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Robot z Neapolu zrobi pizzę
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NA JPOPULARNIEJSZE
Księża pławią się w
luksusach

Prezydent podpisał
nowelizację ustawy
o służbie
wojskowej

(fot. Thinkstock)
W Neapolu trwają zaawansowane prace nad robotem, który będzie potrafił zrobić pizzę: wyrobić
ciasto, ułożyć na placku dodatki i upiec. Sztuki tej robot pod nazwą RoDyMan ma "nauczyć się"
od jednego z najlepszych neapolitańskich pizzaioli, czyli piekarzy pizzy.

Prezydent podpisał
ustawę o pomocy
dla
przedsiębiorstw w
kryzysie

Ten rewolucyjny projekt, zauważa się, nie mógł nie powstać w mieście pod Wezuwiuszem, które
uważane jest za kolebkę najlepszej pizzy na świecie. Jego autorem jest neapolitańczyk profesor
Bruno Siciliano, ekspert robotyki i szef tamtejszego, znanego również poza Włochami
laboratorium, specjalizującego się w tej dziedzinie.

Zatrudnienie i
zarobki
poszybowały w
górę

Polecamy: Zawody przyszłości to nowe technologie i usługi
RoDyMan to akronim Robotic Dynamic Manipulation i jest opisywany przez jego konstruktorów
jako robot, będący w stanie wykonywać czynności ludzkie z niespotykaną dotąd zręcznością i
techniką ruchu.

Zarobki lekarzy. Ile
naprawdę
zarabiają
ordynatorzy

"Dotychczas - przypomniał Siciliano - nie studiowano zagadnienia manipulowania przedmiotami
niesztywnymi i odkształcalnymi, jak żywność i ubrania". Jego zdaniem, jest to nowe wyzwanie dla
twórców robotów.
RoDyMan będzie miał tors, ręce i palce. Nie będzie miał natomiast nóg; będzie ustawiony na
obrotowej platformie. Wyposażony w rozmaite czujniki ma również wchodzić w interakcję z ludźmi

PRACA - OFERTY DNIA

- zapewniają neapolitańscy inżynierowie.
Pytani, po co robot ma robić pizzę, odpowiadają, że to będzie tylko jedna z jego funkcji, a jego
celem ma być na przykład pomoc ludziom starszym, niezdolnym do tego, by przygotować sobie
posiłek.
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Mazowieckie

Bruno Siciliano odpowiadając na pytanie o to, czy pizza RoDyMana będzie równie dobra, jak ta
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neapolitańska, przyznał: "To prawie niemożliwe".

Wielkopolskie
WIĘCEJ OFERT PRACY

"Ale zaprosimy do współpracy jednego z najlepszych pizzaioli w mieście, by robot skopiował
zręczne ruchy, jakie towarzyszą wyrabianiu ciasta" - zapewnił autor projektu.
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ostatnio aktywne | najnowsze | najstarsze | najczęściej oceniane | najczęściej odpowiadane
~AntyChryst [2013-10-31 08:18]
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90 % populacji jest do wybicia !!! Czy nadal żyjecie w bajce ?? :P:P
odpowiedz
~pawel [2013-10-30 20:07]

9

Ble, ble, ble. A wiecie jakie bzdety pisano w Młodym Techniku w latach 70-tych ? Atomowe samochody,

1

plecaki odrzutowe, bazy na Księżycu i Marsie. Podróże rakietami i życie w oceanach. Roboty w domach i
fabrykach. I co ? Minęło 50 lat i człowiek dalej jest najtańszy.
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź

~racjonalizator [2013-10-30 23:01]

5
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Ja na przyklad uzywam moja maszyne do zmywania garow, do odsniezania przed domem. Kupilem jej
lopate do sniegu.
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź

~Polak [2013-10-30 22:33]

6

0

W takim razie marzy mi sie w Polsce premier i prezydent robot.
odpowiedz
~Aga [2013-10-30 14:29]

37

2

Mojego męża też zastąpiła maszyna i nie narzekam.A baterie są tańsze niż browary.
odpowiedz
pokaż 2 ukryte odpowiedzi

~gg [2013-10-30 22:31]
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W Polsce juz takie są, partia PO tak uwielbiana przez zagraniczną finansjere zrobiło je z ludzi.
odpowiedz
~obrzydliwe [2013-10-30 22:30]

