اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﻬﭙﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ذﻫﻦ
]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ
دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ آرﯾﺰوﻧﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را وارد ﻓﺎزی ﺗﺎزه و ﺟﺬاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﻬﭙﺎد
از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی.
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻼﻫﯽ ﺧﺎص را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  ۲۸اﻟﮑﺘﺮود
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ،اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی
اﻧﺴﺎن درﯾﺎﻓﺖ و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد را در آن واﺣﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻓﺮورﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآورد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻣﯿﺪوارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻫﺎ
ﭘﻬﭙﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ارﺳﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ را در ﻣﻐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻼه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻮق ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
را داراﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان از آن در ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از رﺑﺎت ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮد.
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