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U23: NOI TEHNOLOGII 

Himerele timpului nostru 
 

      A. Ideea de a  „mima” anatomia şi fiziologia animală pentru a realiza roboţi 

a dus la crearea cyborg-animalelor, himerele timpului nostru,  născute din 

înfrăţirea biologiei cu tehnologia. 

    Când s-a pus problema să-şi aleagă o insectă pentru a o folosi ca model 

pentru roboţii săi, Roger Quinn, director al laboratorului de „Robotică Inspirată 

de Biologie”, nu a mers pe o cale bătătorită. Aiax, prototipul său, seamănă cu 

un simplu gândac, dar este de 20 de ori mai mare decât modelul său animal. 

Quinn a copiat articulaţiile celor opt picioare însă, în plus, l-a dotat pe Aiax cu 

12 încheieturi pneumatice care-i conferă acestuia 24 de „grade de libertate”, 

adică 24 de moduri diferite de a-şi articula mişcările. 

     Quinn, ca şi mulţi colegi de-ai săi, fac să evolueze robotica folosindu-se de 

cunoştinţe derivate din studiul mecanismelor biologice, adică „fură” idei de la 

natură. Astfel, un robot care vede în întuneric a fost realizat prin imitarea 

structurilor nanoscopice cu care sunt dotaţi ochii unor fluturi. 

    Cu ceva timp în urmă la MIT
*
, un cercetător a prezentat un exoschelet 

similar cu platoşa rigidă ce susţine şi protejează organele interne ale unor 

păianjeni şi insecte. Îmbrăcată,  această structură pneumatică poate susţine 

corpul, reducând cu 80% efortul pe care îl depune acesta atunci când cară 

greutăţi. Ce-i drept, dacă ar fi obligatoriu să transportăm greutăţi supra-

omeneşti, un exoschelet ne-ar fi foarte util. 

      Deocamdată, muncile grele sunt lăsate pe seama unor roboţi parţial câini, 

parţial androizi şi parţial cai. Puternici şi rezistenţi, aceştia imită mişcările 

animalelor pe orice fel de teren. Se caţără, avansează pe zăpadă sau pe gheaţă 

şi nu cad în nicio împrejurare: sisteme giroscopice speciale sunt în măsură să 

compenseze instantaneu orice deviere de la starea lor de echilibru.  

La fel ca modelul lor biologic, cyber-şerpii se insinuează 

pretutindeni. Acm-R5 este şarpele-amfibie japonez proiectat să se 

strecoare printre dărâmăturile cauzate de cutremur şi să caute 

supravieţuitori sau să se arunce în apă pentru a explora adâncurile 

mărilor. Alţi cyber-şerpi au fost proiectaţi pentru a ni se băga, la 

propriu, pe sub piele şi pentru a ne vindeca din interior. 

 

    B.  Ideea de a „combina” maşinile cu anumite părţi ale corpului uman a 

condus la mari inovaţii, de exemplu la realizarea inimilor artificiale. Şi atunci, 

de ce să nu încercăm acelaşi lucru şi cu creierul? Ultima frontieră a 

neuroştiinţelor este neurorobotica, disciplina care îşi propune să facă posibilă 

interacţiunea dintre roboţi şi creiere. A fost deja realizat un robot minuscul ale 

cărui mişcări sunt acţionate de impulsuri  provenite de la electrozi implantaţi în 

creierul unei insecte.  

     Un cercetător de la o universitate din Statele Unite a mers şi mai departe: 

cyborg-ul său se află în două locuri simultan: capul e în Statele Unite, iar 

corpul în Japonia. El a conectat la creierul unei maimuţe nişte senzori care 

înregistrează semnalele produse de acesta în timp ce animalul se mişcă. 

