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Hvað er sjálfvirknivæðing?

Vélbúnaður eða hugbúnaður sem getur framkvæmt 
aðgerð sem vanalega krefst mannlegs inngrips

Sjálfvirknivæðing hefur umbylt nær öllum iðnaði

Teygir anga sína frá sjálfkeyrandi bílum til 
spjallmenna á netverslunum

Róbotar eru samt ekki komin til að taka yfir heiminn, 
heldur til að leysa af hólmi hættuleg, leiðigjörn og 
líkamlega erfið störf
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Mynd tekin frá https://www.wired.com/story/facebook-robots/

https://www.wired.com/story/facebook-robots/
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Hver er lykillinn að sjálfvirknivæðingu?

Fyrirsjáanleiki

Þekktir íhlutir

‚Stífir‘ íhlutir

Lítil frávik

Skilvirkir ferlar

Fáar úfærslur

4
Myndband tekið frá https://www.youtube.com/watch?v=BtvlIRuamgI

https://www.youtube.com/watch?v=BtvlIRuamgI


Af hverju eru matvæli öðruvísi?
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Myndir teknar frá: https://phoebestails.com/nutrition-facts/calcium-chicken-wing/, https://garden.lovetoknow.com/berries-fruits/strawberry-plant-care, https://www.meatpoultry.com/articles/24954-tyson-executives-detail-challenges-facing-chicken-
pork-operations-in-2021, https://www.mbl.is/200milur/frettir/2018/06/07/enginn_is_sjaanlegur_um_bord/

Náttúrulegur breytileiki

‚Mjúkt‘ hráefni

Margar endaafurðir

Stuttur hillulíftími

Mikil afköst

https://phoebestails.com/nutrition-facts/calcium-chicken-wing/
https://garden.lovetoknow.com/berries-fruits/strawberry-plant-care
https://www.meatpoultry.com/articles/24954-tyson-executives-detail-challenges-facing-chicken-pork-operations-in-2021
https://www.mbl.is/200milur/frettir/2018/06/07/enginn_is_sjaanlegur_um_bord/


Róbotar Tölvusjón Gervigreind

Vélbúnaður sem getur framkvæmt tilfærslur 
og aðrar aðgerðir

Myndavélar, skynjarar og hugbúnaður til að 
safna gögnum um umhverfi

Algrím sem líkja eftir getu mannsins til að 
greina aðstæður og taka ákvarðanir um 

aðgerðir

Hvað þarf til?
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Myndir teknar frá https://sciencebusiness.net/network-updates/photonics-strawberry-picking-robots-gather-enough-fruit-wimbledon-1-week
Ge et al (2019). Instance Segmentation and Localization of Strawberries in Farm Conditions for Automatic Fruit Harvesting. IFAC-PapersOnLine, 52(30), 294-299. 

https://sciencebusiness.net/network-updates/photonics-strawberry-picking-robots-gather-enough-fruit-wimbledon-1-week


Hver eru tækifærin fyrir fiskvinnslu?
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Dæmi um verk sem krefjast 
mannlegs inngrips:

Snyrting flaka
Bitaskurður
Innmötun véla
Pökkun
Tilfærslur hráefnis



Sjálfvirk þrif
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Sjálfvirk innmötun
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‚Allt slökkt‘ framtíð?
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Munu fiskvinnslur framtíðar þurfa 
starfsmannaklósett og ljós?

Munu leiðigjörn störf hverfa frá og rými 
skapast fyrir áhugaverðari og meira krefjandi 
störf?

Það eru ógrynni af tækifærum, nú þurfum við
í sameiningu að finna út hvernig við
forgangsröðum þeim.

Og hver veit nema við munum fylgjast með 
vélmennaólympíuleikum árið 2040?

Myndband tekið frá https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk

https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk


Takk Fyrir


	Tölvusjón, róbotar og gervigreind í framtíðarvinnslu
	Hvað er sjálfvirknivæðing?
	Slide Number 3
	Hver er lykillinn að sjálfvirknivæðingu?
	Af hverju eru matvæli öðruvísi?
	Hvað þarf til?
	Hver eru tækifærin fyrir fiskvinnslu?
	Sjálfvirk þrif
	Sjálfvirk innmötun
	‚Allt slökkt‘ framtíð?
	Takk Fyrir

