
44
مجله دانشمند

شماره 632
خرداد 1395

گفت وگو    رباتیک

پیتزای ناپلی با سرآشپزی ربات
گفت وگوی اختصاصی »دانشمند« با »پروفسور برونو سیچیلیانو«

یكی از بزرگان علم رباتیک امروز جهان و پدر ربات سرآشپز »رو-دای-من«

بعد از یک روز کاری پرتنش به خانه بازمی گردید، با رســتوران محلتان تماس می گیرید و 
 هدا عربشاهی 

پیتزا ســفارش می دهید. یک ربع بعد، پیامکی دریافت می کنید که به شما اطالع می دهد 
پیتزا رسیده  است. در را باز می کنید و به جای پسرکی که همیشه با کاله لبه دار قرمز و موتور صندوق دار به شما لبخند می زد، رباتی با ظاهری 
عجیب می بینید. جعبه پیتزا را از درون صندوقش برمی دارید و به  داخل بازمی گردید. جعبه را باز می کنید و اولین برش پیتزا را می خورید. 
واقعا خوشمزه   است با طعمی متفاوت از همیشه. ناگهان توجه تان به عکس و نوشته روی جعبه جلب می شود؛ ربات سرآشپز »رو-دای-من« 
امیدوار اســت از خوردن پیتزا لذت ببرید و از تحویل غذا توســط ربات پیتزابر »دومینو« رضایت داشته  باشید. تعجب نکنید. این تصور 
آینده ای ست که جرقه های اولیه اش آغاز شده  و مردم جهان به زودی باید به آن خو بگیرند. حدود ۲ ماه قبل خبر آغاز فعالیت آزمایشی ربات 
پیتزابر »دومینو« محصول اســتارتاپ فناوری »ماراتن تارگتز« اســترالیا )Australian technology startup Marathon Targets( منتشر شد. 
RoDyMan مخفف عبارت Robotic Dynamic Manipulation هم عنوان ربات پیتزاپزی است که در آزمایشگاه »پریسما« )PRISMA Lab( در شهر 

ناپل ایتالیا توسعه یافته است. این آزمایشگاه به ریاست »پروفسور برونو سیچیلیانو« و با بودجه شورای تحقیقات اروپا )ERC( راه اندازی شده 
است.  به  بهانه بررسی ربات های خانگی آینده و آشنایی بیشتر با »رو-دای-من« سراغ پروفسور سیچیلیانو رفتیم و گفت وگویی تلفنی با او 
انجام دادیم.  برونو سیچیلیانو)Bruno Siciliano(، استاد دپارتمان مهندسی الکترونیک و فناوری  اطالعات دانشگاه مطالعات فدریکوی دوم ناپل 
 IFAC انجمن مهندسان مکانیک آمریکا( و( ASME ،)موسسه مهندسان برق و الکترونیک( IEEE است. او همچنین عضو سازمان بین المللی

)فدراسیون بین المللی کنترل خودکار( و یکی از بزرگان حال حاضر حوزه رباتیک جهان است. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

فیلم عملکرد ربات سرآشپز را در واقعیت افزوده ببینید
بخش هایی از مصاحبه تلفنی دانشمند با پروفسور سیچیلیانو را بشنوید
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QQ ایده می کنیم.  شــروع   RoDyMan با 
ساختن این ربات بر پایه چه اهدافی 