Semnalele sunt transmise la Institutul de Cercetări în Telecomunicaţii din 

Tokio, unde sunt transmise unui robot, ale cărui membre artificiale încep să se 

mişte în ritmul membrelor maimuţei aflate la celălalt capăt al lumii. 
(După: Descoperă , nr.55, 2008) 

 
 

Lexic 
 

Termeni ştiinţifici 
android 
exoschelet 
giroscopic 
nanoscopic 
neurorobotica 
neuroştiinţă 
pneumatic 
prototip 
 

Sinonime 
•articulaţie  
= încheietură 
•a dota  
= a înzestra 
•a imita = a mima 
•împrejurare  
= situaţie,circumstanţă 
•similar (cu)  
= asemănănător (cu)   
•a se strecura = a se 
furişa, a se infiltra, a 
pătrunde (pe furiş)  
 

Cuvinte inventate 
cyborg 
robot 
 

Cuvinte compuse 
cyber-şerpi 
cyborg-animale 

om-maşină  

şarpele-amfibie 
 

Expresii 
•a se băga (pe) sub  
pielea cuiva 
•cale bătătorită 
•capăt al lumii 
•ce-i drept 
•a lăsa pe seama 
(cuiva) 

                                                 
*
 Massachusetts Institute of Technology 
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I. Activităţi lexicale 
 

A. Termeni formaţi cu elemente savante de compunere   
 andro- (fr. gr. „om”)         android        pneum(o)- (it.gr. „aer, respiraţie”)   pneumatic 

 exo-     (fr. gr.  „în afară”)   exoschelet    proto-         (it. gr. „primul”)            prototip 

 giro-    (fr. gr. „cerc”)        giroscopic  nano-        (gr. „pitic”)            nanoscopic 
  

1. a. Căutaţi în text definiţia pentru neurorobotică.   

b. Găsiţi cuvintele care conţin neuro- şi desemnează:  

o ramură a medicinii:     ....................................      
 celula nervoasă:             .................................... 

 

2. Atenţie! „nano-” înseamnă şi „a miliarda parte”. Deci,   
a. Explicaţi expresia structuri nanoscopice.  
b. Definiţi: 
nanosecunda   este o unitate de ................................................................................... 
nanometru  este o unitate de ................................................................................... 
 

B. Cuvinte inventate: 
• robot  inventat  de scriitorul ceh Karel Čapek în 1921. Folosit într-o piesă de teatru pentru a 

denumi oamenii artificiali fabricaţi pentru a munci (<rabota = „muncă” în limbile slave).  
• cyborg propus de Nathan Klim în 1960 pentru a desemna un sistem om-maşină în care partea 

umană este modificată pentru a supravieţui în mediul extraterestru. 
 

3. Cum aţi defini un cyborg după lectura fragmentului A din text ?                      

    Dar după lectura fragmentului B ?                                                        
A. Cyborg se referă la roboţi care ......................................................................... 
B. Cyborg se referă la sisteme de interacţiune .................................................... 

 

C. Neologisme (anglicisme) în curs de integrare 
La neologismele recent împrumutate se păstrează ortografia originală şi componentele morfologice 
obligatorii limbii române (articol, morfeme de plural) se despart prin liniuţă: 
a. cyborg-ul , dar pl. cyborgi ; e-mail-ul, pl. e-mail-uri 
La neologismele deja adaptate fonetic, ortografic şi morfologic, aceste componente nu se despart prin 
liniuţă: lider, liderul;  meci, meciuri; gol, goluri (<engl. leader ; match; goal; site). 
Există încă duble soluţii pentru engl. site: site-ul, situl 
 

4. „Invazia” de termeni noi nu este încă reglementată. Citiţi şi observaţi procedeele şi gradul de 
adaptare.  
a. „A apărat penaltiul din finala Cupei Angliei datorită Ipod-ului [...].Şutul lui O’Hara a trecut pe 

lângă poartă”. (Cotidianul) 

b. „Robotul Asimo a fost starul show-ului demonstrativ”. (Descoperă) 

c. „O companie cunoscut în domeniul software-ului a anunţat o nouă linie de produse”. (Chip) 
 

D. Cuantificare aproximativă : ceva + subst. (nuanţă colocvială) 
Cu ceva timp în urmă la MIT*, un cercetător a prezentat un exoschelet. = Cu câtva timp în urmă,... 
 

