ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ از ﻧﮕﺎه ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﭼﻪ
ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻫﻔﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﺣﺸﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی Sky Crane
ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ» .اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ –  ،«Perseveranceﻣﺮﯾﺦﻧﻮردی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎﯾﻠﯽ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روی ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﻓﺮود آﻣﺪ .آﺧﯿﺶ.
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ اﮐﻨﻮن ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮده و دارد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ  ۲۳دورﺑﯿﻦ روی ﺧﻮد ﺟﺎی داده ۲۵ ،دورﺑﯿﻦ اﮔﺮ دو دورﺑﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه روی ﭘﻬﭙﺎد
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ در
اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺷﻦﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮاﻫﺪی از ﺣﯿﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺸﻢ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺳﺮ در
آورد.

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪی از ﺣﯿﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪﭼﻨﺪان دور و ﻧﻪﭼﻨﺪان
ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﻮدال  Jezaroرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﯾﻦ ﮔﻮدال ﻣﯿﺰﺑﺎن درﯾﺎﭼﻪای ﮐﻢﻋﻤﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ رﺳﻮب از دﯾﻮارهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﻦ
ﻣﯽرﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﮐﻨﺎره ﮔﻮدال  ۴۵ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ ،ﺷﮑﻠﯽ ﺷﯿﺎرهدار ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺨﺶ و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رﺳﻮبﻫﺎی اﯾﻦ دﻟﺘﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻻﯾﻪ
ﭘﺸﺖ ﻻﯾﻪ ،روزﮔﺎر ﭘﺸﺖ روزﮔﺎر .اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﻧﺎﺳﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻪ
ﻧﻮع ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺮﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روز اﯾﻦ رﺳﻮبﻫﺎ را ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﺟﯿﻢ ﺑﻞ« ،ﻣﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎرات در داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺰوﻧﺎ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﺲ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﯾﮑﯽ از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﻮاﻫﺪی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮﺳﻔﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎنﻣﺎن دﻫﺪ ،آنﻫﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن رﻧﮓﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ  ۵۰ﻣﺘﺮی ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ،ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ روی ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ .رﻧﮓﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر از روی ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺟﻬﺪ و وارد ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری در ﻣﺮﯾﺦ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮر روی زﻣﯿﻦ
ﺗﻔﺎوت دارد .ﭼﺸﻤﺎن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ :ﻧﻮری از
ﺟﻨﺲ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ،ادراک
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Mastcam-Z

ﺗﯿﻢ ﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  Mastcam-Zرا ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﯾﮏ ﺟﻔﺖ دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﺳﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ Z .ﻣﺨﻔﻒ  Zoomاﺳﺖ» .ﻣﻠﯿﺴﺎ راﯾﺲ« ،ﻣﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎرات در داﻧﺸﮕﺎه وﺳﺘﺮن واﺷﻨﮕﺘﻦ
و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  Mastcam-Zﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺎ  Mastcam-Zرا ﺑﺮای
ﻣﺮﯾﺦﻧﻮردی ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﯾﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻣﯽرود ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ – ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﻣﺮﯾﺦ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ«.
 Mastcam-Zﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﻮزآپ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  ۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .از ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۰۰
ﻣﺘﺮی ،اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺎ ﻋﺮض  ۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ زوم ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ .دورﺑﯿﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره رﻧﮓﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﻃﯿﻔﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﯿﻒ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻃﯿﻒﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ رﻧﮓ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ از ﻧﻈﺮ اﺑﺮﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Kodakﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو دورﺑﯿﻦ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻠﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎرﺟﻔﺖﺷﺪه ﻻﯾﻪای
از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ دو در دو را

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ – ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﭘﺎﻨﯽ ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ را
در ﯾﮏ ﻣﻮزاﮏ ﺑﺰرگ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »اﻟﮕﻮی ﺑﺎﯾﺮ« ﮐﻪ ورژﻧﯽ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ از ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی
ﻧﻮری ﺳﻪرﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﺦ و زﻣﯿﻦ ﻏﺮق در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﯿﺰهای ﯾﮑﺴﺎن از ﻧﻮر در ﻫﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج .اﻣﺎ در
ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮر ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره از ﺧﻮرﺷﯿﺪ دورﺗﺮ اﺳﺖ .و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
اﺗﻤﺴﻔﺮی ﻗﻄﻮر و ﭘﺮ از ﺑﺨﺎر آب دارد ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،ﻣﺮﯾﺦ اﺗﻤﺴﻔﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﭘﺮ ﺷﺪه از ﺧﺎﮐﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ.

اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺮﯾﺦ اﻧﺒﻮﻫﯽ از رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮهای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮﯾﺦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ادراﮐﯽ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ .راﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ دارﯾﻢ درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮدازش ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
ﯾﮏ ورژن از ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻣﺮﯾﺦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری زﻣﯿﻦ را در ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺮﯾﺨﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ«.
ﭘﺲ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮا ،ﺗﯿﻢ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ روی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﺎﻟﺺ
ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺮﯾﺦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﯿﻒ ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ اﺷﯿﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ ﺑﭙﺮدازد .روش دوم ﻇﺎﻫﺮی اﻧﺪک
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﯾﺨﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮓﻫﺎ را زﯾﺮ ﻫﻤﺎن آﺳﻤﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و ﻣﻐﺰﺷﺎن ﻫﻢ ،ﺧﺐ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
اﻣﺎ راﯾﺲ ﯾﮏﺟﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ» .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﯽ اﺻﻼ
ﮐﻤﯽ اﺳﺖ «.راﯾﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﻮل
ﺑﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارم ّ
ﻣﻮج ﻣﺸﺨﺺ ،ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺟﺬب ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﺎب داده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
»ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ دارﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﯾﺮ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮری ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۸۴۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻔﺎف ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﻤﺎن ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ،ﮔﺮدوﻧﻪای ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد:
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮای ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﻼک ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﮔﯿﺮﺗﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر ﻣﺎدون
ﻗﺮﻣﺰ ﭼﻘﺪر ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ دادن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
در ازای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده  ،Mastcam-Zﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .رزوﻟﻮﺷﻦ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ -در اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -اﻣﺎ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ
ﺣﺪودا ﻣﻌﺎدل ﺗﻨﻬﺎ  ۱۵درﺟﻪ اﺳﺖ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آﭘﻠﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد روﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽﺗﺎن
ﺧﻨﺪهاش ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﺎرغ از ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﯾﻦ

ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد در واﻗﻊ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏﺟﺎ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار
ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻞ و ﺗﯿﻢ او ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد دورﺑﯿﻦ و رﺑﺎت در ﺻﺤﺮای
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ درس ،ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ اﺳﺘﺨﻮان داﯾﻨﺎﺳﻮر
را درﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ از ﮐﻨﺎر آن ﺷﺪﯾﻢ ]ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
وﺟﻮدش ﺷﻮﯾﻢ[«.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ واﻗﻌﯽ -و ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ روز زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ-
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ دارﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از ﭼﺸﻢ ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒﻧﻤﺎﯾﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ،ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ را روی ﺑﺎزوی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده -ﺳﻨﺴﻮر
 Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistryﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  -PIXLﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻧﺤﻮه
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻇﺮﯾﻒ دارﻧﺪ ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﺳﺘﺮوﻣﺎﺗﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻻﯾﻪﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی
زﻧﺪه دارﻧﺪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﺳﺘﺮوﻣﺎﺗﻮﻟﯿﺖﻫﺎ روی زﻣﯿﻦ ﺣﺎوی ﺷﻮاﻫﺪی از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮران روی ﮐﺮه

ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ روی ﻣﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ  ،PIXLﯾﮏ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎس ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯽدان ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﯿﮕﯿﻞ آﻟﻮود« اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .او از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﻻﯾﻪﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﯿﺎت روی زﻣﯿﻦ را در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ .او
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ را ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ رﺳﻮﺑﯽ در ﮔﺮﯾﻨﻠﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮاﻫﺪی از وﺟﻮد ﺣﯿﺎت

ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد .اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﺟﻬﺎن ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﮔﺮﯾﻦﻟﻨﺪ آﺳﺎن ﻧﺒﻮد و در ﻣﺮﯾﺦ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺷﻌﻪﻫﺎی اﯾﮑﺲ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺎن ﻃﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦﺗﺮی دارﻧﺪ – ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ .ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ رﻧﮕﯽ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮن ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺷﻌﻪﻫﺎی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع

ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﺗﻢﻫﺎ ﻓﻠﻮرﺳﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮق ﺧﺎص از ﺧﻮد ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﻨﺪ .آﻟﻮود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ
اﺷﻌﻪﻫﺎی اﯾﮑﺲ را ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎ را در آنﻫﺎ ﻏﺮق ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ روی ﺷﯿﻤﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ «.و  PIXLو ﺑﺎزوی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
روﺷﻦ دارﻧﺪ .آﻟﻮود ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺪه روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ،راﻫﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻨﮓﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی واﺿﺢ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻗﺒﻼ در ﻣﺮﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
ﺧﺮوﺟﯽ رﻧﮕﯽ در اﺑﺘﺪا اﻧﺪﮐﯽ دردﺳﺮﺳﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ :ﺣﺮارت و ﺳﺮﻣﺎ روی ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ» .در اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از الایدیﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات دﻣﺎ ،ﻫﻤﺎن
ﺳﺎﯾﻪ از رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،الایدیﻫﺎی رﻧﮕﯽ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ «.اﯾﻦ الایدی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﺒﺰ ،و آﺑﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ – ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ و
ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

»ﻣﮑﻌﺐ داده ﻓﺮاﻃﯿﻔﯽ«
آﻟﻮود اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﺳﮑﻦﻫﺎی رﯾﺰ  PIXLﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورﻧﺪ :ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ از
 ۶۰۰۰ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد و از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﯿﻔﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ

ﺷﻮد .او ﻧﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪای را »ﻣﮑﻌﺐ داده ﻓﺮاﻃﯿﻔﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد و اﺳﮑﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﺷﻮاﻫﺪی از ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ در ﻣﺠﺎورت  ،PIXLدﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﻟﯿﺰر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎ،

ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ وا ﻣﯽدارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ راﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دادهای ﮐﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺟﻤﻊآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻓﺮاﻃﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ رﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺎرهای دﯾﮕﺮ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

