
 نسل جدید روبات ها

 ای یکیالکترون ،یکیالکتر یمتشکل از اجزا ،یزیبرنامه ر تیخود کنترل با قابل یتوان دستگاه یربات را م

کند. ربات  یمأمور زنده عمل م کی یاست که به جا ینیربات ماش گر،ید یکرد. به عبارت فیتعر یکیمکان

شوند؛  یوقت خسته م چیبر خالف انسان ه رایمطلوبند، ز یو مشاغل خاص فیانجام وظا یبرا ژهیها به و

 طیتوانند در شرا یخطرناک است؛ م یرا تحمل کنند که ناراحت کننده و حت یا یکیزیف طیتوانند شرا یم

 ینم جیحواس و گ شانیکه در دست دارند پر یکند و از کار یبدون هوا کار کنند؛ تکرار آنها را خسته نم

 شوند.

 ای( robotaروباتا ) یاسلواک-از کلمه چک ستمیاست اما واژه آن در قرن ب یمیقد اریربات بس مفهوم

مراقب  میدا ستندیاختراع شد. روبات ها مجبور ن یبرده، بنده و کار اجبار ی((، به معنrobotnik کیرباتن

را  یمختلف یکه بتوانند کارها یرباشند به طو ریانعطاف پذ دیمانند انسان ها رفتار کنند، اما با ایباشند و 

 انجام دهند.

گرفتند. آنها با اتصاالت  یبه کار م یاتم یها شگاهیرا در آزما ویواکتیمواد راد ه،یاول یصنعت یها روبات

دور را  ییواقع در مسافت ها یربات یشدند. امروزه بازوها یبه هم متصل م یفوالد یو کابل ها یکیمکان

 و دسته فرمان حرکت داد. تیسکان هدا ایو  چییتوان با فشار دکمه، سو یم

 یکار م یکنند و طور یشده که اطالعات را پردازش م جادیا یا یحس یها ستمیس یکنون یربات ها در

 یا انهیرا یاز هوش مصنوع یآنها در واقع شکل "مغز"دارند. یشرفتهایپ یکنند که انگار مغزها

((artificial intelligence (AI .است )AI انجام  یبرارا درک کند و  تیدهد تا موقع یبه ربات اجازه م

 کند. یریگ میتصم طیاز کارها بر اساس آن شرا یسر کیندادن  ایدادن 

 



ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده ربات یک 

 ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این

… 

ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده 

ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این 

انند کارهایی که تعریف می توان گفت ربات ها برای کارهای مختلفی می توانند تعریف و ساخته شوند.م

 .انجام آن برای انسان غیرممکن یا دشوار باشد

 ربات چیست؟

ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده 

ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این 

می توان گفت ربات ها برای کارهای مختلفی می توانند تعریف و ساخته شوند.مانند کارهایی که  تعریف

 .انجام آن برای انسان غیرممکن یا دشوار باشد

برای مثال در قسمت مونتاژ یک کارخانه اتومبیل سازی، قسمتی هست که چرخ زاپاس ماشین را در 

ار را انجام دهد خیلی زود دچار ناراحتی هایی مثل کمر صندوق عقب قرار می دهند، اگر یک انسان این ک

درد و ...می شود، اما می توان از یک ربات الکترومکانیکی برای این کار استفاده کرد و یا برای جوشکاری 

 .و سایر کارهای دشوار کارخانجات هم همینطور

نواع ربات هایی هستند که در و یا ربات هایی که برای اکتشاف در سایر سیارات به کار میروند هم از ا

 .جاهایی که حضور انسان غیرممکن است استفاده می شوند

 :علم رباتیک از سه شاخه اصلی تشکیل شده است

 الکترونیک ) شامل مغز ربات(



 مکانیک )شامل بدنه فیزیکی ربات(

 نرم افزار )شامل قوه تفکر و تصمیم گیری ربات(

م، بخشهایی مربوط به ظاهر فیزیکی انسان را متخصصان مکانیک اگریک ربات را به یک انسان تشبیه کنی