شکل گرفت؟
هــدف اصلی ایــن پــروژه، مطالعه 
درباره مشــکالت »دستکاری مکانیکی« 
اســت. این دستکاری مکانیکی به معنی 
دســتکاری کردن اشــیایی است که نرم 
هســتند و می توانند تغییرشکل دهند. 
ربات هــا به ویژه ربات های صنعتی به طور 
معمول ایــن توانایی را دارند که با بازوی 
رباتیک یا دست، اشــیای سخت را نگه 
دارند و این کار را به شــیوه چنگ زدن یا 
قالب انداختن انجــام می دهند، اما برای 
دستکاری اشــیای نرم از گیره استفاده 
نمی کنند. از این رو، برای دستکاری این 
گونه اشیا شیوه »دســتکاری مکانیکی 
بدون گیره« کاربرد دارد. ما این ســوال 
را مطــرح کردیم که برای دســتکاری 
مکانیکی اشیای نرم تغییرشکل دهنده با 
استفاده از گیره و بازوی رباتیک چه موانع 
و مشــکالتی وجود دارد. پس از بررسی 
امکان عملی شدن طرح، دنبال شیء نرمی 
با قابلیت تغییرشــکل گشتیم تا بتوانیم 
نظریه خــود را به صورت تجربی آزمایش 
کنیم. این میان، فکر کردیم شیء نرمی 
را با قابلیت تغییرشــکلی انتخاب کنیم 
که با فرهنگ و سنت ایتالیا و به خصوص 
شهر ناپل -که این پژوهش را در آن انجام 

می دهیم- سازگاری داشته باشد. بنابراین 
تصمیم گرفتیم رباتی بسازیم که بتواند 
تمــام مراحل تهیه پیتــزا از عمل آوردن 
خمیر تا بیرون آوردن آن از تنور را انجام 
دهد. سرآشپزهای ناپلی مهارت باالیی در 
آماده کردن خمیــر دارند. آن ها خمیر را 
تا اندازه مشخصی کش می دهند و پس 
از ریختن مایــع گوجه فرنگی و ریحان و 
پنیر، پیتــزا را با اســتفاده از پارو داخل 
تنور می گذارند. تنورهای ناپلی، عمودی 
و دیواری اند و حرارت از کف به دیواره ها 
می رسد به همین علت تمام نقاط داخلش 

دمای یکسانی ندارد. برای داشتن بهترین 
طعم، سرآشــپز باید بداند پیتزا را کدام 
قســمت تنور قرار دهد تا مناسب ترین 
حــرارت را دریافت کند و ایــن کار را با 
حرکت خاصی انجام می د هد که شــامل 
چندبار عقب و جلو بردن پارو و چرخاندن 
آن در زاویــه صحیح و گذاشــتن خمیر 
می شود. ما توانســتیم با کمک حرکات 
سرآشپز، نقشه معیاری برای رباتمان تهیه 
کنیم تا براســاس این الگو تمام مراحل 

آماده سازی پیتزا را انجام دهد. 
QQ فکر می کنید ربات هــا بتوانند روزی

کامال جای سرآشپزها را بگیرند؟
ایــن ســوالی اســت کــه خیلی ها 
می پرســند. نظر من این اســت که این 
امکان وجود دارد. شــاید برای کســانی 
که نسبت به پیتزای ناپلی تعصب دارند 
چندان خوشــایند نباشــد اما کاری که 
ما انجام داده ایــم برپایه همین فرهنگ 
اســت. در حقیقت، از بهترین سرآشــپز 
بازوها،  به  الکترودهایی  ناپل، درحالی که 
دســت ها، انگشــتان، کمر و زانوهایش 
نصب کــرده بودیم، خواســتیم با دقت 
باالیی تمام حرکات حرفــه ای موردنیاز 
را بــه منظور تهیه بهتریــن پیتزا انجام 
دهد و تمام این حرکات را با اســتفاده از 
شیوه ضبط حرکت سه بعدی شبیه سازی 
کردیــم. به خصوص ثبــت حرکات کمر 

بهترین سرآشپز ناپل، درحالی که 
الکترودهایی به بازوها، دست ها، انگشتان، 

کمر و زانوهایش نصب  شده با دقت 
باالیی تمام حرکات حرفه ای موردنیاز را 

به منظور تهیه بهترین پیتزا انجام می دهد و 
تمام این حرکات با استفاده از شیوه ضبط 

حرکت سه بعدی شبیه سازی می شود

برونو سیچیلیانو ، استاد دپارتمان 
مهندسی الکترونیک و فناوری  اطالعات 

دانشگاه مطالعات فدریکوی دوم 
ناپل است. او همچنین عضو سازمان 
بین المللی موسسه مهندسان برق و 