5. Substituiţi ceva cu expresii potrivite din lista următoare:   
câţiva/câteva; o oarecare cantitate; nişte; puţin/ă; unele; o sumă de...                             
 

a.Mi-a dat ceva bani, dar nu destui. f. Am făcut ceva cercetări, dar nu  

b. Am băut ceva vin, fără a exagera. semnificative. 

c. În ziar au apărut ceva informaţii.  g. Am văzut ceva roboţi, dar vechi. 

d. A venit cu ceva idei interesante. h. Roboţii face ceva treabă, dar nu ca 

e. e. A luat ceva medicamente,   oamenii.  

dar n-au avut efect. 
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II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

E. Comparaţia  G 1.5.5.; 2.10.; 1.5.5.3.; 2.11. 
a. conformitatea  G 1.5.5.; 2.10. 
• Aiax, prototipul său, seamănă cu un simplu gândac. 
• [...] un cercetător a prezentat un exoschelet similar cu platoşa rigidă ce susţine şi protejează organele 

interne ale unor păianjeni şi insecte. 

b. diferenţa   G 1.5.5.3.; 2.11. 
• [robotul] este de 20 de ori mai mare decât modelul său animal. 
c. identitatea  G 1.5.5.; 2.10. 
• Quinn, ca şi mulţi colegi de-ai săi, face să evolueze robotica. 
• La fel ca modelul lor biologic, cyber-şerpii se insinuează pretutindeni. 
 

6. Reformulaţi frazele din casetă folosind expresiile:  
a. (a fi) asemănător +Dativ  
b. faţă de... ; în comparaţie cu...; spre deosebire de... 
 

7. Asociaţi animalul-etalon cu însuşirea ce i se atribuie. Cunoaşteţi şi alte asocieri de acest fel?  
Ex.: rapid ca o panteră 
 

curajos; rapid; credincios/fidel/; elegant; delicat; fricos; harnic; mândru; viclean/şiret/; lunecos 

albină; păun; peşte; leu; panteră; lebădă; iepure; vulpe; câine; future 

 

F. Exprimarea apartenenţei: pronumelui adjectival care în genitiv                                     
• A fost deja realizat un robot minuscul ale cărui mişcări sunt acţionate de impulsuri. 
• [Semnalele] sunt transmise unui robot, ale cărui membre artificiale încep să se mişte. 
 

 

8. Folosiţi forme de genitive ale pronumelui adjectival care :   
 

a. Insecta ...................... articulaţii l-au inspirit pe Roger Quinn a fost un gândac. 

b. Un model pentru roboţi au fost şerpii ..................... mişcări sunt imitate de un prototip japonez. 

c. Există animale .....................carapace are rolul de a proteja organele interne. 

d. Neurorobotica este o disciplină ................... viitor poate provoca entuziasm, dar şi îngrijorare.  

 

G. Folosirea metaforei  
•roboţii-animale, himerele timpului nostru 

•Roger Quinn n-a mers pe o cale bătătorită.  

  

9. Comentaţi metafora himere, folosită în text pentru roboţii-animale. De 
ce credeţi că s-a oprit autorul tocmai la acestă metaforă? Definiţiile din 
dicţionar vă pot da sugestii.    
Himera: 1. monstru legendar din mitologia greacă cu trei capete: de leu, de 

capră, de şarpe  2. închipuire, fantezie, iluzie. 

Ce nume aţi pune unora dintre creaţiile menţionate în text?   
Ex.: Păianjenul robot poate fi numit „Dansatorul”  

 

 
 
 

10. Faceţi un inventar al animalelor menţionale în text şi al însuşirilor acestora care i-au inspirat 
pe cercetători.  
Ex. Un gândac cu 8 picioare a fost luat ca model datorită articulaţiilor sale foarte mobile.  
 

 
11. Ce aplicaţii ale cyber-animalelor sunt menţionate în text? Ce alte aplicaţii propuneţi?  
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12. Citiţi textul următor:  
 

 

După chipul şi asemănarea... 
 

