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Σίγουρα δεν είναι λίγοι εκείνοι που οραματίζονται ένα μέλλον, όπου τα ρομπότ και τα
δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης θα αντικαταστήσουν πολλές από τις εργασίες που
κάνει άνθρωπος (κάτι το οποίο εν μέρει συμβαίνει και σήμερα σε πολλές παραγωγικές μονάδες).
Ωστόσο, μία δουλειά που μάλλον πολύ δύσκολα θα κινδυνέψει είναι αυτή του "πιτσαϊόλο" (του
ειδικού σεφ που φτιάχνει την αγαπημένη μας πίτσα), καθώς μπορεί το τεχνολογικό πανεπιστήμιο
της Νάπολι Federico II (Prisma Lab) να εργάζεται τα τελευταία χρόνια πάνω στην δημιουργία
ενός high-tech ρομπότ που θα είναι σε θέση να φτιάχνει πίτσα, αλλά μέχρι στιγμής τα
αποτελέσματα μάλλον δεν ικανοποιούν και πολύ τους επιστήμονες...
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RECENT POSTS
Ζει τα τελευταία τρία χρόνια σε ένα van
και με τα χρήματα που γλυτώνει κάνει
ταξίδια! 10:04 πμ
10 “τεχνολογικά” επαγγέλματα που δεν
υπήρχαν πριν 10 χρόνια! 9:47 πμ

OJO... και το Switch αποκτάει τον
"δικό" του projector! 12:01 πμ

Επίσημο το Android 8.0 Oreo, δείτε τις
λεπτομέρειες για τη νέα έκδοση του
Google OS 11:35 μμ
Κι όμως, αυτή η καθόλου πρακτική
θήκη iPhone έχει ενθουσιάσει κόσμο!
9:55 πμ
Κρασί σε όλα τα χρώματα του ουράνιου
τόξου; Τώρα, γίνεται και είναι
απολύτως φυσικό! 9:23 πμ
Απίστευτες Φωτογραφίες Μακράς
Έκθεσης! 8:35 πμ

Το Black Desert Online έρχεται σε
smartphones και είναι το πιο όμορφο
mobile game ever! 12:05 πμ

Ο RoDyMan (που αποτελεί συντομογραφία του Robotic Dynamic Manipulation, όπως είναι η
πλήρης ονομασία του project) πρόκειται για μία εξαιρετικά εντυπωσιακή ρομποτική κατασκευή
που προσπαθεί να γίνει ο πρώτος ρομποτικός πιτσαϊόλο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το
team που εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη εδώ και αρκετό καιρό (περισσότερα από 5 χρόνια)
προσπαθεί να τελειοποιήσει το εν λόγω project υψηλής τεχνολογίας, το οποίο όμως είναι
εξαιρετικά δαπανηρό, καθώς μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει περισσότερα από 2.9 εκατομμύρια
δολάρια! Παρά τις προσπάθειες, ο RoDyMan βέβαια δεν έχει καταφέρει να δικαιώσει τις
προσδοκίες, ενώ μάλιστα ο υπεύθυνος του project, καθηγητής Bruno Siciliano, προσέλαβε
ακόμη και τον Enzo Coccia, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς Ιταλούς πιτσαϊόλο
που υπάρχουν στον κόσμο, έτσι ώστε το team των επιστημόνων να μεταφέρει τις ακριβείς
κινήσεις του γνωστού σεφ μέσω της τεχνικής του motion capture στο ρομπότ (η μεγαλύτερη
δυσκολία άλλωστε στην σωστή καταγραφή των ανθρώπινων κινήσεων). Ο Siciliano παρά την όχι
και τόσο πετυχημένη πορεία του project, δηλώνει πεπεισμένος ότι ο RoDyMan θα καταφέρει να
φτιάξει τις πρώτες "ρομποτικές πίτσες" τον Μάιο του 2018, προσφέροντας στους επισκέπτες του
φεστιβάλ πίτσα της Νάπολι, μία απόλυτα γευστική εμπειρία. Για να δούμε εάν θα τα
καταφέρει...

T5, ο νέος portable SSD της Samsung
τρέχει σαν σφαίρα... αλλά κοστίζει!
12:01 πμ
Η αριθμομηχανή των Windows 10 έχει
πλέον και μετατροπέα νομισμάτων 8:50
πμ
Volterman Smart Wallet: Αυτό το
έξυπνο πορτοφόλι είναι ό,τι πιο
ασφαλές έχετε δει ποτέ! 8:44 πμ
RoDyMan, το ρομπότ αξίας 2.9
εκατομμυρίων που "προσπαθεί" να
φτιάξει... πίτσα! 12:01 πμ
Αρτοποιείο στο Ντουμπάι δημιουργεί
μία εντυπωσιακή Game of Thrones
τούρτα αξίας $27.000! 9:41 πμ
Αναζητάτε ιδιωτικότητα και ασφάλεια
στο Android; 4 open-source εφαρμογές
που πρέπει να γνωρίζετε 9:02 πμ
Το μεγαλύτερο κύμα που καβάλησε
ποτέ surfer, σύμφωνα με το βιβλίο
Guinness 12:00 πμ
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∆ιαβάστε στο That’s Life
Τα Adidas δεν προφέρονται Adidas, ούτε τα
Zara… Zara!
Πώς να εξαφανίσεις την κυτταρίτιδα… τρώγοντας
(όχι, δεν είναι αστείο)!
Φτιάξε λαχταριστό σπιτικό κορμό
Τα 5 χτενίσματα που θα γίνουν μόδα το
φθινόπωρο 2017
Όσα πρέπει να λες στον σύντροφό σου για να
μείνει μαζί σου για πάντα
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