اﯾﻦ رﺑﺎت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ  ۴ﺗﻨﯽ ﻗﺪرت ﯾﮏ
اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮی را دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮار آنﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ رﺑﺎت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارد.

ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﮑﻠﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ » «Furrion Exo-Bionicsﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺮوﺗﺰ« ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ  ۴۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ آن وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎد ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺮای ﮔﺬر از ﻣﻮاﻧﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ» ،ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﺗﯿﭙﺖ« اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ راﻧﻨﺪه آن ﻧﯿﺰ دارای  ۴ﻋﻀﻮ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺎدل آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد«.
ﭘﺮوﺗﺰ از  ۱۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ،
»ﮐﯿﺴﯽ ﻫﻮرﯾﺶ« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت »اﺳﮑﻠﺘﻮن« اﺳﺖ.
ﻫﻮرﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺳﻪ روز ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻮار آن ﺷﻮد .اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎر ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﻮرت
ﭘﺮوﺗﺰ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻨﺪهدار و ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻮده ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط از
ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ  Furrion Ex-Bionicsاﻣﮑﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﻤﻌﯽ آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
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