الکترونیک ، انجمن مهندسان مکانیک 
آمریکا و فدراسیون بین المللی کنترل 
خودکار و یکی از بزرگان حال حاضر 

حوزه رباتیک جهان است



46
مجله دانشمند

شماره 632
خرداد 1395

گفت وگو    رباتیک

و زانوهــا اطالعات دقیقی دربــاره زاویه 
چرخش و خم شــدن ایــن اندام ها برای 
قراردادن پاروی محتوی پیتزا درون تنور 
در اختیارمان گذاشت. معتقدم که با این 
روش توانستیم حرکات ماهرانه نسلی از 
سرآشپزها را به نسل بعدی انتقال دهیم. 
زیرا از دیرباز پیتزاپزی در ناپل از نسلی به 
نسل دیگر منتقل شده  است تا این سنت 
حفظ شود. اگر از یک  سو، ربات ها را نسل 
آینده سرآشپزها در نظر بگیریم، می توانیم 
بگوییم فرهنگ پیتزاپزی را کامال صحیح  
برای هوش مصنوعی به یادگار گذاشته ایم 
و از سوی دیگر، نسل جدیدی که درحال 
گذرانــدن دوره های آشــپزی هســتند 
می توانند از این حرکات شبیه سازی شده 
برای تهیه پیتزا به بهترین شــکل بهره 
ببرند. برای ثبت این حرکات شــیوه های 
ارزان تری هم هست. برای مثال، با کمک 
حسگرهای »کینکت« مایکروسافت )که 
حدود 100 یورو قیمت دارد و با کنسول 
بازی »ایکس باکس 360« سازگار است( 
هم می توان این حرکات را در زمان واقعی 

شبیه سازی کرد. 
QQ توانایی دســتکاری مکانیکی اشیای

نرم که این ربات کســب کرده است، 

کاربردهای دیگری هم دارد؟
گفتــم  کــه  همان طــور  بلــه. 
»رو-دای-من« با دو بــازوی چابک، دو 
دســت و پنج انگشت شــبیه به دست  
انسان قادر است تمام اشیای انعطاف پذیر 
و تغییرشکل پذیر را دستکاری کند. پس 
نه فقط غذایی که می خوریم، بلکه لباسی 
که می پوشــیم هم شامل این دستکاری 
می شــود. اما مهم ترین کاربرد این ربات 

می تواند در حــوزه جراحی و انجام عمل 
روی بافت هایی چون ماهیچه ها و پوست 
باشــد. بنابراین، با مطالعه درباره مسئله 
دستکاری مکانیکی اشیای نرم، می توان 
سناریوهای کاربردی تری نسبت به تهیه 
پیتزا که از نظر ما استعاره ای برای این نوع 

اشیا است، متصور شد. 
QQ آیا این ربات توانایی صحبت کردن هم

دارد؟ در مقاله ای خواندم که می تواند 
آماده سازی پیتزا را آموزش دهد.

پیش تر توضیح دادم که هدف اصلی از 
توسعه »رو-دای-من« بررسی توانایی های 
دســتکاری و لمس است نه مطالعه روی 
سیستم های کنترل کالمی و بازشناسی 
گفتــار و بنابراین، این فنــاوری را برای 
رباتمان تعریــف نکرده ایم. زیرا ربات های 
دیگری منحصرا به منظور پیشــرفت این 
سیستم ها توســعه یافته اند. اما این بدان 
معنی نیست که این ربات توانایی استفاده 
از شیوه کنترل کالمی را ندارد. برای مثال، 
سال گذشته در نمایشگاهی که همه ساله 
با هدف ترویج علم در »میدان پلبیشیتو« 
بزرگ تریــن   ،)Piazza del Plebiscito(
میدان شــهر ناپل، برگزار می شود برای 
»رو-دای-من«  سیستم بازشناسی گفتار 
تعریف کردیم تا کودکانی که برای بازدید 
به غرفه مان می آینــد با این ربات تعامل 
بهتری برقرار کنند. چون از نظر کودکان، 
رباتی که حرکات و ســر و دست هایش 
شــبیه به انسان است باید بتواند همانند 
انســان صحبت کند. با کمک سیســتم 
کنترل گفتار، ربات نام و عالیق کودک را 
می پرسید و در ادامه به او یاد می داد که 

