ﺑﺎﻟﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﺳﺎن آﻟﻔﺎﺑﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ رﮐﻮرد
 ۳۱۲روز ﭘﺮواز ﺑﯽوﻗﻔﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺎﻟﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ رﮐﻮرد  ۳۱۲روز ﭘﺮواز در ﻻﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮔﺎز ﻫﻠﯿﻮم و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻟﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
»ﻟﻮن« ) (Loonﮐﻪ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺑﺎﻟﻦﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﺮونﺷﻬﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی آن در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ رﮐﻮرد  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز در ﻻﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮواز در ﻻﯾﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۱۲روز در آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۲۱۷ﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﭘﯿﻤﻮد.

ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻣﺠﻠﻪ  Natureﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮواز ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻟﻮن
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از وزش ﺑﺎدﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ» .ﺳﻞ ﮐﻨﺪﯾﺪو«
) ،(Sal Candidoﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﻟﻮن ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺮﻧﺪز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی ﻟﻮن ارﺗﻔﺎع ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد زﻣﺎن اﻓﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺴﺎزد«.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ
اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار ﺑﺮای ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﭘﺎداش اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وزش ﺑﺎد ،ﺑﺎدﻫﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮوازی آﯾﻨﺪه ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ در
ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺑﺎﻟﻦﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دادهﻫﺎ را
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی روشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺎﻟﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ در
ﻣﺤﺪوده اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را ارﺳﺎل

و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﻨﺪﯾﺪو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﮐﻨﯿﺎ در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﻮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

