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ﻣﺤﺒﯽ ،آزاده ،ﻋﻤﺎر ﺟﻼﻟﯽﻣﻨﺶ ،راﻣﯿﻦ ﮔﻠﺸﺎﺋﯽ ،و ﺳﻬﯿﻞ ﮔﻨﺠﻪﻓﺮ .1395 .ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﻃﺮح »اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺑﻮداک :رﺑﺎت
ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎر« .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان.
ﭼﮑﯿﺪه:
ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺧﻠﻖ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺪوﻟﻮژی و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﻤﻊآوری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .وﺟﻮد ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،وﺟﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮهای و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎزهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد .دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﺳﻮاﺑﻖ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ وی ،او را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﻮدﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،رﺑﺎتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻌﺎﻣﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺑﺎت ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎتﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن از ﻗﻮاﻋﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ در آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی رﺑﺎتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻌﻠﻮل( ،ﻓﺮوش و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت( و
آﻣﻮزﺷﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن( ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .روﺑﻮداک،
ﯾﮏ رﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در واﻗﻊ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻃﺮح
ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺑﻮداک ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ رﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ،در ﻗﺎﻟﺐ

ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻃﺮح اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺑﻮداک ،ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ راﯾﺎﻧﺸﯽ ،ﭘﺮدازش ﺻﻮت و ﮔﻔﺘﺎر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ،رﺑﺎﺗﯿﮏ و
ﮐﻨﺘﺮل ،و ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزﯾﻦ از ﻃﺮح اﯾﺠﺎد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺑﻮداک اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی آن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ روﺑﻮداک
اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ روﺑﻮداک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮔﻨﺞ و ﮔﻮﮔﻞاﺳﮑﻮﻻر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﯿﺴﯽ ،ﺧﻮاﻧﺪن از روی ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺼﻮرﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،روﺑﻮداک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﻧﻤﻮدن ﭼﻨﺪ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ازﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ رﺑﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻠﺘﻔﺮم رﺑﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺑﻮداک در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﭘﻠﺘﻔﺮم رﺑﺎت
اﻧﺴﺎنﻧﻤﺎ  Naoاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺑﻮداک ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮی رﺑﺎت ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای روﺑﻮداک در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺰارش اﯾﻦ
ﻃﺮح ،ﺳﺒﺪی از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت روﺑﻮداک در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
رﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه  -ﭘﺮدازش و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر  -ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت  -ﻣﺼﻮرﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻮع ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ:
ﺑﻨﯿﺎدی
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺗﺮ:
ﺧﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﭘﺎﯾﮕﺎهوب:
ﺑﻠﻪ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ:
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
راه دﺳﺘﺮﺳﯽ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ:
دوﺷﻨﺒﻪ  08 -ﺗﻴﺮ 1394
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ 11 :ﺷﻬﺮﻳﻮر 1396

https://irandoc.ac.ir/research/961 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

