
Nu ska det handla 
om robotar och AI!



Vad är en robot?

•

En robot kan 
tänka, känna, 
göra och prata…

Men bara om en människa 
har programmerat den
till att göra det!

Presentatör
Presentationsanteckningar
En robot är en maskin som styrs av en dator och som kan utföra fysiskt arbete. Roboten är programmerad att fungera självständigt, utan direkt styrning av en människa, och för att kunna variera sina uppgifter utifrån vad den uppfattar från sin omgivning via sensorer.  Man kan säga att en robot kan tänka, känna, göra och prata - men bara om människor har programmerat den till att kunna det. Tänka - göra olika val utifrån det som den uppfattar i sin omgivningKänna - ta in information från sin omgivning via sensorerGöra - utföra fysiska uppgifterPrata - kommunicera genom inspelat tal eller någon annan form av kommunikationOrdet robot kommer från "robota"  på tjeckiska, vilket betyder träl eller tvingad arbetskraft.  Bild: ABB:s samarbetsrobot YuMi, ABB AB



Vad kan en robot göra?

•

Presentatör
Presentationsanteckningar
Allt möjligt! Sådant som är för svårt, tungt, farligt eller tråkigt för oss människor. Det finns t ex:Utforskarrobotar (t ex Marsrobotar)Industrirobotar, inklusive samarbetsrobotar som ABB:s YuMiSociala robotar och tjänsterobotar (inom vård och omsorg, skola, kundservice etc)Hushållsrobotar (t ex dammsugarrobot)För underhållning (t ex leksaker)Bilder:Övre vänster: KUKA Aerospace robots, pressbild: https://www.kuka.com/sv-se/press/mediatekÖvre mitten: Pepper robot, pressbild: https://www.softbankrobotics.com/emea/en/press Övre höger: ABB:s YuMi, pressbild från ABB AB. https://new.abb.com/Nedre vänster: Robotdammsugare, Foto av Jens Mahnke från Pexels. Nedre mitten: Paro robot, pressbild:  http://www.parorobots.com/photogallery.asp Nedre höger: Rymdrover på Mars, Foto av Pixabay, Pexels. https://www.pexels.com/sv-se/foto/artificiell-intelligens-astronomi-forskning-mars-73910/



Vad består en robot av?

•
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Presentationsanteckningar
En robot består både av hårdvara (fysiska delar) och mjukvara (program).  Roboten har en kropp i form av ett chassi med fasta och rörliga delar som någon sorts armar eller verktyg för att gripa och lyfta, samt ben alternativt hjul eller larvfötter för att förflytta sig. Roboten har även sensorer som fungerar som robotens sinnen och gör så att roboten kan ta in information om vad som händer i omgivningen:Syn - kamera, ljussensor, IR-kameror som läser av värmeHörsel - ljudsensor, mikrofonKänsel - t ex temperatursensor, ultraljudssensor som känner av avstånd, elektromagnetsensor som känner av magnetiska fältLukt - "nässensorer" som kan känna av luktSmak - nanosensorer som kan känna av smakerRobotens hjärna består av en eller flera datorer som styr vad roboten ska göra. Här inuti finns mjukvara, de program som körs för att roboten ska utföra sina uppgifter och för att den ska kunna göra olika val beroende på vad den uppfattar med sina sensorer. Vidare har roboten en eller flera motorer som gör att den kan röra sig och utföra olika fysiska arbetsuppgifter. För att motorn ska fungera har roboten också en kraftkälla, oftast elektrisk som t ex batterier, och elektronik som leder strömmen genom roboten. Bildkällor: Roboten "Rama", Licens: CC BY-SA 3.0. Ikoner från Powerpoint



Hur styrs en robot?

•
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Presentationsanteckningar
En robot har en eller flera datorer med mjukvara, program, som säger åt den vad den ska göra. Programmet kan ta emot input (indata) från omgivningen via robotens sensorer, och bestämmer vilken output (utdata) som roboten ska ge ifrån sig. Koden består av algoritmer som kan innehålla sekvens, repetition (loopar) och villkor (om-då, om-då-annars). Villkoren är de som gör att roboten kan utföra olika saker beroende på vad som händer i omgivningen.
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Du kan rita upp ett flödesschema för att visa hur du vill att din robot ska fungera. Flödesschemat visar t ex när den ska repetera något eller när den ska använda villkor för att välja hur den ska agera. Det här är ett exempel på ett flödesschema för en robot som lagar pannkakor – men det är inte fullständigt. Diskutera gärna vad som saknas! 



Vad är AI (artificiell intelligens)?

•
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AI, artificiell intelligens, betyder konstgjord intelligens och handlar om att försöka få robotar och datorprogram att efterlikna människors intelligens. Robotar med AI programmeras för att självständigt kunna lära sig om sin omgivning och förstå den för att göra egna val. Om en robot har AI behöver vi människor alltså inte tala om för roboten exakt vad den ska göra, utan den kan lära sig att förstå det själv. Men det här är ett område som fortfarande är rätt nytt och vi vet ännu inte heller om den mänskliga intelligensen någonsin helt och hållet kan efterliknas med algoritmer. Bilder: Furhat, svensk robot som bl a utvecklas för att kunna användas som personalrekryterare och lärarassistent. Länk: Furhat om Stockholm stads projekt om lärarassistenter �Bildkälla: https://www.furhatrobotics.com/press/ Sophia, japansk robot med AI och världens första ”robot-medborgare” (Hanson Robotics). Se film om Sophia här: https://youtu.be/1zAMBW3ydRk . �Bildkälla Sophia framifrån: Foto: ITU Pictures, CC BY 2.0, https://en.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot)#/media/File:Sophia_at_the_AI_for_Good_Global_Summit_2018_(27254369347)_(cropped).jpg , �Sophia bakifrån: Foto: ITU Pictures, CC BY 2.0, https://www.flickr.com/photos/itupictures/27254369807/



Vad skulle din robot hjälpa dig med?

•
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Titta på uppdraget från ABB och hitta på en egen samarbetsrobot!
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