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"Δεν φτιάξαμε το ρομπότ για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο"
Από: Δόνα Καπαρτή Ημερομηνία: Ιούλιος 04, 2014
10:36

Αποκλειστική συνέντευξη στο Sigma Live
παραχώρησε μέλος της ομάδας ερευνητών στις
ΗΠΑ που δημιούργησε ένα προχωρημένο ρομπότ
το οποίο κατανοεί ανθρώπινες φωνητικές εντολές.
Η Δρ Ντιπέντρα Μίσρα, από την ομάδα του Cornell
University, απάντησε μεταξύ άλλων με ποιον τρόπο
μπορεί να φανεί χρήσιμο το ρομπότ και κατά πόσο
σκοπός του είναι να αντικαταστήσει το ανθρώπινο είδος.
Πώς καταφέρατε να δημιουργήσετε ένα ρομπότ που να δέχεται εντολές στην ανθρώπινη γλώσσα;
Καταρχήν, δεν έχουμε πετύχει ακόμη τον στόχο μας λόγω προβλημάτων κατανόησης λέξεων και αντικειμένων από τα
ρομπότ. Για παράδειγμα, αν ζητήσουμε από ρομπότ να μας δώσει ένα ποτήρι νερό και το ποτήρι είναι άδειο, τότε μπορεί
να υπάρξει δυσκολία στο να ξεχωρίσει το νερό από άλλα ροφήματα.
Επίσης, μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει από το ρομπότ ένα ποτήρι νερό, αλλά να εννοεί φλιτζάνι. Για τον άνθρωπο είναι
πιο εύκολο να καταλάβει τη διαφορά, για τα ρομπότ όμως όχι.
Εξάλλου, για σκοπούς έρευνας δημιουργήσαμε στο διαδίκτυο έναν προσομοιωτή (κάντε κλικ εδώ), όπου οι επισκέπτες
μπορούν να ανεβάσουν δεδομένα παίζοντας ταυτόχρονα το παιχνίδι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για
τους αλγόριθμούς μας. Παρόλο που τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά, θα χρειαστούμε ακόμη μερικά χρόνια μέχρι τα
ρομπότ να μπορούν να ακολουθούν με απόλυτη ορθότητα τις διαταγές.
Πώς κατανοούν εντολές από διαφορετικούς ανθρώπους;
Την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε μεγάλη επιτυχία στον τομέα της αναγνώρισης της ομιλίας και μετατροπής του
προφορικού λόγου σε γραπτό. Τέτοιου είδους λογισμικά χρησιμοποιούνται από το εργαστήρι μας.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία;
Η ρομποτική είναι ένας τομέας με πολλές προκλήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Το ρομπότ πρέπει
να είναι σε θέση να αναγνωρίζει αντικείμενα, να κατανοεί εντολές των ανθρώπων στη φυσική γλώσσα και να τις εκτελεί.
Είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους, εφόσον χρησιμοποιούν μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα;
Όλες οι ανθρώπινες εφευρέσεις χρησιμεύουν με ποικίλους τρόπους. Ένα αεροσκάφος μπορεί να κατασκευαστεί για να
μεταφέρει ανθρώπους, αλλά και για να ρίχνει βόμβες. Το ίδιο και τα μαχαίρια. Τα ρομπότ στον αμερικανικό ακαδημαϊκό
χώρο θεωρούνται πολύ ασφαλή. Μάλιστα, αυτά που έχουμε κατασκευάσει στο εργαστήρι μας έχουν ρυθμιστεί ώστε να
κρατούν την αιχμηρή πλευρά των μαχαιριών μακριά από τους ανθρώπους.
Μιλάμε για αντικατάσταση του ανθρώπου με ρομπότ;
Τα ρομπότ δεν κατασκευάζονται με σκοπό να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, αλλά να τον βοηθήσουν σε διάφορους
τομείς της ζωής του. Για παράδειγμα, μπορεί ένας άνθρωπος να φροντίσει το παιδί του, την ώρα που το ρομπότ βάζει
μπουγάδα ή αλλάζει την πάνα του βρέφους.
Πώς θα βοηθήσετε την ανθρωπότητα;
Στόχος μας είναι να κατασκευάζουμε ρομπότ που να βοηθούν τους ανθρώπους με δουλειές του σπιτιού, όπως η
μπουγάδα, το πλύσιμο τον πιάτων, το μαγείρεμα, καθώς και να συντροφεύουν τον άνθρωπο με λίγη κουβεντούλα. Με
αυτόν τον τρόπο, απελευθερώνουν το ανθρώπινο μυαλό από λιγότερο σημαντικές δουλειές.

