ﺳﺮاﻧﺠﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؟

روﺑﺎتﻫﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﻮﯾﻢ!

آﯾﺎ روﺑﺎتﻫﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﯽﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد
دارد .اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎ از ﺻﻔﺤﺎت رﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره دﻟﻬﺮهای در دل اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ورود روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
ﻣﻮج ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻣﺸﺎﻏﻞ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎ رﺑﺎتﻫﺎ؟
روﺑﺎتﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ژاﭘﻦ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ روﺑﺎﺗﯿﮏ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن  VDMAاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﮐﺎرﮔﺮان روﺑﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﻪﻃﺮز ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮدروﺳﺎزی آﻟﻤﺎن ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی روﺑﺎتﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام روﺑﺎتﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ اﻧﺪازهای رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺳﯿﺮ
ﺻﻌﻮدی اﺳﺘﺨﺪام روﺑﺎتﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﺳﺎزی آﻟﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮔﺮ اروﭘﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روی روﺑﺎتﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮑﺴﺮی
وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺶ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ،
ﻣﻬﺎرت و ﭼﺎﻻﮐﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎ( از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در
اﺛﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ ارزش ﺑﺲ واﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ VDMA ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺣﻮل ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺤﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﯾﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و دراﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﻏﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ رﺑﺎت ﻓﻮق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
وﯾﺪﯾﻮ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ روﺑﺎﺗﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را درک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ!
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪای وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ روﺑﺎتﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن  ABB Ltdاز ﺳﻮﺋﯿﺲ Fanuc Corp ،از ژاﭘﻦ و  Kuka AGاز آﻟﻤﺎن
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
دارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و آﺳﯿﺐﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺷﻮارﺗﺴﮑﻮف )Patrick
 (Schwarzkopfﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  VDMAدر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﻣﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از
ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
روﺑﺎتﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮج ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﯿﮑﺎریﻫﺎی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ «.ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺷﻮارﺗﺴﮑﻮف ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪواری
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ روﺑﺎتﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺳﺎل  2020ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ وﻇﺎﯾﻒ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﯿﺮه و ﺗﺎری را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روﺑﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  2018ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺑﺮای روﺑﺎتﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺧﻮد
ﻫﻢ ﻃﺮاز ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  1.2ﺗﺎ  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺑﺎت ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار  32ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روﺑﺎتﻫﺎ
در آنﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﻮده ،اﻣﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2018ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  25درﺻﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روﺑﺎتﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
===============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

واﺗﺴﻮن ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ادراکﭘﺬﯾﺮی ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﺷﭙﺰی!

ﺳﻨﻔﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ؛ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ؟

روزی ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن درک ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻐﺰ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ

ﺗﺮاﺷﻪ دوﺳﺖدار اﻧﺮژی ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﻣﯽآورد

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺷﯿﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺪار

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺷﯿﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺪار

 Google Nowﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺮی ،ﺳﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ Google Now

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 21اﺳﻔﻨﺪ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/information-feature/2991 :

