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Özetçe—Bu çalşmada insans robotlarn sosyal ortamda 

daha rahat iletişim kurabilmelerinin insan rehabilitasyonu 
için önemi araştrlmaktadr. Engelli insanlar, hastalar, 
yaşllar, bebekler ve çocuklar çevreleri ile daha iyi etkileşim 
kurabilmek için çoğu zaman yardma ihtiyaç duyarlar. Daha 
spesifik olarak, insan-robot etkileşiminde robot için 
geliştirilen bilişsel mimari dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu (ADHD), otizm spektrum bozukluğu (ASD) gibi 
rahatszlklar bulunan okul öncesi çocuklarn dikkat 
seviyelerinin arttrlmasyla ilgili problemler için bir çözüm 
olabilir. Günümüzde insans robotlar kendi yapsal 
uyumluluklarndan dolay çeşitli sosyal alanlarda (ev, okul, 
hastane, bakm ve rehabilitasyon merkezleri, vb.) insanlarda 
daha çok iletişim kurabilecek kullanm imkan bulmaktadr.  

Anahtar Kelimeler — insan robot etkileşimi; bilişsel 
mimari; rehabilitasyon. 

Abstract—In this study, communication between humoid 
robots and humans for human rehabilitation in social 
environments is researched. People with disabilities such as 
patients, elderly, babies and infants need intense care in order 
to communicate socially. More specifically, using human-
robot interaction (HRI), this framework can become a 
suitable solution for problems related to attracting and 
maintaining the attention levels of children suffering from 
Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) and Autism 
Spectrum Disorder (ASD). Today, humoid robots find more 
communicative possibilities in social areas (such as schools, 
houses, hospitals and care homes) because of their structural 
compatibility. 

Keywords — Human robot interaction; cognitive 
architecture; rehabilitation. 

I. GİRİŞ 
Çeşitli engel düzeyine sahip insanlar, hastalar, yaşllar, 

bebekler ve çocuklar çevreleri ile daha iyi etkileşim 
kurabilmek için çoğu zaman yardma ihtiyaç duyarlar [1, 2].  

Günümüzde insans robotlar kendi yapsal  
uyumluluklarndan dolay çeşitli sosyal alanlarda (ev, okul, 
hastane, bakm ve rehabilitasyon merkezleri, vb.) insanlarda 
daha çok iletişim kurabilecek kullanm imkan bulmaktadr 
[3-5]. Bu alanlardaki önemli görevlerden biri de 
rehabilitasyon görevidir [6]. Günlük hayatta, bilişsel 
fonksiyonlara sahip insans robotlar kişisel bir asistan gibi 
belirtilen sosyal alanlardaki rehabilitasyon görevlerini icra 
etmesi için konuşlandrlabilirler [6, 7]. Hesapsal yazlm 
mimarisi (Şekil 1.) açsndan bakldğnda bu fonksiyonlar 
sembolik, mantksal ve deterministik olabileceği gibi daha 
karmaşk çözümler için doğrusal olmayan, dinamik, 
rastlantsal metotlar ile gerçeklenebilirler [7]. Ayrca bilişsel 
fonksiyonlarn oluşturulmasnda doğa esinli çözümler 
(örneğin insan beynindeki belli bölgelerin modellenmesi) 
yllar boyu yapay zeka, robotik, sinirbilim araştrmaclarn 
ilgisini çekmiş ve tasarmlarnda kullanmşlardr [7]. 

 
Şekil 1. İnsan robot etkileşimi kullanlan bir rehabilitasyon uygulamas.  

 
Fiziksel yük gerektirmeyen rehabilitasyon görevleri için 
robotun insanla daha yakn etkileşim kurabilmesi 
bakmndan insan beyninde biyolojik olarak var olan ansal 
bellek, duygusal model, çağrşml öğrenme, dinamik 
davranş planlama gibi yeteneklerinin matematiksel 
modellerinin gerçeklemesi, rehabilitasyon süreci boyunca 
kişinin robotla etkileşim performansnn yüksek olmasnda 
önemli bir pay sahibidir [7]. Bu amaç için planlanan 
deneyler oldukça geniş bir yaş grubunu kapsayabilmekte 
olduğundan düşünülen senaryolar insan-robot etkileşimin 
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şekline göre revize edilebilir. Süreç sonunda elde edilen 
bilimsel bulgular detayl tartşma için bir veritabannda 
raporlanr. 

II. YÖNTEM 
Bu çalşmada iki ayr deney öngörülmektedir. Etkileşim 

deneyinin geçmişi (robota ve çocuğa ait, öznitelikler, 
hatalar, tepki süreleri vb.) bilgisayardaki veritabannda 
tutulur (Şekil 2.). 

 
Şekil 2. Görüntü işleme ve öznitelik çkarma işlemleri. 

