وﻗﺘﯽ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ رﺑﺎت ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی »ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن« ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ رﺑﺎت  R2-D2آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﺧﯿﺮا ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر» ،ﻣﺘﯿﻮ اﺳﮑﺎت ﻫﺎﻧﺘﺮ« ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
اﻓﺘﺎد ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻢ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ

رﺑﺎت و از در آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ و ﺳﺮ اﯾﻦ رﺑﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﮑﺎت ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ رﺑﺎﺗﯿﮏ رﻓﺖ.

ﻫﺎﻧﺘﺮ از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﻫﺎی رﺑﺎت ﺧﻮد و از ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن را رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮐﺮده ﺗﺎ واﻗﻌﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺎﻧﺘﺮ
رﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .درون ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺻﺪاﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﺎم رﺑﺎت  R2-D2اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎم  R9-D9را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﯾﮏ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺟﺎرو ﮐﺮدن زﯾﺮ ﻣﺒﻞﻫﺎ و ﺗﺨﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﯾﮏ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻢ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
وزن اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶.۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﺗﺮی آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ رﺑﺎت را
از راه دور ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

