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Uncanny Valley Hypothesis

Hipoteza doliny niesamowitości
(The Uncanny Valley Hypothesis)

zaproponowana w 1970 roku przez japońskiego
robotyka Masahiro Moriego

moment na skali podobieństwa robota do człowieka,
w którym osoby badane podczas obserwowania
odczuwają dyskomfort
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Robot-Dziecko
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https://www.youtube.com/watch?v=t_hOjEQNJbU


Ekspres
Polarny
(2004)
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https://www.youtube.com/watch?v=Fm1yNT_n8co
https://www.youtube.com/watch?v=Fm1yNT_n8co
https://www.youtube.com/watch?v=Fm1yNT_n8co


Modele teoretyczne i przegląd badań

Podejście ewolucyjne:

MacDorman, Green, Ho, Koch (2009);

Rhodes, Zebrowitz (2002);

Saygin et al. (2012)
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Modele teoretyczne i przegląd badań

Podejście psychologiczne :

MacDorman, Ishiguro (2006)

MacDorman, Vasudevan, Ho (2009)
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Modele teoretyczne i przegląd badań

Podejście kategorialne :

Kätsyri et al. (2015)

Feldman (2009)
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UVH - dotychczasowe badania IP UAM

Marek Rybka [2017] Empiryczne sprawdzenie hipotezy
doliny niesamowitości (the uncanny valley)

Marta Gierszewska [2018] Postawa wobec robotów
humanoidalnych a zajwisko doliny niesamowitości
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PMH - dotychczasowe badania

J. Seyama, R. Nagayama [2007] The Uncanny Valley:
Effect of Realism on the Impression of Artificial Human

Faces

J. Kätsyri *, K. Förger, M. Mäkäräinen and T. Takala
[2015] A review of empirical evidence on different
uncanny valley hypotheses: support for perceptual
mismatch as one road to the valley of eeriness

M. Mathur, D. Reichling [2015] Navigating a social
world with robot partners: A quantitative cartography of

the Uncanny Valley
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J. Kätsyri *, K. Förger, M.Mäkäräinen and T.
Takala [2015]

dotychczas zebrane dane empiryczne bardzo
niespójne

przegląd dotychczas zebranych badań i
eksperymentów

krytyka wcześniej proponowanych hipotez
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Perceptual Mismatch Hypotheses

Paradygmat niedopasowania
percepcyjnego

negatywne odczucie wzajemności, spowodowane jest
brakiem spójności między poziomami podobieństwa
do człowieka, a obserwowanymi bodźcami
sensorycznymi
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J. Seyama, R. Nagayama [2007]

zmierzono wrażenia podczas prezentowania
sztucznie generowanych twarzy

zaobserwowano pojawienie się doliny
niesamowitości, lecz tylko w przypadku wyjątkowych
cech

zdefiniowanie realizmu za pomocą przemiany z
zdjęcia twarzy na sztucznie przerobioną

różnica między realizmem a anormalnością nie jest
prosta do zaznaczenia
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M.Mathur, D. Reichling [2015]

dolina niesamowitości moze być prezentowana na
pojedyńczej, wspólnej osi mechaniczno-ludzkiej

podejmowanie decyzji dotyczących robotów w
oparciu o subtelne sygnały, które występują u ludzi

badania nad relacjami między ludźmi i androidami
powinny być kategoryzowane w dziedzinie
psychologii społecznej raczej niż w dziedzinach
czynników ludzkich czy interakcja człowiek-maszyna
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