ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ۱۰
روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ روز
دﻧﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ روز ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ  ۱۰روز ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از

ﺳﻔﯿﻨﻪی  Millennium Falconﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد را ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﺮﯾﻨﺖ
ﮐﺮده و از داﺷﺘﻦ آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﺻﻮﻻ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪی  ۷۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی از ﺻﺪﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  stonefx83ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ زﻣﺎن و وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻫﺪر ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪی ﻣﻌﺮوف در
ﺳﺮی ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده آن را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﭘﺮﯾﻨﺖ اﯾﻦ
ﺳﻔﯿﻨﻪ دﻗﯿﻘﺎ  ۹روز و  ۲۱ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ً
ﺣﺪودا  ۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﺷﺘﻪی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
ﭘﺮﺗﯿﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ،
را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﭘﺮﯾﻨﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره از اﺑﺘﺪا
ﺷﺮوع ﮐﺮده و  ۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﺷﺘﻪی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﺮآﯾﻨﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارد ،اﺻﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺮاغ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽرود و اﻗﺪام اﯾﻦ ﯾﻮﺗﻮﺑﺮ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
اﺧﯿﺮا ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وارد ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ .در
ﭘﺮوژه ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

