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ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺳﻪﺑﻌﺪی از درون ﭘﺮدازﻧﺪه

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﻪﺑﻌﺪی از اﺟﺰای داﺧﻠﯽ
ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در آﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ از ﻓﻀﺎی
دروﻧﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ روش ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی دارد .اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
اﺟﺰای دروﻧﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ اﺟﺰا و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ( ﻻﯾﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ از ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻠﻮی ﺷﮑﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
اﻣﺎ روش ﮔﺮوه ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ درون ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻃﺮاﺣﯽ رﻗﺒﺎ را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،اﯾﻦ روش ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ روش
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری )دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی ﻋﻤﺪی و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ آن( ﺗﺮاﺷﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه
 G3260اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﺟﺰای دروﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﻢﺑﻨﺪی آنﻫﺎ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰای ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮﺗﻮ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن اﺷﻌﻪ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی
اﺟﺰای دروﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ )آیﺳﯽﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﻼش اﺧﯿﺮ وﺿﻮح ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺣﺪود ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز زﻣﺎن ﺑﺮده
و ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ً زﯾﺎدی ﻻزم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روش ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪه اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه روﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﺗﺮاﺷﻪ  G3260ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری اﯾﮑﺲ ،در اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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