(، مغز ربات را متخصصان الکترونیک توسط مدارای پیچیده الکترونیک طراحی و می ۳می سازند)تصویر

سازند و کارشناسان نرم افزار قوه تفکر را به وسیله برنامه های کامپیوتری برای ربات شبیه سازی می کنند 

 .ی خاص ، فعالیت مناسب را انجام دهدتا در موقعیتها

 می توانید چند ربات مثال بزنید؟

 .ـ مثالً ربات مسیریاب: دنبال یک خط سیاه در زمین سفید حرکت می کند

 !ـ یا ربات آتش نشان: آتش را پیدا می کند و آن را خفه می کند

 

 کند؟  یچگونه از روبات ها استفاده م ناسا

را در  یبزرگ یایتوانند اش یم کیربات یبرد. بازوها یبهره م یمختلف یانجام کارها یاز روبات ها برا ناسا

 یهم م کیربات یماهایکند. هواپ دارید گرید یتواند از جهان ها یم کیربات یمایفضا حرکت دهند. فضاپ

 توانند بدون خلبان پرواز کنند.

 باشد: ریز یاز اجزا کیهر  یتواند دارا یربات م کی

 "پاها"و  "دستان"، "بازوها"(، effectors) "ها کننده اثر •"

مانند  ییزهایچ ایو  ایتوانند اش یکنند و م یکه مانند حواس عمل م یقطعات -حس گرها )سنسورها(  •

 ها بفهمند. انهیکنند که را لیتبد ییرا به نمادها ءیکنند و اطالعات ش ییگرما و نور را شناسا



 است تا ربات را کنترل کند. تمیبه نام الگور ییدستورالعمل ها یکه حاو یمغز - انهیرا •

 است. یکیمکان لیشامل ابزار و وسا نیا - زاتیتجه •

است که ربات ها معموالً به  نیکند ا یمتفاوت م یآالت معمول نیشکه روبات ها را از ما ییها یژگیو

با اشتباهات در  ایو  طیمح راتییاطرافشان حساسند، خود را با تغ طیکنند، به مح یخود عمل م یخود

 یکنند روش ها یعآن را دارند که س ییگرا هستند و اغلب توانا فهیدهند، وظ یانطباق م یعملکرد قبل

 شان به کار بندند. فهیبه انجام رساندن وظ یمختلف را برا

هستند که کارشان محدود  ینیسخت و محکم و سنگ یدستگاه ها یعاد یصنعت یروبات ها یطور کل به

را تحت  یتکرار اریبس فهیوظ کیکنند و تنها  یعمل م قیبا ساختار دق ییها طیاست. آنها در مح دیبه تول

دور  راهکنترل از  یدهند. اما ربات ها یشده انجام م یزیبرنامه ر شیکنترل و به صورت از پ

(Teleoperatedدر مح )مورد استفاده  یهسته ا ساتیو تأس ایبند مانند در مین ییبا ساختارها ییها طی

دهند و اعمال کنترل بر زمان کار آنها محدودتر شده  یانجام م یتکرار ریغ یفی. آنها وظارندیگ یقرار م

 است.

 ییانجام کارها یهستند که برا ییها نیمطالعه روبات ها است. چنان که گفته شد روبات ها ماش کیربات

 هیتوانند خودبه خود کارشان را انجام دهند. در مورد بق یاز ربات ها م ی. برخرندیمورد استفاده قرار گ

 .دچه کار کنن دیوجود داشته باشد که به آنها بگو یفرد دیبا شهیروبات ها هم

 

 نسل جدید روبات ها

 ایدشوار  یاز کارها یاریاند و بس افتهیمختلف  عیدر صنا یگوناگون یهاها استفادههاست، رباتمدت

 یها کاربردهاربات نی. همچندهندیانجام م دهیرسیتوسط انسان به انجام م نیاز ا شیرا که پ یخطرناک

