ﺑﺎ ﻓﻮرس ﺑﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل رﺑﺎت  BB-8را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۴
رﺑﺎت  BB-8ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از روی ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ  Spheroﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل

اﯾﻦ رﺑﺎت را ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﭽﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرس ﺑﻨﺪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ای از آن ،در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESدر ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ :اﮔﺮ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن را در اﻃﺮاف ﺑﺪن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
رﺑﺎت وارد ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪSphero ،

ﻧﮕﺎﻫﺶ را از ﺷﻤﺎ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و اﮔﺮ ﮐﻒ دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﻪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،رﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮه ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﺟﺎﯾﺘﺎن ﺑﭽﺮﺧﯿﺪ ﺗﺎ  BB-8ﻫﻢ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎ
در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ رﺑﺎت را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ رﺑﺎت ﻫﻢ

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻫﺪاﯾﺖ  BB-8ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ اراﺋﻪ
ﻓﻮرس ﺑﻨﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،دﺳﺘﮕﺎه در ﭘﺎﺰ ﺳﺎل  2016از راه
ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ اش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﭽﺒﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻮرس ﺑﻨﺪ را ﮔﺎﻣﯽ
ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ رﺑﺎت ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎچ ﻓﻌﻠﯽ
اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ  Spheroاﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﭽﺒﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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