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Robot chino adivina pensamientos humanos con casi un
100% de precisión
LDO |13 de febrero de 2022 | 15:24

De hecho, Rusia aprieta
tres pinzas alrededor de
Ucrania
Robot chino adivina
pensamientos humanos
con casi un 100% de
precisión
Japón transfiere el exceso
de gas a la UE si Rusia
corta el suministro

China construyó un robot que puede leer los pensamientos de las personas con casi un
100% de precisión. Foto: TASS

Científicos chinos de la Universidad de las Tres
Gargantas han creado un robot capaz de adivinar los
pensamientos humanos con casi un 100% de
precisión.

De hecho, Rusia aprieta tres pinzas
alrededor de Ucrania

Pronto, estos robots se harán cargo de las fábricas,
reemplazando a los trabajadores sin experiencia.
"Cobot" puede reducir los costos a la mitad
Un equipo de científicos dirigido por Dong Yuanfa presentó los
resultados de su investigación sobre la creación de un robot

Japón transfiere el exceso de gas a la
UE si Rusia corta el suministro

único capaz de leer los pensamientos humanos con una
precisión de hasta el 96 %. Un equipo de desarrolladores del
Centro de Tecnología de Innovación de Fabricación Inteligente
probó el robot en una de las fábricas en China.
El robot se sometió a cientos de horas de entrenamiento con la
ayuda de un equipo de ocho voluntarios, incluidos trabajadores
de la línea de montaje.
¿Cuánto oro hay en el mundo?
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aproximadamente como "robot común". Se cree que puede
funcionar en la línea de montaje a la par que los trabajadores
ordinarios. El "Cobot" imita a los humanos debido a diferentes
mecanismos: primero, monitorea inmediatamente las ondas
cerebrales del trabajador y, segundo, capta señales eléctricas de
los músculos humanos.
Un artículo científico publicado en la revista científica China

Detrás de la extraña coincidencia de 2
veces que Estados Unidos allanó para
matar al jefe terrorista...

Mechanical Engineering afirma: “En la producción industrial
moderna, el trabajo de ensamblaje representa el 45 % de la
carga de trabajo total y el 20-30 % de los costos totales de
producción.
Los "cobots" tienen la capacidad de reconocer con precisión las
intenciones humanas y expresar esas intenciones, lo que puede
reducir los costos de ensamblaje. El robot no necesita decir
nada, solo necesita leer la mente de las personas, usar las
herramientas adecuadas y tomar las medidas necesarias.

Un método científico innovador ayuda
a las personas paralizadas a caminar
de nuevo

Las máquinas piensan e incluso pueden ver como los humanos
Los humanos y los robots han trabajado juntos en las fábricas
durante décadas. Pero en la mayoría de los lugares, las
personas y los robots están separados por paredes altas para
evitar accidentes.
En los últimos años, algunas plantas de fabricación avanzadas
(por ejemplo, las fábricas de automóviles alemanas) han
introducido un entorno de trabajo compartido sin vallas en el
que los robots trabajan junto a una persona, pero solo empiezan

Panorama gasístico de la UE: el
corazón de la crisis Rusia-Ucrania

a funcionar cuando el operador pulsa el botón. Las máquinas
están equipadas con sensores de seguridad que las detienen
tan pronto como entran en contacto físico con las personas.
Y desde hace varias décadas, los investigadores de diferentes
países se han esforzado por crear una nueva generación de
"cobots". También se están mejorando las grabadoras de ondas
cerebrales: las máquinas EEG se cosen en sombreros y
uniformes.

Hallan fósil de dinosaurio del doble del
tamaño de un autobús de dos pisos

La precisión del detector puede reducirse si los trabajadores
sudan o realizan movimientos descontrolados. Científicos
chinos han hecho un gran avance: el robot tiene que leer
diferentes parámetros al mismo tiempo. Estas no son solo
ondas cerebrales, sino también movimientos musculares
(incluidos los faciales) y movimientos microscópicos del globo
ocular. Para hacer esto, se adjunta una cámara de inteligencia
artificial al uniforme, que convierte instantáneamente cualquier
movimiento en impulsos, comandos para el robot.