A. Deney 1:  
İlk deneyde, robot ve normal gruptan olan çocuklar 

çeşitli etkileşim oyunu oynarlar. Bu aşamadan önce 
öğretmenle robot bu oyunlar oynar. Sonra çocuklardan her 
biri bu oyunlar robotla beraber oynar ve robotun 
yaptklarn taklit eder.  

B. Deney 2:  
İkinci deneyde, insans robot ve ADHD tans olan 

çocuklar ilk deneyde yaplan etkileşim oyununu oynarlar. 
Burada da yine öğretmenle robot bu oyunlar oynar. Sonra 
çocuklardan her biri bu oyundaki yaplan hareketleri robotla 
beraber oynar ve taklit etmesi istenir.  

Çocuk ve robot arasndaki etkileşime ait deney çktlar 
(robotun yazlmndan elde edilen çkt parametreleri, 
başarm/tepki süreleri vb.) veri tabannda tutulur. Psikolog 
denetimi altnda rehabilitasyon uygulamasnn seviyesi ve 
katks değerlendirilir. 

III. MATARYEL VE ROBOT PLATFORM 
Bu durum için uygun olabilecek insans robot 

platformlarndan biri de Robotis firmasna ait Bioloid 
insans robotudur. Bioloid platformu 18 akll servo (AX-
12A) aktüator, çeşitli çevresel alglayclar (infrared 
alglayc, 2 eksenli jiroskop, yaklaşm ve uzaklk öçlüm 
sensörleri) ve Arm Cortex tabanl işlemciye, giriş/çkş 
portlarna sahip CM530 ana kontrol biriminden 
oluşmaktadr. Görsel ve duyusal (ses) tabanl algsal 
işlemler için insans robot Microsoft’un Xbox Kinect RGB-

D kamera-sensörü ek algsal ekipman olarak platformun 
kafasna monte edilmiştir (Şekil 3.).      

A. Sistem Mimarisi ve Donanm: 
Sistem mimarisinin hesapsal iş yükü bir dizüstü 
bilgisayarda bulunmaktadr. Bilgisayarn genel özellikleri 
intel i7 tabanl işlemci, 32 GB ram ve 1 TB HDD disk alan 
içermektedir. Kontrol için, insans robot platform ile 
iletişim USB veya bluetooth portu üzerinden 
sağlanmaktadr. Genel olarak USB tercih edilmektedir.  

  
Şekil 3. İnsans robot platform: başna Kinect monte edilmiş Bioloid.  

B. Sistem Yazlm 
Sistem mimarisi bioloid robot platformunu kullanabilmek 
için bir yazlm geliştirme kütüphanesi kullanmaktadr. 
Bunun içinde çeşitli bütünleşik geliştirme ortamlar (MS 
Visual Studio, Qt, Eclipse, Matlab) ve yazlm dilleri 
(C/C++, C#, Java, Python, Matlab) tercih edilmektedir. 
Ancak robotun fiziksel donanmyla yazlm geliştirme 
kütüphanesinin haberleşebilmesi için Robotis firmasna ait 
Hex kod barndran firmware yazlm robotun yazlm 
geliştirme ortamna göre güncellenmelidir. 

IV. BULGULAR 
Deneylerde, okul öncesi çocukla insans robot arasnda 

baz sral etkileşim görevleri gerçekleştirilir. Bu görevler 
“çocuklara yüzünüzü saklayp, sonra açp göstererek ve 
"cee" diye seslenerek yaplan oyun”, taklit oyunu, 
vücudumuzu tanyalm oyunu ve otur-kalk (deve-cüce) 
oyunudur. Okul öncesi çocuğun odaksal ve sürdürülebilir 
dikkati insans robot yardmyla test edilebilir. 

Tablolarda, performans değerlendirme faktörleri 
ortalama cevap süresi ve başarm saylardr. Başarm 
saylar doğru yaplan hareket / toplam yöneltilen hareket 
olarak hesaplanr. Sürdürülebilir dikkat başarlan hareket 
süresiyle, odaksal dikkat ise hareketlerdeki tepki süresiyle 
ilişkilidir. 

Performans değerleri  1. ve 2. tablolarda sunulmaktadr. 
Buna göre okul öncesi çocuklarn aktiviteleri iki gurup 
halinde normal ve ADHD’li olmak üzere değerlendirilir. 
Ayrca bu deneylerde (Şekil 4.) karşlaştrma için, sadece 
insans robotun değil, eğitmenin de değerleri dikkate alnr. 
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No Görev  Eğitmen 
10 kez 

Çocuk 
Normal   ADHD 

1 Peek-a-
Boo 

 1.2 
saniye 

8/10 – 
1,4 sn 

5/10 – 1,7 
sn 

2 Deve-cüce 1,8 
saniye 

7/10 – 
2,0 sn 

6/10 – 2,4 
sn 

3 Taklit 
oyunu 

2,6 
saniye 

6/10 – 
2,8 sn 

4/10 – 3,6 
sn 

4 Vücudu 
tanyalm 

3,4 
saniye 

5/10 – 
4,1 sn 

3/10 – 5,4 
sn 

Tablo 1. Eğitmen ve çocuklarn değerleri 
 

1. tabloda eğitmen bahsi geçen görevleri belli sayda 
tekrarlar. Bu srada okul öncesi çocuklar eğitmenin 
komutlarna göre hareketleri taklit ederler. Hem normal 
guruptaki hemde ADHD’li gruptaki  okul öncesi çocuklarn 
başarm saylar ve tepki süreleri gözlenir ve tabloya kayt 
edilir.  

