ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ۳۴۰
ﻫﺰار دﻻری ] Moleyﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
رﺑﺎتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ») «Moleyﻣﻮﻟﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
را از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮو و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮفﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ رﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۴۰ﻫﺰاری ،در ﺣﯿﻦ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺳﻠﯿﻘﻪ
و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﻮﻟﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ رﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﮔﺬاﺷﺖ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﺑﺎﺗﯿﮑﯽ و ﮐﺎﻣﻼ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺑﺎتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی رﺑﺎتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﻟﯽ ﺑﺎ رﺑﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن » «Creatorو
» «Picnicدر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﯽ روی رﺑﺎت ﻣﺨﺼﻮص آﺷﭙﺰی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ روی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﺑﺎت ﻣﺨﺼﻮص آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﯽ دارای دو ﺑﺎزوی رﺑﺎﺗﯿﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺟﻮد در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و در اﺻﻞ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺟﺴﺎم از اﯾﻦ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﺑﺎت روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ رﯾﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و
ﻋﻘﺐ را دارد.
دﺳﺘﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Schunkﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﯽﺗﺎﺑﻪ و ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﻣﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺮدارد.
رﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺪﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ،ﻣﺨﻠﻮط و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﺬا را ﻃﺒﺦ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آﻣﺎده ﺳﺮو
ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺲ از ﺳﺮو ﻏﺬا ﻇﺮوف ﮐﺜﯿﻒ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻃﺒﺦ ،ﺳﺮو و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻇﺮوف را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺮآﺷﭙﺰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻃﺒﺦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺮآﺷﭙﺰ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﻨﻨﺪه رﺑﺎت آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰۰دﺳﺘﻮر آﺷﭙﺰی را روی ﻣﻮﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ رﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﭙﺰی ﻣﻮﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮب دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد .ﻣﺜﻼ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ،رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺿﻤﻦ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪل رﺑﺎت  Moley Rﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۳۸ﻫﺰار دﻻر و ﻣﺪل ﺳﺎدهﺗﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ  Moley Xﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۳۵ﻫﺰار
دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻮﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺑﺎتﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری
ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

