دﺳﺖ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه ﻣﺮد آﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ
دارای ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺑﻮد اﻫﺪا ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮد آﻫﻨﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺮوﺗﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ دارد و اﮔﺮ ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی دو
ﺳﺮ ﺑﺎزوﯾﺶ را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺪام ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ  Limbitless Solutionsﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ
اﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ را ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪای ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺪام ﯾﺎد ﺷﺪه را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺰی ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را
اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﻧﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ دوﺳﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺑﺎﺗﯽ ﻓﯿﻠﻢ دﻟﺨﻮاﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ در ﺣﺪود  350دﻻر ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﺧﺘﺸﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﺪود  30ﺗﺎ  50ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺮد آﻫﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﮑﺲ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل  Optimus Primeآن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮑﺲ ﻫﺪﯾﻪ اش را از دﺳﺘﺎن  Robert Downey Jrﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎزﯾﮕﺮ
ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮد آﻫﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﻟﺤﻈﻪ درﯾﺎﻓﺖ آن را در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