Jefe terrorista de ISIS destruido, 4
nuevos líderes potenciales revelados
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Robot recepcionista en la Conferencia Mundial de Robots 2019 en el distrito
de Daxing, Beijing, China. Foto: Agencia de noticias Xinhua

El robot no se aburre ni se cansa
China ha anunciado oficialmente su estrategia de "fabricación
inteligente": para 2025, el Imperio Celestial se convertirá en un
centro mundial de innovación en robótica . Para 2025, la
robótica se implementará en el 70% de las principales fábricas
de China. Y este país se está moviendo constantemente hacia
esta meta.
Wang Weiming, director del departamento de equipos
industriales del Ministerio de Industria y Tecnología de la
Información de China, dijo que desde 2016, la cantidad de
robots industriales en China ha aumentado un 15 % anual. China
ahora tiene 246 robots por cada 10.000 trabajadores, el doble
del promedio mundial.
Sin embargo, la mayoría de los robots de China se fabrican con
tecnología desarrollada en Occidente. El gobierno chino se ha
fijado otro objetivo: no solo localizar completamente la
producción, sino también exportar robots a otros países.
Por supuesto, los robots del futuro reemplazarán a los
trabajadores en las industrias más complejas y peligrosas. Los
robots, a diferencia de los humanos, no se cansan, no se
deprimen, no renuncian a sus trabajos.
Los robots se han convertido en enfermeros, limpiadores y
electricistas
En China, los robots no solo aparecen en las fábricas, sino que
son cada vez más comunes en las centrales eléctricas, las
estaciones de tren e incluso en las granjas.
China es uno de los líderes mundiales en la introducción de
robots de servicio. Por ejemplo, se dedican al trabajo agrícola:
deshierbe de jardines, cosecha de cultivos, alimentación de
ganado y aves de corral, dragado de canales. China ya cuenta
con cirujanos robóticos, limpiadores y enfermeras (cuidado de
ancianos y discapacitados).
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Cada año, el robot
chino puede "ver" más claramente, "pensar"
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más rápido y "caminar" con mayor precisión, escribe el
columnista científico Jin Chen. Los robots utilizan las
tecnologías más avanzadas: inteligencia artificial ,
comunicación 5G, visión artificial de alta definición.
En 2020, según el Ministerio de Industria, China produjo 212 000
robots industriales y los ingresos de la industria de los robots
superaron los 100 000 millones de yuanes (18 000 millones de
dólares estadounidenses).
NGUYEN QUANG (SEGÚN SVPRESSA.RU)
Robot , China , Inteligencia Artificial , Robot , Robot chino
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Juegos Olímpicos

Long An permite a los alumnos
de preescolar y primaria ir al
colegio directamente desde
14.2
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De hecho, Rusia aprieta tres pinzas alrededor de Ucrania
LDO |13 de febrero de 2022 | 17:26

De hecho, Rusia aprieta
tres pinzas alrededor de
Ucrania
Robot chino adivina
pensamientos humanos
con casi un 100% de
precisión

Japón transfiere el exceso
de gas a la UE si Rusia
corta el suministro

Las imágenes de satélite de Maxar muestran por primera vez que se han instalado varias
tiendas de campaña en Rechitsa, región de Gomel en Bielorrusia. Foto: Maxar

Occidente acusa a Rusia de crear puntos de presión
en tres lados de Ucrania y sigue de cerca los
movimientos de Rusia en cada una de estas pinzas.

Nhật Bản chuyển khí đốt dư thừa sang
EU nếu Nga cắt nguồn cung

Según estimaciones estadounidenses, Rusia ha enviado más de
100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania en las
últimas semanas, lo que hace temer a los funcionarios de
inteligencia occidentales y ucranianos que una invasión podría
ser inminente.
Según Occidente, Rusia ha creado puntos de presión en tres

Robot Trung Quốc đoán suy nghĩ của
con người chính xác gần 100%

lados de Ucrania: Crimea en el sur, Bielorrusia en el norte y en la
frontera ruso-ucraniana.
Según CNN, aquí hay tres frentes que Ucrania y Occidente están
observando, y se han detectado movimientos rusos recientes en
cada uno.
Este de Ucrania
Phần lớn sự chú ý đổ dồn vào các khu vực ly khai Donetsk và

Có bao nhiêu vàng trên thế giới?

