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Τα ρομπότ στη ζωή του ανθρώπου

• Τα ρομπότ στη ζωή 
του ανθρώπου γύρω 
στο 1970.Στην αρχή 
δημιουργήθηκαν για 
να τον βοηθούν σε 
διάφορες εργασίες 
του. (πχ. Οικιακές 
εργασίες, 
επιστημονικές κλπ.)



Ρομπότ αυτοκίνητο
• Ένα αυτοκίνητο με Όνομα Κιτ βοηθούσε ένα  

μυστικό πράκτορα στις επικίνδυνες αποστολές. 
Μπορούσε να μιλάει, να ντύνει τον οδηγό 
ανάλογα με κάθε περίσταση, να εκτοξεύσει 
πυραύλους, κα.



Ρομπότ ποδοσφαιριστής
Λοιπόν, φίλοι του 

ποδοσφαίρου, ήρθε η 
ώρα να αντιμετωπίσετε 
τον πιο δύσκολο 
αντίπαλό σας. Ο 
αντικαταστάτης του 
Ronaldinho. Το ρομπότ 
ποδοσφαιριστής θα σας 
δυσκολέψει γιατί, εκτός 
του ότι η μπάλα είναι 
τετράγωνη, κάνει σκληρά 
φάουλ.



Το πιο θεραπευτικό ρομπότ
• Το Paro είναι ένα ρομπότ 

φώκια που σχεδίασε ο 
Τακανόρι Σιμπάτα. Μπορεί να 
ανταποκριθεί στο άγγιγμα και 
τη φωνή κάποιου ανθρώπου. 
Κατά τη διάρκεια των 12 
δοκιμαστικών εβδομάδων, από 
τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 
2001, σε ένα κέντρο 
περίθαλψης ηλικιωμένων 
ατόμων παρατηρήθηκε 
αισθητή βελτίωση των 
επιπέδων του στρες στους 
ασθενείς μετά από 
συναναστροφή με το ρομπότ.
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Το μεγαλύτερο ρομπότ σκύλος
• Το Βρετανικό 

Roboscience RS-01 
Robodog έχει διαστάσεις 
82*67*37 εκ. Είναι αρκετά 
δυνατό για να σηκώσει 
ένα πεντάχρονο παιδί και 
είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερο και 
ισχυρότερο από τους 
πλησιέστερους 
αντιπάλους του. 
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Το ταχύτερο ρομπότ
Το Qrio είναι το πιο εξελιγμένο 
αυτόνομο ρομπότ της Sony 
Corporation. Είναι το πρώτο 
ρομπότ με δύο πετάλια που 
μπορεί να τρέξει (πχ. είναι 
ικανό να κινείται ενώ τα δυο 
του πόδια βρίσκονται στο 
έδαφος την ίδια στιγμή). Το 
Qrio που παρουσιάστηκε το 
Σεπτέμβριο του 2003 έχει 
ύψος 58εκ και μπορεί να τρέχει 
με ταχύτητα 
23εκ/ δευτερόλεπτο. 
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Το ρομπότ με τη μεγαλύτερη 
συναισθηματική ανταπόκριση

Το Κίσμετ που κατασκεύασε η 
Αμερικανίδα Σίνθια Μπρίαζλ 
είναι ρομποτικός εγκέφαλος 
που ενεργοποιείται από 15 
κομπιούτερ και 21 μηχανές. 
Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε 
να αναγνωρίζει διάφορα 
συναισθήματα όταν 
συναλλάσσεται με ανθρώπους 
και να ανταποκρίνεται σε αυτά. 
Εννέα από τα 15 κομπιούτερ 
χρησιμοποιούνται μόνο για να 
ελέγχουν την όραση του 
Κίσμετ.
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Το Robosapien
• Το Robosapien είναι ένα 

παιχνίδι ρομπότ με 65 
διαφορετικές λειτουργίες. 
Χωρίζονται στις πράσινες και 
τις κόκκινες. Οι πράσινες 
αφορούν βασικές λειτουργίες 
όπως κίνηση μπροστά, πίσω, 
αριστερά, δεξιά κ.α. Οι 
κόκκινες λειτουργίες είναι πιο 
πολύ για διασκέδαση, όπως να 
χορεύει, να παίζει καράτε, να 
σφυρίζει πονηρά, να κάνει 
πως κοιμάται, να αντιμιλάει 
κ.α.
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Dragonfly

Το Dragonfly είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ 
λιβελούλα. Μπορεί να πετάει και έχει 4 φτερά και 
ένα μικρό έλικα στο πίσω μέρος για να μπορεί 
να στρίβει.

Φτερό

Έλικας



Βιβλίο Guinness 
2003, 2005. 
Ίντερνετ 



Και τώρα απολαύστε την 
παρουσίαση του Robosapien και 

Dragonfly
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