http://www.sigmalive.com/news/scitech/technology/141017

Προχωρημένο ρομπότ... μαγειρεύει
Από: SigmaLive Ημερομηνία: Ιούνιος 23, 2014 09:11

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα προχωρημένο ρομπότ, που δεν χρειάζεται να προγραμματιστεί αναλυτικά
εκ των προτέρων από τους ανθρώπους για να εκτελέσει διάφορες δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα.
Αρκεί απλώς να το καθοδηγήσει κανείς επί τόπου με φωνητικές
εντολές. Αν και δεν καταλαβαίνει ακόμη όλα όσα ακούει,
πρόκειται για αξιοσημείωτο επίτευγμα στο πεδίο της λεγόμενης
μηχανικής μάθησης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία
ρομπότ που θα είναι ικανά να εποικοινωνούν με το περιβάλλον
τους, χωρίς κατ΄ανάγκη να διαθέτουν πλήρη προγραμματισμό.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ της Νέας Υόρκης, με
επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Επιστήμης των Υπολογιστών, Ασουτός Σαξένα, έχουν «εκπαιδεύσει» το ρομπότ τους
να καταλαβαίνει οδηγίες στη φυσική γλώσσα διαφόρων ανθρώπων, να αντιλαμβάνεται τι λείπει από αυτές τις οδηγίες και
να έχει την εξυπνάδα, ώστε να συμπληρώνει μόνο του τα κενά.
Για παράδειγμα, αν ζητήσει κανείς από το ρομπότ να μαγειρέψει κάτι στην κουζίνα και του εξηγήσει μερικά βήματα της
διαδικασίας (π.χ., «γέμισε μια κατσαρόλα, βάλε την πάνω στο "μάτι", ζέστανε το νερό και, όταν βράσει, ρίξε μέσα τα
μακαρόνια»), το ρομπότ όχι μόνο πρέπει να τα καταλάβει όλα αυτά, αλλά επιπλέον πρέπει να θυμηθεί να ανοίξει τον
ηλεκτρικό διακόπτη της κουζίνας (κάτι που δεν περιλαμβανόταν ρητά στις φωνητικές οδηγίες).
Χάρη στο ειδικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί και την προηγούμενη «διδασκαλία» του ρομπότ μέσω βιντεοσκοπημένων
προσομοιώσεων (π.χ., της διαδικασίας του μαγειρέματος), το ρομπότ, όταν ακούει τη λέξη «κατσαρόλα», καταλαβαίνει
αμέσως ποιο σκεύος κουζίνας πρέπει να χρησιμοποιήσει και πού θα το βρει (χάρη στην τρισδιάστατη κάμερά του βρίσκει
ό,τι χρειάζεται στα ράφια). Καθώς μαθαίνει όλο και περισσότερα πράγματα, αρκεί να του πεις «ζέστανε νερό» και αυτό
θα εκτελέσει όλα τα διαδοχικά βήματα για να το κάνει. Ακόμη κι αν το ρομπότ μετακινηθεί σε άλλη κουζίνα, όπου δεν
υπάρχει κατσαρόλα, έχει μάθει μόνο του να ψάχνει για κάποιο άλλο σκεύος, προκειμένου να ζεστάνει το νερό.
Τα ρομπότ παγκοσμίως γίνονται όλο και πιο έξυπνα, όμως σχεδόν όλα εξαρτώνται από τις βήμα-βήμα οδηγίες που οι
προγραμματιστές έχουν ενσωματώσει στον «νου» τους, δηλαδή στο λογισμικό τους. Καθώς όμως δεν είναι όλοι οι
άνθρωποι προγραμματιστές και, επίσης, με δεδομένο ότι συνεχώς ανακύπτουν στην πράξη νέες ανάγκες που δεν μπορεί
πάντα να έχει προβλέψει εκ των προτέρων ένας προγραμματιστής, είναι σημαντικό τα ρομπότ να μπορούν να
διδάσκονται επί τόπου και απλώς με τα λόγια. Επιπλέον, επειδή η ανθρώπινη γλώσσα είναι συχνά αμφίσημη και οι
άνθρωποι ξεχνάνε να εξηγήσουν τα πάντα με σαφήνεια, τα ρομπότ πρέπει να μπορούν να συμπληρώνουν αυτό που κανείς
δεν τους είπε.
Φυσικά το ρομπότ του Κορνέλ δεν τα «πιάνει» όλα κάθε φορά. Το ποσοστό επιτυχίας του (π.χ., στο να φτιάξει ένα γλυκό
με βάση φωνητικές οδηγίες) φθάνει το 64%, τρεις πάντως έως τέσσερις φορές καλύτερα σε σχέση με οποιαδήποτε
προηγούμενη μέθοδο. «Υπάρχει βεβαίως ακόμη περιθώριο για βελτίωση», τόνισε ο Σαξένα.
http://www.sigmalive.com/news/scitech/science/137496