چگونه پیتزا بپزد.
QQ عالوه بر ربــات پیتزاپز، عکس ربات

دیگری را هم دیــدم که پرچم تیم 
فوتبال ناپل را بلند کرده  اســت. کار 

این ربات چیست؟
این ربات را هم ما ســاختیم. من هم 
مثل خیلی از مردم طرفدار فوتبال هستم 
و البتــه از هواداران بــزرگ تیم ناپل ام. 
معموال حتی یکشنبه ها هم کار می کنم 
با وجود این، تمام یکشنبه هایی که تیم 
ناپل در خانه مســابقه دارد به استادیوم 
و بعــد به محــل کارم مــی روم.  یک بار 

   
   
ربات RoDyMan  پروفسور سیچیلیانو  و یک سرآشپز ناپلی در آزمایشگاه پریسما  

»رو-دای-من« با دو بازوی چابک، 
دو دست و پنج انگشت 

شبیه به دست  انسان قادر است 
تمام اشیای انعطاف پذیر و 

تغییرشکل پذیر را دستکاری کند. 
پس نه فقط غذایی که می خوریم، 

بلکه لباسی که می پوشیم هم 
شامل این دستکاری می شود. 
اما مهم ترین کاربرد این ربات 
می تواند در حوزه جراحی و 

انجام عمل روی بافت هایی چون 
ماهیچه ها و پوست باشد
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تصمیم گرفتم این ربــات را که در یکی 
آزمایشگاه هایمان ساخته بودیم همراه  از 
خودم به اســتادیوم ببرم. وقتی با هم در 
جایگاه تماشاچیان نشستیم و من شال 
با نماد تیم ناپل را دور گردنش انداختم. 
واکنــش مردم از اینکه یک ربات طرفدار 
تیم ناپل کنارشان نشسته و همانند آن ها 
تیم محبوبش را تشــویق می کند، بسیار 
جالب توجه بــود. دوربین های تلویزیون 
هم بارها روی ما متمرکز شدند و عکس 

ربــات در صفحه فیســبوک تیم فوتبال 
ناپل منتشر شــد و حتی شهردار هم در 
صفحه های شــخصی اش در شبکه های 
اجتماعی درباره هواداری ربات نوشــت و 
شــخصا به گروه ما برای اجرای این ایده 
تبریــک گفت. به هرحــال، من به همان 
اندازه که شــیفته علم رباتیک هســتم، 
هوادار فوتبــال ام. فکر می کنم که با این 
کار توانسته ام عالقه  ام را به هر دوی اینها 

به خوبی نشان دهم.

QQ با دیــدن ربات هایی که گروه شــما
به  که  چیــزی  اولین  ســاخته اند، 
ذهنــم آمد ظاهر مهربانــی بود که 
در چهره  شــان نمایان است و اینکه 
شباهت بســیاری به شخصیت های 
انیمیشن های معروفی چون »وال ای« 
و »ربات ها« دارند. آیا پشت این چهره 
مهربان، هدفی نهفته یا صرفا بر حسب 
تصادف پیش آمده  است؟ این سوال را 
می پرسم چون ربات های انسان نمایی 

