اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه رﻓﺘﻪاﯾﻢ!

ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﺮود آﭘﻮﻟﻮ ۱۱ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﯾﮏ دروغ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮده و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ در واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻋﮑﺴﯽ از اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽاش ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﮐﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻋﮑﺲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻄﻮر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﮐﺮده و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازی اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺣﻘﻪای در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  RTXاﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮرﯾﻨﮓ )
 (Turingﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن »ردﯾﺎﺑﯽ زﻧﺪه ﭘﺮﺗﻮ« )  ( real-time ray-tracingرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  RTXﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزیﺳﺎزی
آﻧﺮﯾﻞاﯾﻨﺠﯿﻦ )  ،( Unreal Engine 4ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﭘﻮﻟﻮ  ۱۱را ﺑﻄﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﭘﺸﺖ ﻣﺎهﻧﺸﯿﻦ ،ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﻣﺎه و ﻟﺒﺎس
آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻟﺒﺎس آﻟﺪرﯾﻦ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺟﺰﯾﯿﺎت زﯾﺎدی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک روی
ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮاد ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﻧﻮردان .در آن آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،آنﻫﺎ از
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری Maxwellاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ادﻋﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﻓﻀﺎﻧﻮردان در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺪهاﻧﺪ« .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮ روی
ﻣﺎه ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﭘﻮﻟﻮ ۱۱ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﮑﺎﮐﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ» ،ﺑﺎز آﻟﺪرﯾﻦ« را در ﺣﺎل
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از ﻣﺎهﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺎه را ﺑﻄﻮر ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﺎزی ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﭘﻮﻟﻮ ۱۱ﺟﻌﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺴﻦ ﻫﻮاﻧﮓ )  (Jensen Huangﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری رﻧﺪرﯾﻨﮓ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻮر را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ« .ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺮ ﭘﺮﺗﻮی ﻧﻮری را در
ﺻﺤﻨﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮرﭘﺮدازی را ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  RTXﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺤﻨﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﺪرﻓﺎرمﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرت ،ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﺎﮐﺎن ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ » :دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد؛ ﯾﺎ ﻓﺮود آﭘﻮﻟﻮ ۱۱ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺳﺎ در آن ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﮏ
ﻣﺎﺷﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﺎزد و ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه  RTXاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ را ﺑﺮدارد )و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد( «!
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