ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ  ۱۰رﺑﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻨﺎوری -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
اﻣﺮوزه از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ادارات و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺑﺎت ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و راه درازی را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻓﻨﺎوری رﺑﺎﺗﯿﮏ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ  10ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .1ﻻک ﭘﺸﺖ ﻫﺎی وﯾﻠﯿﺎم ﮔﺮی
اﯾﻦ دو رﺑﺎت ﮐﻪ در ﺳﺎل  1949ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »وﯾﻠﯿﺎم ِﮔ ِﺮ ی واﻟﺘﺮ« در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ،ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر ،ﭼﺮاغ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ ،ﺳﻨﺴﻮر ﻟﻤﺴﯽ ،ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ و
ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺧﻮدران اﻣﺮوزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آورد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﺑﺎت ﻫﺎ ﺧﻮد را در آﯾﻨﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻌﮑﺎس
ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﯾﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

 .2ﯾﻮﻧﯽ ﻣﯿﺖ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز« در ﺳﺎل » 1961ﯾﻮﻧﯽ ﻣﯿﺖ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺑﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻮش ﻧﻘﻄﻪ ای و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی در ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﻗﺮار داد.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻤﻮﻧﻪ ای واﺿﺢ و اوﻟﯿﻪ از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺳﭙﺮدن ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﯿﺎری دارد.

ِ .3ﺷﯿﮑﯽ

اﯾﻦ رﺑﺎت در دﻫﻪ  60ﻣﯿﻼدی و ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﻨﻔﻮرد« ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و رﺑﺎﺗﯿﮏ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ِ
»ﺷﯿﮑﯽ« را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺘﻮرات و ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ درک ﭘﯿﺎم و واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ »ﻻﯾﻒ« اﯾﻦ
رﺑﺎت را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻘﺒﯽ ﮐﻤﯽ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد.

ِ .4ﻓ ِﺮدی 2
اﯾﻦ ﺑﺎزوی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی  60و  70ﻣﯿﻼدی و ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﻨﺒﻮرگ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦ و ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدِ .
»ﻓ ِﺮدی  «2ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﭼﻨﮕﮏ دار روی ﻣﯿﺰ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و از ﺑﻼک ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺎﯾﻖ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻪ  16ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اوﻟﯿﻪ از ﺣﺮﮐﺎت ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺟﺰﺋﯽ
رﺑﺎت ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .5ﭼﻨﮕﯿﺰ
ﻗﻄﻌﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ رﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎرﯾﺦ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﺮس
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از رﺑﺎت ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  MITاﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ رﺑﺎت ﺧﻮد را در ﺳﺎل » 1989ﭼﻨﮕﯿﺰ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
اﯾﻦ رﺑﺎت ﺷﺶ ﭘﺎ از  4ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮدازﻧﺪه 22 ،ﺳﻨﺴﻮر و  12ﻣﻮﺗﻮر »ﺳﺮوو« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺘﺶ
در دﻫﻪ  80ﻣﯿﻼدی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.

 .6رﻫﯿﺎب
رﺑﺎت ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ روﯾﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺑﻮد و ﻧﺎﺳﺎ در ﺳﺎل  1997ﺑﺎ ﭘﺮوژه »رﻫﯿﺎب« ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻪ

ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ رﺑﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮود در ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد  Sojournerﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و

ﮔﺬار در اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﮐﺮد.

 .7آﺳﯿﻤﻮ
در اواﯾﻞ ﻫﺰاره ﺟﺪﯾﺪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل راه

ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ »آﺳﯿﻤﻮ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﺗﻮﺟﻬﺎت
زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
اﯾﻦ رﺑﺎت  1.3ﻣﺘﺮی اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ رﻓﺘﻪ و اﺷﯿﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارد،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی دوﯾﺪن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  6ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ را داﺷﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﺳﯿﻤﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ژﺳﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ دﺳﺖ دادن و ﻫﺪاﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ِ .8ﻓﺮﺑﯽ
اﯾﻦ رﺑﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪان ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر آن در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻐﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد از
ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای »ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ«
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی »ﻓﺮﺑﯽ« ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود
رﺑﺎت ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.

 .9روﻣﺒﺎ
رﺑﺎت ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ »روﻣﺒﺎ« ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎت از ﺳﺎل  2002ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﺮوش  14ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ

ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

 .10ﺑﯿﮓ داگ
»ﺑﻮﺳﺘﻮن داﯾﻨﺎﻣﯿﮑﺰ« در ﺳﺎل  2005رﺑﺎت »ﺑﯿﮓ داگ« را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دارﭘﺎ و ﺑﺮای
ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ رﺑﺎت ﭼﻬﺎرﭘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺳﮓ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺮﯾﻊ در ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﮓ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وزن ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  12ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ

ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ رﺑﺎت اﯾﻦ ﺳﺮی »اﺳﭙﺎت ﻣﯿﻨﯽ« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﺗﺎ  90دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﺷﯿﺎء و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎری
دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