Lugansk, nơi các lực lượng Ukraina và phe ly khai xung đột kể từ
năm 2014.
Giả thiết quan trọng nhất của những người theo dõi các chuyển
động của Nga là Mátxcơva có thể tăng cường sức mạnh quân
sự mà họ đã sở hữu trong khu vực, do đó biến miền đông
Ukraina trở thành vị trí dễ dàng nhất để tiến hành một cuộc xâm
lược.
Đằng sau sự trùng hợp kỳ lạ của 2 lần
Mỹ đột kích hạ sát trùm khủng...
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Yelnya, nơi chứa xe tăng, pháo và các loại thiết giáp khác của
Nga, phần lớn đã bị dọn sạch. Các thiết bị dường như đã được
chuyển đến gần biên giới hơn nhiều trong những ngày gần đây.
Một lượng lớn vũ khí đã được chuyển đến căn cứ vào cuối năm
2021 trước khi biến mất - bao gồm khoảng 700 xe tăng, xe chiến
đấu bộ binh và bệ phóng tên lửa đạn đạo. Các video trên mạng
xã hội kể từ đó cho thấy một số thiết bị đó trên xe lửa và đường

Phương pháp khoa học đột phá giúp
người liệt bước đi trở lại

sá xa hơn nhiều về phía nam trong vùng Bryansk, gần Ukraina.
Stephen Wood, giám đốc cấp cao của công ty hình ảnh vệ tinh
Maxar, nói với CNN: "Đối với tôi, có vẻ như một lượng đáng kể
các phương tiện (xe tăng, pháo tự hành và các phương tiện hỗ
trợ khác) đã khởi hành từ bãi đậu xe phía đông bắc; các xe bọc
thép bổ sung đã khởi hành từ bãi đậu xe trung tâm hơn".
Trong khi đó, hoạt động gia tăng ở Kursk và Belgorod, giáp biên
giới đông bắc Ukraina, đã làm tăng thêm mối lo ngại.

Toàn cảnh khí đốt EU: Tâm điểm của
cuộc khủng hoảng Nga-Ukraina

Konrad Muzyka, chuyên gia theo dõi các chuyển động quân sự
của Rochan Consulting, cảnh báo trên Twitter: “Chúng tôi đang
chứng kiến một lượng lớn phương tiện và nhân viên ở Kursk".
Phillip Karber thuộc Tổ chức Potomac ở Washington, người cũng
đã nghiên cứu chi tiết các đợt di chuyển của quân đội Nga, nói
với CNN trong tháng này: "Đội hình tấn công mạnh nhất của Nga
- Tập đoàn Xe tăng Cận vệ 1 (First Guards Tank Army), thường
đóng ở khu vực Mátxcơva - đã di chuyển về phía nam 400 km và
đang tập trung trong khu vực tối ưu cho một cuộc tấn công

Hoá thạch khủng long to gấp đôi xe
buýt hai tầng vừa được khai quật

nhanh chóng bằng thiết giáp trên tuyến đường Khursk-Kiev".

Trùm khủng bố IS bị tiêu diệt, 4 tân thủ
lĩnh tiềm năng được hé lộ

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một căn cứ lớn ở Yelnya, nơi chứa xe tăng, pháo và
các loại thiết giáp khác của Nga, phần lớn đã bị dọn sạch. Ảnh: Maxar

