ﻋﮑﺲ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﺶ

ﻓﺘﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی

ﻋﮑﺲ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺑﺎ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .از ﻋﮑﺲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎﻫﺎی دوردﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻧﯿﺎﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻏﯿﺎب ﻣﺎ آﻧﺠﺎ را ﮐﺎوش ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻋﮑﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﮐﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮود ﻣﺮﯾﺦﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ارزش ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری
اﺳﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺎص از ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد آب ،ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮود اﯾﻤﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه »امآیﺗﯽ« ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎی در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد،
ﻣﺮﯾﺦﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪای از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻓﺮود ﻣﺮﯾﺦﭘﯿﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪای از ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮود را روی ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻓﺮود ،ﺑﻪﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ) ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ
 ۰ﺗﺎ  (۱روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ آن ﻣﻌﺎدل  ۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺗﯿﺮهﺗﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﻓﺮود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺎط روﺷﻦﺗﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺎﻧﺲ ﻓﺮود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد
از ﻣﮑﺎن ﻓﺮود ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ و زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻞ ﻓﺮود ﺟﺎی اﻧﺴﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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