ربات RoDyMan  در آزمایشگاه پریسما در حالی که مشغول تیم ناپل است 

ربات پیتزابر »دومینو« محصول استارتاپ فناوری »ماراتن تارگتز« استرالیا

سیچیلیانو: 
هدف اصلی این پروژه، مطالعه 
درباره مشکالت »دستکاری 

مکانیکی« است.
این دستکاری مکانیکی به معنی 
دستکاری کردن اشیایی است که 
نرم هستند و می توانند تغییرشکل 

دهند
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که دقیقا حرکات صورت انســان را 
تقلید می کنند، به طور معمول مردم 
ترجیح  انســان  ها  و  می ترسانند  را 
می دهنــد با ربات هایــی با ظاهری 
کنند  تعامل  شما  ربات های  به  شبیه 
تا با آن هایی که صورتی دقیقا مشابه 

صورت انسان دارند.
کامال همین طور اســت. اگر به ژاپن 
برویم که یکی از کشــورهای پیشرو در 
عرصه فناوری های رباتیک است و بیش از 
20 سال سابقه توسعه ربات های پیشرفته 
را در کارنامــه دارد، می بینیم که امروزه، 
بیشــتر پژوهش های رباتیــک به حوزه 
حاالت روحی انســان و بیان این حاالت 
از طریــق حرکات صــورت در ربات های 

انسان نما مربوط می شود. به طور کلی به 
دلیل نوع نــگاه ژاپنی ها که از فرهنگ و 
ویژگی های خاص اجتماعی شــان نشأت 
می گیــرد، مردم این کشــور خیلی زود 
با اشــیای جاندارشــده ای چون ربات ها 
ارتباط برقرار می کنند، زیرا معتقدند هر 
چیــزی که حرکت می کنــد دارای روح 
اســت. باوجود این، حتی در این کشور 
هم وقتی علم رباتیک از آزمایشگاه خارج 
می شود معموالً چهره هایی کامال مشابه 
چهره انســان را نمی بینیــم و می توان 
گفت که ربات هــای خانگی و اجتماعی 
ظاهری کامال شــبیه به انسان ندارند و 
معموال شبیه به بچه حیوانات با ظاهری 
مهربان و دوست داشــتنی هستند. یکی 

از نمونه های موفق ربات های خانگی که 
دارای این ویژگی هاســت، PARO نامیده 
می شــود که ظاهری شبیه به بچه فوک 
دارد و به عنوان ربات دســتیار سالمندان 
و بیماران اســتفاده می شود. یکی دیگر 
از کاربردهــای ربات های شــبیه به بچه 
حیوانات در اجتماعی کردن کودکان مبتال 
به اوتیسم است. از آنجا که این کودکان 
از اجتماع هراسی رنج می برند، در برقراری 
ارتباط با انســان ها و هرچیزی که شبیه 
به انسان باشد، دچار مشکل اند. بنابراین، 
برای کاهش آسیب های این جامعه گریزی 
از ربات هــای شــبیه به بچــه حیوانات 
استفاده می شــود.  از آنجا که بچه های 
حیوانات هوش پایین تری نسبت به بچه 
انســان دارند، وقتی ربات دقیقا شبیه به 
 آن ها باشد کودکان از نظر هوشی نسبت 
به آن ها احســاس قدرت می کنند و در 
بیشتری  اعتمادبه نفس  ارتباط،  برقراری 
به دست می آورند. به اعتقاد من، ربات های 
انسان نما، نه با ظاهر کامال شبیه به انسان 
بلکه با ظاهری شــبیه بــه مثال همین 
ربات هایی که ما ســاخته ایم، می توانند 
ظرف 5 تا 10 سال آینده به عنوان ربات 
خانگــی وارد زندگی مردم شــوند. البته 
منظور از ربات  انســان نما رباتی است که 
روی چرخ حرکت می کند نه ربات پادار. 
چون حفظ تعادل ربات های دارای پا هنوز 
مساله مهمی است و این خطر وجود دارد 
که ربات هنگام حرکــت در خانه زمین 
بیفتد و سبب ترس سالمند یا بیمار شود. 

