ﭘﯿﺘﺰا در ﻓﻀﺎ؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﻏﺬا ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﯽ ﻫﮑﺲ« ) (BeeHexﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﮐﻮﻟﻤﺒﻮس«
) (Columbusﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ رﺑﺎﺗﯽ آﺷﭙﺰی را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮردان آﻣﺪه و
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻌﻢ ﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ رﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺘﺰاﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  30ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﯾﺦ زده ،ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،رﺑﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﻪ » «Chef 3Dﻧﺎم دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﺎزه ،ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﮔﻠﻮﺗﻦ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺴﺎزد .رﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و از آن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ از ﭼﻪ ﺧﻤﯿﺮ ،ﺳﺲ و ﭘﻨﯿﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺘﺰا ﺑﻮده و ﻧﺎزل رﺑﺎت از ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻊ
ﭘﯿﺘﺰا ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ ﺳﺲ و ادوﯾﻪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﻨﯿﺮ آب ﺷﺪه را روی آن ﻣﯽ رﯾﺰد.
»ﺑﯽ ﻫﮑﺲ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺘﺰا ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ ای آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از دل ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻠﻎ  125000دﻻر را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺮف
ﮐﺮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ روی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد از آن در ﻣﮑﺎن
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ ،اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎ و ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﭘﯿﺘﺰا در
رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ »دوﻣﯿﻨﻮ« و »ﭘﯿﺘﺰا ﻫﺎت« را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