Πηγή ΑΠΕ

Δεν είναι έντομο, είναι... ρομπότ!
Ολλανδοί επιστήμονες από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Ντελφτ κατασκεύασαν το μικρότερο
ιπτάμενο ρομπότ- κατάσκοπο, που πετάει από μόνο του. Εξωτερικά μοιάζει με το έντομο
λιβελούλη, ζυγίζει μόλις είκοσι γραμμάρια και διαθέτει πολύ δυνατή όραση.
Το μικρότερο ιπτάμενο ρομπότ, που ζυγίζει μόλις
20
γραμμάρια,
κατασκεύασαν
Ολλανδοί
ερευνητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του
Ντελφτ. Το ρομπότ εξωτερικά θυμίζει το έντομο
λιβελούλη και πετά όπως αυτό, ανοιγοκλείνοντας
γρήγορα τα διπλά "φτερά" του.
Το μηχανικό έντομο-ρομπότ, λόγω του μικρού
βάρους του, αλλά και της τρισδιάστατης όρασης,
θα μπορούσε να γίνει πολύ χρήσιμο στο μέλλον. Το μικρό ρομπότ έχει τη δυνατότητα να πετά
μόνο του και μπορεί να βιντεοσκοπεί από δύσκολες οπτικές γωνίες, που θα ήταν αδύνατο για
έναν άνθρωπο να το κάνει.
Το μηχανικό έντομο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση εγκλωβισμένων σε
ορυχεία, να εντοπίζει μέσα σε θερμοκήπια ποιοι καρποί είναι έτοιμοι για συγκομιδή ή ακόμα
και να έχει τον ρόλο της νεράιδας Τίνγκερμπελ σε θεματικά πάρκα!
Το "σούπερ έντομο" είναι εφοδιασμένο με δύο βιντεοκάμερες, με έναν υπολογιστή που έχει
τον ρόλο εγκεφάλου και το καθοδηγεί και, τέλος, διαθέτει τεχνητά φτερά με άνοιγμα 28
εκατοστών, δύο σε κάθε πλευρά.
Το ρομποτάκι είναι κατασκευασμένο με ελαφρά υλικά και η μπαταρία του το βοηθά να πετά
αυτόνομα για εννέα λεπτά. Οι επιστήμονες παραδέχτηκαν ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να
κατασκευάσουν σμήνη τέτοιων ρομπότ εξαιτίας της μικρής ζωής της μπαταρίας τους.
http://gr.news.yahoo.com
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