 ۱۳ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺎ را
از دل آن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﺎراﯾﯽ ارﺟﺤﯿﺖ دارد و ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان از آن ﭼﯿﺰی
آﻣﻮﺧﺖ.
از ﻣﺪل ﺣﺮﮐﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎﻫﺎن .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را
ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻮﺳﺘﻮن داﯾﻨﺎﻣﯿﮑﺰ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ
 BigDogﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ اﺳﺖ BigDog .ﯾﮏ رﺑﺎت ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﭘﺎی اﯾﻦ
رﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪا ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﮓ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺳﺮﯾﻊ در ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﮓ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
وزن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  12ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪود.
ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ  Takram Design Engineeringﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﺑﺎ  6ﺑﺎزو Phasma
 Robotرا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺣﺸﺮات ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮود را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﻬﺎم از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﭘﺎی ﺣﺸﺮات ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ
رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮواز ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﻫﺪ اﻣﺎ رﺑﺎت ﻫﺎی رﯾﺰ ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺣﺸﺮات ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭘﺮواز دارﻧﺪ .ﭘﺮوژه  RoboBeeداﻧﺸﮕﺎه

اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ دال ﺑﺮ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی از ﺣﺸﺮات اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺣﺸﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﺷﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺮوازی
ﺣﺸﺮات و ﻧﺤﻮه ﻓﺮود و اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎن اﺳﺖ.
 ،AeroVironmentﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد  DARPAاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
را ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ  Nano Air Vehicleﺗﻮﺳﻌﻪ داده .دوام ،ﮐﺎراﯾﯽ ،ﻧﺤﻮه ﻓﺮود و ﭘﺮواز ،ﻓﯿﻠﻢ و
ﻋﮑﺲ ﭘﺮداری و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی  NAVﺑﻮده
اﻧﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﺸﺮات دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دﯾﺪه اﯾﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮرد
 FireFlyاز ﺑﺘﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوژه واﻗﻌﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودی ﺑﺘﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ  180درﺟﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ

رﺳﺎﻧﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه  Lobster Eye X-ray Inspectionﯾﺎ  LEXIDﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ اﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺟﺴﻤﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻫﯽ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺧﻮد
دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻣﺪی را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ داد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ،2005ﻣﺒﻠﻎ  750ﻫﺰار دﻻر روی ﭘﺮوژه

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی از ﻋﺮوس ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﺑﺮﯾﮕﻬﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ راه
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص در ﺧﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻮد آن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﻮده و از ﻫﺮ ﻣﺘﻮد دﯾﮕﺮی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎ آب ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺧﺰه
ﻫﺎ در آن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﻣﺪت ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ .دﮐﺘﺮ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .در واﻗﻊ ﻣﺪل ﻓﻠﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺒﮏ روی آن ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﻣﻮرد آب ﭘﯿﻤﺎﯾﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ روی آب ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ آب را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .دو
رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎی ﺷﺎن درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آب ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎده از روی آب ﺟﻬﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
آراﻣﺶ آب را ﺑﻪ ﻫﻢ زﻧﻨﺪ.
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داده ﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و اﻧﺴﺎن را در
زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻟﻬﺎم ﺧﻮب ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی
ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺲ ﯾﮑﯽ از اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ )در ﺣﺪ ﺗﺎر ﻣﻮی اﻧﺴﺎن( ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Mirasolﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ،اﻟﻬﺎم ﺧﻮد را از ﺑﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺑﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﺎ وﺿﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﻮد .ﮐﻮاﻟﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده

ای را ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آورد.

ﺳﭙﯿﺪاج ،اﺧﺘﺎﭘﻮس و اﺳﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻠﻮم ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﺪﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﺮ رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺧﻮد را

ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪل ﮐﺎراﯾﯽ
آن ﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ.
ﭘﺎی ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی دﯾﻮار ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل راه ﺑﺮود .ﻧﺎﺳﺎ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ  Geckskinﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را در ﺷﯿﺐ ﻫﺎی ﺗﻨﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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