 یکردیرو شودیم یحال، چند سال نیامداد و نجات دارند.با ا اتیعمل زیو ن یامور نظام نهیدر زم یادیز



 نیا دیو تول یاز طراح ییآغاز شده است. هدف نها یو خانوادگ یاجتماع یهاساخت ربات یبرا دیجد

هاست. در خانواده یرفاه و راحت شیافزا جه،یروزمره و دشوار و در نت یکارها یها، کمک به انجام برخربات

 ها دانست.دسته ربات نیمحصول از ا نینخست توانی( را مAido)دویآ ان،یم نیا

 یخانگ یهاربات دینسل جد دو؛یآ ریتصو 

زبان  صیسامانه تشخ یدارا دویدر خانه دارد. آ یاچندگانه یکاربردها متر،یسانت 91با ارتفاع حدود  دویآ

متناسب  یصاحبان خانه را بفهمد و اقدام یها و دستورات شفاهصحبت تواندیانسان است و م یعیطب

. دیروز را مشاهده کن اراخب دیدوست داشته باش دینمونه، پس از برخاستن از خواب شا یانجام دهد. برا

اطالعات  نیدتریجد ایاخبار روز  نیاز آخر یتا فهرست دییبگو دویرا به آ« چه خبر؟»است عبارت  یکاف

 .دیدرآ شیربات به نما شگرینما یرو یاجتماع یهار حسابتان در شبکهدرج شده د

سطوح مختلف خانه  یرا رو HDتیفیبا ک یریتصاو تواندیپروژکتور آن است که م دو،یآ یهایژگیاز و یکی

 ینمونه ط یدارد. برا یمتعدد یکاربردها تیقابل نیدرآورد. ا شیآشپزخانه به نما زیم یحت ای وارید رینظ

 دیخواهیمشاهده کرد. اگر م وارید یورا ر یافزار ارتباطنرم ریتصو توانیاقوام م ایبا دوستان  یریتماس تصو

دستور  تواندیم دویآ رایز د،یمراجعه کن یمدام به کتاب آشپز ستیالزم ن گرید د،یکن هیته دیجد ییغذا

 د.ده شیآشپزخانه نما زیم یمرتبط رو ریغذا را به همراه تصاو هیته

متناسب  یو سپس اقدامات صیچهره افراد خانه را تشخ تواندیهوشمند است و م اریبس دویآ یریتصو سامانه

 شیبرا تواندیچهره پدر خانواده که تازه از سر کار به خانه برگشته، م یینمونه با شناسا یرا انجام دهد. برا

مربوط به آن را به  ریتصاو ه،در صورت مشاهده عطسه کودک خان ایپخش کند  میمال یقیقطعه موس کی

 تیامن یو حت یمنیا تواندیم نهایعالوه بر ا دویاز خانه است، ارسال کند.آ رونیهوشمند مادر که ب یگوش

که دارد،  ییو به لطف انواع حسگرها رودیمختلف خانه م یهاربات به بخش نیخانه را برقرار کند. ا

هوشمند صاحب  یو به گوش هیته یدست را به صورت آن نیاز ا ینور و امور زانیدما، م رینظ یاطالعات



را بسرعت  بهیحضور افراد غر ایهر نوع حرکت مشکوک  تواند،یم نیهمچن دوی. آکندیخانه ارسال م

 یکاربر دردسر یبرا زین دویمادر خانواده ارسال کند. شارژ آ ایهوشمند پدر  یبه گوش یو هشدار ییشناسا

 ازیمورد ن یو انرژ رودیکم بودن شارژ خودش به سمت دستگاه شارژر م صورتربات در  نیا رایندارد، ز

هزار تومان( به  ۳29و  ونیلیدالر )حدود پنج م 1499 متیربات قرار است با ق نی. اکندیم نیخود را تام

 بازار عرضه شود.

 


