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Hør udsendelsen

Hvad er det sværeste, man kan udsætte en robot for? At samle en bil på fabrik eller at folde et

håndklæde?

Ja, det kan du få svar på, hvis du lytter med i dagens udgave af Harddiske, der handler om robotter og

om at programmere robotter.

Alt for mange robotforskere opfinder den dybe tallerken om og om igen. Men det er langt mere effektivt

at dele, skrive og opgradere den samme software, hvis man vil have sin robot til at løse mange

forskellige opgaver.

Harddisken har mødt manden bag ROS – Robot Operating System – og vi tager også en tur til Odense og

prøver en robot, der kan passe haven.

Privatliv og data

Ugens nyheder om Julian Assange fra Wikileaks, der appellerer sin udvisningsdom. Wikileaks aktivisters

Twitter oplysninger skal udleveres til de amerikanske myndigheder, siger amerikansk dommer.

Facebook har problemer med at håndtere de mange brugerønsker om at få udleveret private data og

Google kludrer igen i sagen om ulovlig indsamling af data fra privates wifi routere.

LINKS:

Pieter Abbeels personlige robotter

Robot Operating System hos Willow Garage

RobotLabs markrobotter

DogmeBotten til 100 kroner

Barobos iMobot – Harddisken-artikel med video

Robotarme hos Universal Robots
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Pieter Abbeel, UC Berkley

Brian Gerkey, Willow Garage
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Søren Nielsen, SDU Robolab

Anders Bøgild, SDU Robolab

Graham Ryland, Barobo

Rene Rasmussen, Universal Robots
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iTunes 

1. Klik på iTunes linket.

2. iTunes åbner.

3. Klik ja til at du vil abonnere den

valgte podcast.

ZENcast 

1. Klik på ZENcast linket. 

2. ZENcast Organizer åbner.
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valgte podcast.

XML 

1. Højreklik på XML linket.

2. Kopier linket.

3. Åbn dit podcast program.

4. Vælg "Abonner på ny podcast" eller

lignende. 

5. Sæt linket ind

MailCast 

Med MailCast kan du få tilsendt en mail,

når vi har sendt et program i denne

programserie. Fra mailen vil du meget

nemt kunne downloade det enkelte

program direkte til din PC.
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