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Sprendimas 
progimnazijoms

Sprendimas gimnazijoms, 
profesinėms mokykloms ir  
aukštajam mokslui

DOBOT AI Laboratorija progimnazijoms daugiausia 
dėmesio skiria susipažinimui su dirbtiniu intelektu
ir yra skirta 8–15 metų mokiniams atskleisti pagrindines 
dirbtinio intelekto, robotikos ir programavimo sąvokas. 
Laboratorija yra visiškai integruotas sprendimas, pilnai 
apimantis diegimą, profesinį tobulėjimą, mokytojų 
rengimą, mokymo programą, techninę pagalbą ir 
internetinius išteklius.

DOBOT AI Laboratorija gimnazijoms daugiausia dėmesio 
skiria praktikai su dirbtiniu intelektu (DI) ir yra sukurta tam, 
kad vyresniųjų klasių mokiniai įgytų praktinės patirties 
kasdieniuose DI ir robotikos taikymo atvejuose.

DOBOT AI Laboratorija profesinėms mokykloms ir 
aukštajam mokslui daugiausia dėmesio skiria dirbtinio
intelekto įsisavinimui ir sukurta tam, kad būtų galima atlikti 
mokslinius tyrimus ir plėtoti realiai pritaikomas dirbtinio 
intelekto ir robotikos programas. Laboratorija yra visiškai 
integruotas sprendimas, pinai apimantis diegimą, profesinį 
tobulėjimą, mokytojų rengimą, mokymo programą, techninę 
pagalbą ir internetinius išteklius.



DOBOT dirbtinio intelekto ir 
robotikos ugdymo sprendimai

Ugdymo įstaigų lygiai Produktai Apimamos temos

Progimnazijos
(Amžius nuo 8-15)

DOBOT Magician Lite
DOBOT AI Starter
DOBOT MOOZ

Dirbtinis intelektas, STEAM, robotika, 
kodavimas, kūrėjų erdvė, XXI amžiaus įgūdžiai, 
IT švietimas, technologijų švietimas.

Gimnazijos, profesinės 
mokyklos ir aukštasis mokslas
(Amžius nuo 16+)

DOBOT Magician
DOBOT M1

Dirbtinis intelektas, karjeros techninis švietimas 
(angl.CTE), technologijos
ir inžinerinis švietimas (angl.TEE), 
programavimas, tyrimai ir laboratorija, inovacijų 
švietimas, robotika, informatika,
pramoninė automatika/gamyba, mechatronika, 
mechanikos inžinerija.



DOBOT Magician Lite
DOBOT Magician Lite yra pirma pasaulyje 
draugiška vaikams daugiafunkcinė ir išmani 
robotinė ranka, apimanti dirbtinio intelekto (DI) 
priemones, skirta gimnazijų mokytojams ir 
mokiniams.
Sukurta mokytis ir dirbti moksleiviams turintiems 
skirtingą patirtį ir gebėjimus. Magician Lite ranka 
suteikia viską ko reikia mokytojams mokantiems 
mokinius apie DI ir STEAM priemonių bei metodų 
pritaikymą, sprendžiant realias problemas.

Greitas įrankio keitimas: rašyti, sugriebti ar 
atpažinti objektus panaudojant DI

Siurbtukas Griebtuvas Rašiklio 
laikiklis



Kaip galima tobulėti?

DI mokymo rinkinys

DI mokymo rinkinys apima 4 rinkinius priemonių skirtingiems panaudojimo atvejams: prekių sandėliavimą 
(OCR), išmanią bakalėjos parduotuvę (vaizdų atpažinimas ir vaizdų atskyrimas), išmaniosios parduotuvės 
padėjėją (balso ir veido atpažinimas) ir išmanų šiukšlių rūšiavimą (vaizdo ir balso atpažinimas).

Su šiuo DI mokymo rinkiniu studentai gali išbandyti realius atvejus, vartotojų veiksmus ir kurti savo situacijų 
prototipus bei DI sprendimus. 

DOBOT jutiklių rinkinys

Parinkus tinkamus jutiklius, DOBOT Magician Lite gali jausti aplinkos veiksnius, kurioje dirba.
Surinkdamas duomenis iš aplinkos, robotas gali padaryti geresnius sprendimus. Jutiklių rinkinys susideda iš:

• fotoelektrinių jutiklių;
• šviesos jutiklių;
• garso jutiklių;
• temperatūros ir drėgmės jutiklių;
• spalvų jutiklių.



Savybės

Pritaikymas skirtingiems mokymo 
atvejams

Saugus darbas kartu Paprasta valdymo aplinka

• Robotas sustoja iš karto susidūrus su 
asmeniu ar kitu objektu.

• Nereikalingos išorinės apsaugos 
priemonės.

• Blockly grafinis programavimas
• Makro programavimas
• Apmokymas ir atlikimas

Paimti ir padėti

Sandėliavimas

Atranka

Už-(nu-) krovimas

Įrenginio aptarnavimas

Testavimas ir 
matavimas



Tolimesnės galimybės plėtrai ir
integracijai su DOBOT M1

Kaip galima tobulėti toliau?

DobotLink
Plėtros priemonės

I/O

Ryšio sąsajos

• API
• Pavyzdiniai kodai
• Pagalba, Web jungtis, įvairios 

programavimo kalbos C(++), 
Python, PHP, JavaScript, 
HTML ir kitos. • 22 skaitmeninės išv.

• 24 skaitmeninės įv.
• 6 ADC įvestys

• Ethernet
• RS-232C

Paimti ir padėti I/O išplėtimas Vaizdo patikra 
• Siurbtukas
• Vakuuminis siurblys
• Griebtuvas

• DB15 išplėtimas
• 4 - kanalų jungiklio rinkinys
• DB62 išplėtimas ir laidai

• HD pramoninė kamera
• 6M 12 mm fokuso lęšiai
• Baltos šviesos 

pagalbinis šviestuvas

Bazinis rinkinys Rinkinys išplėtimui Vaizdo atpažinimo
 rinkinys

Tel: 8 658 78785
info@digioptima.eu
www.digioptima.eu

Tel: 8 614 54590
edvinas@bct-parts.com
www.bct-parts.com

SUŽINOKITE DAUGIAU:
https://www.dobot.cc

SUSISIEK SU TIEKĖJU:


