اﺳﮑﻠﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ ال ﺟﯽ ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ال ﺟﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﮑﻠﺖ رﺑﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﯿﺎء ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﮑﻠﺖ ﮐﻪ  CLOi SuitBotﻧﺎم دارد ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  IFAﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد .ال ﺟﯽ ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﭘﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﺪ ﻗﺪرت ﻟﯿﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ:

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻻ و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ  CLOi SuitBotاﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ روان ﺗﺮ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ را ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﭘﺎﻦ ﺗﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،اﯾﺴﺘﺎدن و ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻠﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ CLOi SuitBot .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﺒﮑﻪ ای از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻟﺠﯽ اﯾﻦ اﺳﮑﻠﺖ ﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ را درﺑﺎره ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺳﮑﻠﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ  ،CLOi SuitBotﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ آن اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  IFAﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ داده ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ اﺳﮑﻠﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح
ﻃﺮز راه رﻓﺘﻦ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی ) (CPرا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﮑﻠﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﺶ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺎت اﻧﺪام ﮐﻮدﮐﺎن ،در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زاﻧﻮ،
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪه در ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