QQ از ربات هایی که به دلیل داشتن ظاهری
شبیه به شــخصیت های انیمیشنی 

شخصیت ربات وال-ای. انیمیشنی محصول 2008 استودیو پیکسار و 
کمپانی والت دیزنی

یکی از کاربردهای ربات های شبیه 
به بچه حیوانات در اجتماعی کردن 

کودکان مبتال به اوتیسم است. 
این کودکان از اجتماع هراسی رنج 

می برند در برقراری
 ارتباط با انسان ها و هرچیزی که 

شبیه به انسان باشد، 
دچار مشکل اند
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مورد توجه مردم قــرار گرفته اند به 
نمونه دیگری هم می توانید اشــاره 

کنید؟
نمونه دیگــری که االن به 
ذهنم می رســد رباتی به اسم 
اســت که   )Jibo( »جیبــو« 
احتماال با آن آشنایی دارید. 
این ربــات هم کــه ابعادی 
کوچک بــا ظاهری شــبیه 
بــه ربات های انیمیشــن ها دارد، 
به عنوان »ربات خانواده« شناخته می شود. 
جیبو می تواند با افراد خانواده حرف بزند، 
عکس بگیرد و پابه پای آن ها بازی رایانه ای 
انجــام دهد. دوربین ایــن ربات می تواند 
چهره کاربرانش را تشخیص دهد و 
عالیق آن ها را به خاطر بسپارد و با 
دیگر دستگاه های هوشمند خانه 
برای مثال تلویزیــون، تلفن همراه 
هوشــمند، تبلــت، یخچال هــای 

هوشــمند و درهای هوشمند تعامل کند 
و حتی دســتور تهیه غذا بدهد. صاحبان 
جیبو می توانند از طریق آن تماس تلفنی 
داشته  باشند. عالوه بر ظاهر مهربان جیبو، 
چون این ربــات عملکردهای تلفن همراه 
هوشــمند و تبلت را هــم انجام می دهد، 
نســل جوان )کودکان و نوجوانان( خیلی 
زود با آن ارتباط برقرار می کنند زیرا تقریبا 
همه افراد این نســل با این دستگاه های 
الکترونیکی هوشــمند خیلی خوب آشنا 
هســتند. بنابراین، جیبو را هم بخشی از 
همان دســتگاه ها می دانند. به اعتقاد من، 
همان طور کــه تلفن های همــراه امروز 
صرفا ابزاری برای تماس تلفنی نیســتند 
و دستخوش تحول شده اند و عملکردهای 
رایانه را بر عهده گرفته اند، ربات های خانگی 
از ایــن دســت هم ظرف 5 تا 10 ســال 
آینده می توانند همانند سایر دستگاه های 

هوشمند جزئی از لوازم خانه شوند.

یکی از نمونه های موفق ربات های خانگی 
PARO نام دارد. این ربات با ظاهری شبیه 
به بچه فوک، به عنوان ربات دستیار سالمندان 

و بیماران استفاده می شود

شخصیت رادنی. انیمیشن ربات ها محصول 2005

جیبو، ربات خانواده می تواند با افراد خانواده 
حرف بزند، عکس بگیرد و پابه پای آن ها 

بازی رایانه ای انجام دهد. دوربین این ربات 
می تواند چهره کاربرانش را تشخیص دهد و 

عالیق آن ها را به خاطر بسپارد
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Time has come to spend 
money on the sky

On April 24, the Hubble Space
Telescope turned 26. A few 

days after that on April 29, 2016, the 
large golden mirror of the James 
Webb Space Telescope (JWST) was 
unveiled. In 2018, the NASA’s space 
telescope (JWST) will be placed 
in orbit along with the European 
Ariane-5. In the same year, JWST 
will replace the aging Hubble Space 
Telescope, which is going to retire 
after the replacement. In this article, 
Mohammadreza Rezaei writes 
about the two telescopes.