„Unde poate duce tentaţia de a crea umanoizi după chipul şi asemănarea omului? O cercetătoare de la 

MIT este „mama” lui Kismet, robotul inteligent capabil să interacţioneze în mod activ cu oamenii, să 

recunoască şi să reproducă expresii faciale. Unii specialişti în robotică avertizează că fiecare dintre 

noi, pus în faţa unui umanoid, simte o implicare emoţională ce sporeşte proporţional cu creşterea 

asemănării dintre el şi noi. Când asemănarea devine izbitoare, androidul începe să ne sperie. Am putea 

să urâm androizii care ne vor semăna până la identitate. Sau să-i iubim, cum se întâmplă în filmul 

„Blade Runner”, unde vânătorul de androizi îşi pierde capul după robotul Rachel.      
„Prevăd, declara un creator de roboţi, că Massachusetts va fi, până în 2050, primul stat care va legaliza 

căsătoriile cu roboţi ”.                                                                                            (După Descoperă, nr.55, 2008) 
 

a.  La ce act de creaţie face aluzie expresia După chipul şi asemănarea...?    
b. Ce opinie aveţi relativ la interacţiunea om-robot inteligent, umanoid. Faceţi referire la un film, 
la o carte cu acest subiect sau la o experienţă personală.   
 

13. a. Citiţi impresiile celui care a avut o experienţă personală: l-a cunoscut pe ASIMO la Târgul 
de robotică, Barcelona, 2007.  
b. Redaţi efectul evenimentului asupra celui care l-a cunoscut pe Asimo (text în albastru):   
 

Să fac cunoştinţă cu cel mai inteligent robot din lume, să-l ating, să dau mâna cu el, să 
stăm la taclale şi să-i testez pe viu aptitudinile a fost pentru mine o experienţă fericită 
şi cutremurătoare, care mi-a schimbat radical viziunea asupra lumii. 

Noul ASIMO e capabil să interpreteze gesturi umane şi să dea răspunsuri în funcţie de acestea. De 

asemenea, capacitatea sa de a interacţiona cu oamenii a evoluat semnificativ: robotul ne salută când ne 

apropiem de el, ne memorează numele şi ne înregistrează caracteristicile faciale, recunoscându-ne apoi 

imediat, la următoarea întâlnire cu el. Dacă îi spunem să vină cu noi, ASIMO ne poate urma sau se 

poate deplasa în direcţia pe care i-o indicăm. Totodata se poate mişca sincron cu (ori poate să meargă 

alaturi de) noi, ţinându-ne de mână. Este conectat  la Internet şi poate furniza diverse informaţii atât in 

modul stand by, cât şi în timp ce execută sarcinile pe care i le-am dat. Unul dintre lucrurile care mi-a 

plăcut foarte mult la noul prototip a fost acela că are diverse postùri pe care le schimbă autonom. Cu 

alte cuvinte, inginerii de la Honda, din dorinţa de a-l umaniza şi mai mult, au introdus nişte obişnuinţe 

de mişcare fără vreun alt scop decât acela de a-l face pe ASIMO să nu pară o stană de piatră. De 
exemplu, când stă pe loc se scarpină, îşi mişcă degetele, se uită în jur.                       (Descoperă, nr.50, 2007) 

14. Descrieţi „roboţica” din imagine. Daţi-i un nume. Pentru ce „job” ar 
putea concura?  
 

 

15. Faceţi portretul unui robot cu care aţi dori să interacţionaţi:  
 

 

Aş vrea să fie inteligent ca Einstein, frumos ca ......................., mai amabil ......................... Să ştie să 

gătească la fel de bine .......................... Să semene cu .............................................................................. 
 
 

16. Faceţi o listă cu aparatele-robot pe care le folosiţi. Repartizaţi activităţile pe care le înde-
plinesc: spală(rufe; vase), taie , curăţă , stoarce, macină, amestecă, bate, rade, prăjeşte, frământă   
 

Ex.: mixerul : bate albuşul, frământă aluatul etc.  
 

Ce alte activităţi aţi dori să facă un robot-umanoid pentru voi? 
 

17. Comentaţi imaginea alăturată.  