2

0

Co to kur...a ma być na tym zdjęciu ? Pizza ???
odpowiedz
~Stanisław [2013-10-30 22:10]
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Po co budować robota który ma pomagać ludziom starszym w przygotowaniu posiłku, jak można
zatrudnić Polaka za 5 ojro na godzinę. Ten ugotuje, posprząta, jeszcze tyłek podmyje i pieluchę wyrzuci.
Za 5 ojro na godzinę, resztki ze stołu i materac do spania. I staruch będzie zadowolony i Polak bo zarobi
800 ojro miesięcznie na łapę, to i tak więcej niż średnia krajowa brutto u siebie w kraju. Ani serwisować
nie trzeba, ani części wymieniać, jak się zużyje, to się weźmie następnego. Jakiś porąbany ten profesor,
zresztą jak to profesor.
odpowiedz
~wimep 54 [2013-10-30 21:54]
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Roboty powinny zastępować przedewszystkim urzędników,którzy i tak często zachowują się jak cyborgi
odpowiedz
~POstrzelony [2013-10-30 21:25]
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Oby zwolnili cały parlament i rząd.
odpowiedz
~krav [2013-10-30 13:06]

4
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Szaraki bez wykształcenia potracą prace... Te roboty (nieważne co robią i w jakiej branży) ktoś musi
obsługiwać, serwisować itp... Tak więc osoby z wiedzą i umiejętnościami dadzą sobie radę!
odpowiedz
pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

~Tomek [2013-10-30 20:27]

3

0

,,Terminator" powinni obejrzeć ten film jeszcze raz ...głupota ludzka nie zna granic.
odpowiedz

~hut [2013-10-30 20:27]

1

0

Darmowe doładowania jeszcze tylko 24h, wystarczy ze podasz swój numer i wybierzesz sieć, polecam:
tnij.com/xNEjv <--- link do strony.
odpowiedz
~obserwator3 [2013-10-30 20:24]
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I roboty będą rodzić i wychowywać swoje dzieci które zapracują na ich emeryturę -prawda Tusku i
Kaczynski ____
odpowiedz
~ola [2013-10-30 15:48]
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2

przerobiłam już to , likwidacja zakładu pracy ,po 35 latach pracy zasiłek przedemerytalny 833 zł -i żyj
sobie -do pracy za stara 57 lat - a bieda zagląda kazdego dnia ,Tak nas doprowadza nasza władza
tuskomania. Jeszcze następni ludzie na bruk,a co tam,dla rządu żyje się super a ty szaraku dziaduj .Jak życ
premierze -----krótko,krótko,odpowiada premier.......Polska jest krajem dla bogatych biznesmenów ,z
długami na koncie ,dzisiaj bogacz jutro przestepca czyż nie ???/
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź

~'44 [2013-10-30 16:37]
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A w 80-tych , jak obalano "komunę" mówiono, że w nowej Polsce ,dzięki wprowadzaniu zachodnich
metod czyli automatyzacji i robotyzacji, nie będzie zwolnień pracowników, tylko bedzie się skracało czas
pracy bez obniżania wynagrodzenia ! Ja te obietnice pamiętam, a Wy nie ?
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź

~T [2013-10-30 14:33]

30

1

Więc jak zwykle, bogaci będą się bogacić a biedni na śmietnik ludzkości.
odpowiedz
pokaż 2 ukryte odpowiedzi

~skocznia [2013-10-30 17:28]
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Zlokalizuj swojego znajomego za pomocą komórki! Wystarczy podać jego nr. telefonu tutaj:
bisi.pl/zlokalizuj <--- polecam. pc
odpowiedz
~Future 3000 [2013-10-30 16:38]

2

1

Jednak wole zatrudnić robota z polski , są za darmo , jest ich 30 mln. praktycznie niewyczerpalne zródło,
zrobią wszystko przez 18h/dobe jak trzeba to 3 doby non stop i to wszystko za darmo. A taki
elektroniczny to kosztuje w cholere i jeszcze ile prądu żre servic mechanicy programisci i reszta ww.
drogo sie ceniących, a z polski to miska ryżu garść mirabelek troche szczawiu również wszystko za free.
odpowiedz
~Yaro [2013-10-30 16:01]
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Lemingu: a PO tłumaczy, że dla Twojego dobra podniosła wiek emerytalny- żeby żyło się lepiej!!!
odpowiedz
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