Belarus
Phương Tây cũng lo ngại về một lượng lớn quân đội Nga ở
Belarus - quốc gia đồng minh thân cận có thể cung cấp một con
đường khác để tiến vào Ukraina.
Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày
hôm 10.2, quy mô và thời gian của cuộc tập trận đã làm dấy lên
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Hoạt động triển khai của Nga vào Belarus được cho là lớn nhất
kể từ sau Chiến tranh Lạnh, với "ước tính khoảng 30.000 lính
chiến đấu, lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz, máy bay chiến đấu
bao gồm Su-35, tên lửa kép Iskander và hệ thống phòng không
S-400", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ngày 3.2.
Đây cũng là cuộc tập trận lớn nhất mà lực lượng vũ trang
Belarus tiến hành vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, theo
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Bộ Quốc
phòng Nga tuyên bố, mục đích của cuộc tập trận mang tên
"Allied Resolve-2022" bao gồm việc đẩy lùi "sự xâm lược từ bên
ngoài".
Đầu tháng này, một nhà ngoại giao Châu Âu nói với CNN rằng
việc tập trung lực lượng của Nga ở Belarus sẽ là mảnh ghép còn
thiếu mà Mátxcơva sẽ cần để tiến hành một cuộc tấn công
nhanh chóng vào thủ đô của Ukraina.
Trong khi đó, CSIS cảnh báo, các cuộc tập trận chung cũng sẽ
tạo vỏ bọc cho một cuộc di chuyển bên sườn qua Belarus và vào
miền bắc Ukraina.
Và các hình ảnh vệ tinh do Maxar công bố dường như cho thấy
quân đội Nga đã triển khai quân đội tiên tiến tại một số địa điểm
ở Belarus. Các hoạt động triển khai có thể liên quan đến các
cuộc tập trận chung, nhưng các bức ảnh khác cho thấy các trại
được thành lập gần biên giới với Ukraina, cách nơi diễn ra cuộc
tập trận hàng trăm kilomet.
Tuy nhiên, nếu Nga tập trung vào biên giới Belarus làm điểm để
tiến vào Ukraina, tuyến đường này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Các binh sĩ Nga sẽ phải vượt qua Bãi lầy Pinsk, còn được gọi là
Pripet Marshes, một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất
Châu Âu, nằm giữa biên giới Belarus và Ukraina - một địa hình
rậm rạp, ngập úng và có nhiều rừng cây trải dài trên 270.000
km2. Khu vực này đã cản trở lực lượng Đức Quốc xã trong Chiến
dịch Barbarossa, cuộc xâm lược của Đức vào Liên Xô, vào năm
1941.

Nga tập trận ở Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
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Crimea
Bán đảo được Nga sáp nhập vào năm 2014 sẽ cung cấp một
nền tảng tự nhiên cho bất kỳ hoạt động mới nào, nhưng không rõ
liệu Mátxcơva có định thực hiện một cuộc di chuyển vào Ukraina
từ Crimea hay không.
Công ty vệ tinh Maxar đã quan sát thấy một đợt triển khai quân
và thiết bị lớn, theo đó đánh giá rằng hơn 550 lều bạt và hàng
trăm phương tiện đã đến phía bắc thủ phủ Simferopol của
Crimea.
Sau đó, một đợt triển khai mới được Maxar xác định lần đầu tiên
vào ngày 10.2 gần thị trấn Slavne trên bờ biển phía tây bắc của
Crimea, bao gồm cả các phương tiện bọc thép.
Những đợt triển khai mới đó được quan sát cùng ngày khi một
số tàu chiến Nga đến Sevastopol, cảng chính của Crimea. Bộ
Quốc phòng Nga đăng tải hình ảnh của sáu tàu đổ bộ cỡ lớn tại
cảng hôm 10.2.
Hải quân Ukraina đáp trả rằng “Nga tiếp tục quân sự hóa khu
vực Biển Đen, điều chuyển thêm tàu đổ bộ để gây sức ép lên
Ukraina và thế giới. Lực lượng hải quân Ukraina sẵn sàng cho
bất kỳ kịch bản và hành động khiêu khích nào, để bảo vệ đất
nước".
Trong khi đó, giới chức Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc của
phương Tây về kế hoạch xâm lược Ukraina. Nga khẳng định việc
triển khai quân được thực hiện bên trong lãnh thổ của mình và
không nhằm mục đích tấn công bất cứ bên nào.
NGỌC VÂN
Nga, Ukraina, Căng thẳng Nga Ukraina, Belarus, Crimea
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