Iran stands tall among successful
countries in the field of 

nanotechnology, currently 4.3 
percent of entire nanotech articles 
are written by Iranian researchers.
Iran Nanotechnology Initiative 
Council is an institute that has 
launched and organized 97 active 
research centers in nanotechnology 
so far.  Dr. Saeed Sarkar, secretary 
of Iran Nanotechnology Initiative 
Council, in an interview, published in 
June 2016 edition of Daneshmand 
with Maryam Rezaei, said 
NanoNamad , is a standard against 
which nanotech products are 
validated. This illustrates consumers’ 
knowledge of properties and safety 
features of nanotech products. 
The existence of standard on 
nanotech products has gained 
consumer confidence with the 
products; however, non-genuine 
products are also sold in the market in 
the name of nanotech products. 

Nanotechnology 
in Iran

On succession 
to the throne of 
Hubble

A new species of blind cave fish in 
Iran discovered

Eighteen years have passed 
since the construction 

of the grand Iranian National 
Observatory, as one of the two 
major research plans adopted by 
the Council of Scientific Research.
The establishment of the 
observatory was approved by the 
government in March 2004, but 
in 2014 lack of funds brought the 
project to its knees as Prof. Reza 
Mansouri, the project executor, 
put it. However, after 6 months, 
in February 2015, Iran received 
the telescope mirror, and after 
9 months hiatus, the work 
on the private road to the 
national observatory 
in Gargash peak, in 
proximity to Kashan, 
resumed once again. 

Just when everything was 
going right on completion of 
the project, Habib Khosroshahi 
was appointed as and the 
project executor of the National 
Observatory by the director of 
The Institute for research in 
fundamental sciences (IPM). 
That way Prof. Reza Mansouri 
was soon replaced.
Reza Mansouri, professor of 

physics at Sharif University 
of Technology, president of 
Department of Astronomy 
at Sharif University, and ex-

project executor of Iranian 
National Observatory, talks 
about all these problems of 
the National Observatory 
in an exclusive interview 
with Daneshmand.

Troglobites are small creatures
that have been adapted to a 

permanent life in a cave. They are 
so well adapted to life in a cave that 
they would be unable to survive 
in the out side environment. The 
darkness of the cave eliminates 
their need for having the organs of 
vision. 
The blind cave fish is one of the 
Troglobites. Until now two endemic 
Iranian cave fish, named Garra 
typhlops  and Paracobitis smithi 
were discovered by Danish and 
British researchers in 1948 and 
1976 respectively. Recently, 
Dr. Soheil Eagderi, an Assistant 

professor in Aquatic animals 
Biology at the Fishery Department 
of University of Tehran in a 
collaboration with Dr.S.H. Mousavi 
Sabet from University of Gilan have 
found the third species called Garra 
lorestanensis. All three of these 
species were discovered in a cave 
named “Loven” situated in Lorestan, 
a province located in west of Iran. 
regarding (or with respect to) the 
publication of this result in FishTaxa, 
peer-reviewed international 
Journal of Fish Taxonomy and 
Systematics, Daneshmand 
Magazine performed an interview 
with Dr.Eagdari in this issue.
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It wasn’t until two months ago
that news of an experimental 

activity on an autonomous pizza 
delivery robot, Domino, a product 
of Australian technology startup 
Marathon Targets, started to 
emerge.
Now, RoDyMan, the acronym of 
Robotic Dynamic Manipulation, is 
a service robot tasked with making 
pizza developed at PRISMA Lab in 
Naples, Italy. 
The laboratory, led by Professor 
Bruno Siciliano, is funded by the 
European Research Council (ERC).
Bruno Siciliano is the professor at 
the University of Naples Federico 
II, Department of Electrical 
Engineering and Information 
Technology.
One of the greatest in the field of 
robotics, Siciliano is also a member 
of the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), the 
American Society of Mechanical 
Engineers (ASME), and the 
International Federation of 
Automatic Control (IFAC).
In a phone interview with Hoda 
Arabshahi, professor Siciliano 

discussed the main purpose of the 
RoDyMan project as well as the 
future of service robots.
The professor called the aim of the 
project studying the key problems of 
“dynamic manipulation,” geared to 
soft and flexible objects that can be 
easily manipulated.
Robots, particularly industrial 
robots, normally have the capability 
to grip hard objects with robotic 
arms through hooks; though the 
technique does not come in handy 
for soft objects.
Therefore, to take soft objects, 

