Satieciet Yanu!

Yanu ir igauņu izgudrojums, kas ir ticis taisīts četrus gadus. Satieciet igauņu izstrādāto robotisko
bārmeni. Tas bez apstājas var liet līdz pat 1000 dzērienu, bez kontakta, var stādāt četru līdz pat piecu
cilvēku vietā, ir spējīgs apieties ar maksājumiem un pat var uzjautrināt klientus. Tas uzsāka savu darbu
Dubajas EXPO (igauņu paviljonā) 2021 gada rudenī. “Yanu burtots ar igauņu burtiem ”JANU” nozīmē
”slāpes“”.

Kas ir Yanu? ?

Persona, kas ir šīs kompānija galva, Alans Adojāns saka , ka Yanu robots nav tikai parasts dzērienu automāts,
bet gan pilnībā autonoms mākslīgā intelekta un robotikas tehnoloģiju apvienojums bārmeņa vienībā. “Tas ir
digitālas dzīvības formas bārmenis” saka Adojāns. Yanu priekšrocība konkurencē ir tā mobilitāte un fakts, ka
to var salikt kopā tikai vienā dienā. Labi zināmas nākotnes tehnoloģijas no Dubajas, kur notika pasaules
izstāde EXPO, 2021. gada oktobrī, bija ļoti ieinteresētas par Yanu. To, kā strādā Yanu, ir iespējams noskatīties
izmantojot šo Youtube linku https://youtu.be/gT2dz8KWPLs
“Yanu robots ir ātrs un spējīgs un tam nepiemīt parastās darbinieku problēmas,” saka Adojāns. “Piemēram,
mazā bārā, kur dienā tiek pārdoti ap 100 dzērieniem, viņš ienestu kompānijai 150 000 eiro lielu summu 10
mēnešos.”
Robota dizaina izveidotāji ir Jans Graps un Kens Rūts no Jankenas. Šī tehnoloģija bija radīta sadarbībā ar
Tartu Universitāti. Alvo Āblo sagatavo lielāko mehānikas daļu, ir atbildīgs par sarakstu priekš montāžas un
darbojas ar mākslīgo intelektu. “Personāls un augsta dizaina apkalpošanas robots, kas piedāvā garšas
pieredzi, ir nopietns konkurents eksistējošiem dzērienu automātiem un dažādas kvalitātes bāriem. Šis ir
nākamais līmenis,” saka Āblos. “Cilvēkiem ievērojami pieaug patika pret gadžetiem, kas racionāli iracionālikā piemēram, tūkstošiem dažādas populāras aplikācijas vai pat dažādas garšas lielveikalos, par ko cilvēki ir
gatavi maksāt.”
Yanu klientu loks ir ļoti plašs: lidostas, kazino, viesnīcu ķēdes, stadioni, lielu pasākumu organizatori, festivāli,
dzelzceļa stacijas, naktsklubi u.c. “Jau pastāvošajiem bāriem un
restorāniem arī vajag kaut ko, kas piesaistītu klientus, ar ko Yanu ir ļoti labs,“ saka Adojāns. Pirmais Yanu
Igaunijā ir ieinstalēts Tallinas Dziesmu Svētku pasākuma norises vietā.
Funkcijas:
·Ātrs: darbojas punktuāli, pārdodot vairāk un ātrāk salīdzinājumā ar cilvēkiem
·Efektīvs: vairs nekādu slimības dienu
·Aizraujošs: te ir vairāk, nekā acs no sākuma var aptvert
·Viegli uzturams: uz digitālās mākoņu bāzes balstīts robots, ko ir viegli attīrīt, iepildīt un kontrolēt
·Drošs: bez problēmām iekļaujas
·Veikls: ir eksperts bārmenis, izgudrots, lai komunicētu ar cilvēkiem

Vairāk informācijas: https://yanu.ai/

Yanu-veidīgo robotu nākotne?
Yanu ir labs robotu piemērs, kas būtu noderīgi un izpalīdzīgi daudzās situācijās un apstākļos. Tas
varētu noderēt senioriem, nodrošinot palīdzību ar ikdienas uzdevumiem viņu mājās vai pansionātos,
kā piemēram izdodot dažādus gāzētus vai siltus dzērienus vai pat noteikto medikamentu devu. Šis
varētu tikt pilnībā, automatizēts, kontrolēts un uzraudzīts.
Palīdzēt senioriem pansionātos būtu daudz ātrāks process- piemēram, atcerēties un parādīt ceļu uz
viņu istabām vai specifiskās iestādes zonās. Yanu-viedīgie roboti var arī tikt izmantoti kā sociālie
partneri, ar kuriem var spēlēt šahu, vest garu vai īsu sarunu un jokot. Personāla pieprasījums šādās
zonās ir liels, tādēļ kāpēc gan lai nepalīdzēt senioriem ar tādu robotu kā Yanu.
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