SAAGE TUTTAVAKS
- YANU!

Yanu on Eestis loodud leiutis, mida on tehtud neli aastat. Saage tuttavaks Eesti disainitud robotbaarmeniga. See valab pidevalt ilma kontaktita kuni 1000 jooki, teeb ära nelja-viie baarmeni töö, tegeleb
maksetega ja viskab kliendiga isegi nalja. See alustas tööd Dubai EXPO-l (Eesti paviljon) 2021. aasta
sügisel.

KES JA MIS ON YANU?
Ettevõtte taga olev Alan Adojaan ütleb, et Yanu robot ei ole tavaline müügiautomaat, vaid täiesti
autonoomne tehisintellekti ja roboti jõul töötav baarimees. „Tegemist on digitaalse eluvormi baarmeniga,“
ütleb Adojaan. Yanu konkurentsieeliseks on mobiilsus ja paigaldamine vaid ühe päevaga. Tuntud
tulevikutehnoloogiad Dubaist tundsid suurt huvi Yanu vastu, kus toimus oktoobris 2021 maailmanäitus
EXPO. Yanu töid saab jälgida Youtube’i lingilt https://youtu.be/gT2dz8KWPLs
"Yanu robot on kiire ja võimekas ning tal pole tavapäraseid töötajate probleeme," ütleb Adojaan. "Näiteks
väikeses baaris, kus müüakse 100 jooki päevas, teeks ta 10 kuuga 150 000 euro suuruse investeeringu."
Roboti disaini autorid on Jan Graps ja Ken Ruut Jankenist. Tehnoloogia on välja töötatud koostöös Tartu
Ülikooliga. Professor Alvo Aabloo meeskond valmistas ette suurema osa mehaanikast, vastutas
koostenimekirja ja elektroonika eest ning tegeleb tehisintellektiga. "Isiklik ja kõrge disainiga maitseelamust
pakkuv teenindusrobot on tõsine konkurent olemasolevatele erineva kvaliteediga automaatidele ja
baaridele. See on järgmine tase," sõnab Aabloo. "Inimestele meeldivad üha enam ratsionaalselt
irratsionaalsed vidinad – näiteks tuhandeid erinevaid populaarseid rakendusi või isegi erinevaid maitseid
supermarketites, mille eest inimesed on nõus maksma.
Yanu klientide ring on väga lai: lennujaamad, kasiinod, hotelliketid, staadionid, suurürituste korraldajad,
festivalid, raudteejaamad, ööklubid jne. "Ka olemasolevad baarid ja restoranid vajavad magnetit, milles Yanu
on väga hea, "ütleb Adojaan. Eesti esimene Yanu on värskelt paigaldatud Tallinna Lauluväljaku sisemusse.
Funktsioonid:
Kiire – tegutseb täpipealt, müües inimestega võrreldes rohkem ja kiiremini
Tõhus – pole enam haiguspäevi
Põnev – on rohkem kui esmapilgul paistab
Hooldatav – pilvepõhist robotit on lihtne puhastada, täita, jälgida
Turvaline – ei ole probleeme sobitumisega
Osav – asjatundlik baarmen, kes on välja mõeldud inimestega suhtlemiseks

Rohkem infot: https://yanu.ai/

YANU-SARNASTE ROBOTITE TULEVIK?
Yanu on suurepärane näide robotist, mis võib olla abiks paljudes olukordades ja keskkondades.

Seenioridele võib see abiks olla tööülesannete tegemisel kodus või eakate majas, kus eakate
abistamine erinevate karastus- ja soojajookide või isegi vajalike pillide komplekti jagamisega. Seda
saab täielikult automatiseerida, juhtida ja jälgida.
Vanurite abistamine eakate kodudes võiks olla palju kiirem – näiteks meeles pidada ja näidata teed
nende tuppa või asutuste teatud piirkondadesse. Yanu-sarnaseid roboteid saab kasutada ka
sotsiaalse partnerina malet mängimiseks, lühikeseks või pikemaks vestluseks või isegi nalja
tegemiseks. Sellistes valdkondades on töötajate järele nõudlus, miks mitte aidata vanureid Yanusuguse roboti käe läbi.

Foto:
https://www.therobotreport.com/a-toast-to-yanu-the-robotic-mixologist/
Link:
https://www.expo2020.ee/post/eesti-robot-baarmen-yanu-teeb%C3%A4ra-nelja-inimese-t%C3%B6%C3%B6
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