“dynamic manipulation without 
gripping” is used in robotic arms. 
That is why we presented the idea 
that handling soft objects by robotic 
arms are problematic, he noted. 
To put our Hypothesis to a test, the 
professor said, we sought soft and 
flexible objects.
The inspiration for picking out the 
right soft object came from their 
home city of Naples, where the 
research was being conducted: 
a platform for performing all the 
phases of making a pizza.
RoDyMan, with two light arms, 
two hands and five fingers, similar 
to human hands, is capable of 
grasping all soft and flexible objects.
So, the food we take and the 
clothes we put on are also in this 
manipulation but the most important 
usage of the robot is in surgical 
procedures including surgeries on 
tissues like muscles and skin.
Therefore, through studying the 
dynamic manipulation of soft 
objects, we can imagine more 
practical scenarios of making 
pizza, a metaphor, in our view, of 
this type of objects, Siciliano said.

Neapolitan  pizza  
made by robot  chef
Daneshmand exclusive interview with Professor Bruno Siciliano, the father 
of robot pizza maker RoDyMan
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The Web month
Tim Berners-Lee, best known 

as the inventor of World Wide 
Web, was born on June 8, 1955.  
He was an engineer for CERN 
in Geneva, Switzerland, when 
in March 1989 he submitted 
a proposal for information 
management system, and in 1990 
he wrote the very first web browser.
On the occasion of Mr. Web’s 
birthday, in the June edition of 
Daneshmand magazine in the 
special report for Cover, we 
presented all the various important 
events playing an effective 
role in the development of 
the Web, while we also 
considered the impact of 
World Wide Web as a new 
phenomenon on human life 
in the third millennium.
Furthermore, we 
provided statistics 
on the latest 
available 
information 
on the 
number 

of internet users both in Iran and 
the world. We also offered data 
on Iran’s status in the global list of 
available information on ‘internet 
live stats’ website.
The role of search engines in the 
growth of electronic business is 
another topic that we dedicated 
part of this report to.  According to 
the most recent figures, Business 
Intelligence (BI) displays that 40 
percent of e-commerce website 
traffic comes from search engines.
In addition to the articles written 
for this special report by Ehsan 
Hajian and Reza Qorbani, Dr. Taha 
Yasseri, who is a Research Fellow in 
Computational Social Science at the 
OII, a Faculty Fellow at Alan Turing 
Institute for Data Science, and 
Research Fellow in Humanities 
and Social Sciences at Wolfson 
College, University of oxford, in an 
exclusive note for Daneshmand 
Magazine explains how ‘Big 

Data’ has been able 
to change human 

lifestyle, and 
his social 
interactions in 
the past two 
decades. 

Avicenna or Ibn Sina, a Persian physician, 
philosopher, scientist and poet, was one of 

the most influential Persian philosophers and 
scientists. He is world-renowned for his works in 
Aristotelian natural philosophy and medicine.
In late April 2016, a group of German scientists 
published the result of a research, succeeded 
at decoding a passage from Ibn Sina’s Kitab al-
Shifa which apparently points to a supernova, 
titled SN1006, in 1006 AD.
In an article, Samira Mostafanejad 
introduces topics on Avicenna, 
perhaps not known to many 
about this great Persian scientist.
For instance, referring to the 
naming of an asteroid, she writes that in September 
1973 the asteroid 1973SJ4, the 2755th asteroid, 
was discovered in the main-belt asteroid, and in 
Avicenna’s honor it was named after him as 2755 
Avicenna.

54

Supernova,
 Asteroid, and all about 
Avicenna
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