اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ رﺑﺎت ﻫﺎ در ﭘﯿﺴﺖ
اﺳﮑﯽ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از رﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺸﻌﻞ دار اﻟﻤﭙﯿﮏ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻧﻊ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﯾﻮارﻫﺎ را ﺑﺒﺮﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ رﺑﺎتﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
وﯾﺪﯾﻮی از اﻓﺘﺎدنﻫﺎی رﺑﺎت ﻫﺎ در ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﺮده و از ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎً
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺘﺎن آﻣﺪه و ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن راﺣﺖ

ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ رﺑﺎتﻫﺎ در رﺷﺘﻪ اﺳﮑﯽ آﻟﭙﺎﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎل  2018اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﮐﻪ » «Edge of Robot: Ski Robot Challengeﻧﺎم دارد و  8ﺗﯿﻢ رﺑﺎﺗﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت
و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در آن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﯾﺰه ای  ۱۰ﻫﺰار دﻻری ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺼﯿﺐ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺑﺎت آﻧﻬﺎ در رﺷﺘﻪ آﻟﭙﺎﯾﻦ )رﺷﺘﻪ ای از اﺳﮑﯽ ﮐﻪ در
آن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﺳﮑﯽ روی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و ﺷﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺮفدار ﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرد( ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﺪون
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

»وﻟﯽ ﻫﯿﻠﯽ« ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭘﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۸۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و در ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ ِ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﯿﻮﻧﮓ ﭼﺎﻧﮓ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﺳﮑﯽ آﻟﭙﺎﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ای در ﺣﺪ ﯾﮏ
ﮐﻮدک دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻫﯿﺠﺎن را در ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ
آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺘﺎدنﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ در ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،رﺑﺎت » «Taekwon Vﺑﺎ ﻗﺪ  ۷۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی اش ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را
ﻃﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۸ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺎﯾﺰه را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