 
Şekil 4. Her iki guruba ait çocuklarla robot arasndaki etkileşim deneyi. 

 
2. tabloda, bir önceki deneyde olduğu gibi insans robot 
belirtilen görevleri belli sayda tekrarlar. Bu srada okul 
öncesi çocuklar insans robotun komutlarna göre 
hareketleri taklit ederler. 

 
No Görev Robot 

10 kez 
Çocuk 

Normal   ADHD
1 Peek a Boo -N/A 9/10 – 2,0 

sn 
7/10 – 2,1 

sn 
2 Deve-cüce – N/A 8/10 – 2,2 

sn 
6/10 – 2,4 

sn 
3 Taklit oyunu – N/A 6/10 – 3,5 

sn 
5/10 – 3,9 

sn 
4 Vücudu 

tanyalm 
– N/A 6/10 – 4,0 

sn 
4/10 – 4,4 

sn 

Tablo 2. Robot ve çocuklarn değerleri 

Hem normal guruptaki hemde ADHD’li gruptaki  okul 
öncesi çocuklarn başarm saylar ve tepki süreleri gözlenir 
ve tabloya kayt edilir. Her iki guruptaki okul öncesi 
çocuklarn dikkat seviyeleri incelendiğinde insans robotun 
kullanldğ durumdaki değerlerin daha iyi olduğu 
görülmektedir. Robotun kullanmnn çocuklar üzerinde 
ilgi çekici ve olumlu etki braktğ gözlemlenmiştir. 

V. SONUÇ 

Dikkat düzeyini modellemeye dayanan insan-robot 
etkileşimi çalşmalar ADHD ve ASD gibi vakalarn dahil 
olduğu rehabilitasyon konularnda etkili bir yöntem olmas 
düşünülmektedir [8]. İnsans robot ön tanml etkileşim 
senaryosunu baz alarak deney sonuna kadar her çocuk ile 
görevleri icra eder. Robot kontrol mimarisi eylem seçim 
mekanizmasyla görevleri gerçekleştirir, bu görevler 
esnasnda çocuklarn durumlarn gözler ve robotun 
belleğinde saklar. 

Bu çalşmada robotun çalşma belleğinden sürülen 
etkileşim oyunuyla ilgili görevler, robotun uzun süreli 
belleğinin de yardmyla deneylerin icra edilmesi 
sağlanmştr. İki deneyde insan robot etkileşiminin 
kullanmyla okul öncesi çocuklarn rehabilitasyonu için bir 
çözüm önerilmiştir. İlk deney normal çocuklarn dahil 
olduğu gurubu kapsarken diğer deneyde ADHD tans 
bulunan çocuklarn oluşturduğu gurubu kapsamaktadr. 
Sonuç olarak, sürdürülebilir dikkatin robotla çocuk 
arasndaki başarm değerleri ile ilişkili olduğu görülmüştür. 
Başarm değerlerinin artmas çocuğun sürdürülebilir 
dikkati üzerinde olumlu etki yapmaktadr. Ayrca 
deneydeki icra edilen hareketlerin tepki süreleri ile odaksal 
dikkat ile arasnda bir bağ olduğu gözlemlenmiştir. Buna 
göre tepki sürelerinin azalmas çocuğun odaksal dikkatini 
iyileştirdiği bulgusuna varlmştr. Ek olarak deneyler 
esnasnda, iki gurup arasndaki performans değerlerinin 
birbirine yaklaştğ görülmüştür. 

Burada bahsi geçen çalşmaya konu olan robotun hesapsal 
mimarisi gelecek çalşmalarda daha da iyileştirilebilir. 
İnsans robotlarn kullanmnn diğer rehabilitasyon 
problemlerinin ele alnmasnda şk tutabilir. Buna ek 
olarak pekiştirmeli öğrenme tabanl adaptasyon 
mekanizmas bu çalşmann gelecekteki işleri için 
düşünülebilir. Buna ek olarak  okul öncesi çocuklarn 
dikkate dayal etkileşiminin incelenmesinde robotun duygu 
analizi yapmas çocuklarn durumlarnn daha detayl 
incelenmesine olanak sağlayabilir. 
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