آسهایؾگاُ ربات ّای ریش داًؾگاُ
ّارٍارد ،ربات کَچکی بِ اًداسُ یک
عکِ عاختِ کِ با بال ّای کَچکؼ
هی تَاًد بِ راحتی پزٍاس کٌد.
اعاط ایي ربات کِ بِ اعن رٍبَبیش
ًاهگذاسی ؽدُ ،اس سًبَر
الْام گزفتِ ؽدُ اعت.

ایي ربات کَچک پیؼ اس ایي تٌْا قادر بِ بلٌد ؽدى
با ًیزٍی خَدػ بَد اها داًؾوٌداى با افشٍدى دٍ

هحزک کٌتزل سیز بالْایؼ تَاًغتٌد آى را بزای اٍج
گزفتي ٍ حزکتْای دٍراًی بزًاهِ ریشی کٌٌد.

ایي گزٍُ تحقیقات اس داًؾگاُ ّارٍارد درحال حاضز
رٍی یک باسخَرد کٌتزل کٌٌدُ کار هی کٌٌد کِ بِ

ربات اهکاى حزکت دٍراًی حَل یک هحَر قائن را
هی دّد تا اس عقَط آى جلَگیزی ؽَد.

در صَرت هَفقیت آهیش بَدى ایي پزٍصُ  ،اس ایي ربات
سًبَری بزای گزدُ افؾاًی یا کوک بِ تحقیقات در

عولیات ًجات بِ کار گزفتِ هی ؽَد.
در ایي هیاى پزٍصُ " هغش عبش" ًیش در داًؾگاُ ّای
اًگلغتاى در راُ اعت ٍ هی تَاًد َّػ هصٌَعی هَرد
ًیاس را بزای چٌیي رباتی تأهیي کٌد.

ایي پزٍصُ با ّدف ؽبیِ عاسی هغش سًبَر اًجام هی ؽَد تا بتَاًد
ارتباطْای عصبی را کِ حغْای سًبَر عغل را پزداسػ کزدُ ؽبیِ
عاسی کٌد .ایي ؽبیِ عاسی ربات را قادر هی عاسد تا بتَاًد دربارُ
جْت حزکت خَد تصوین گیزی کٌد.

دکتز جیوش هارؽال داًؾوٌد رایاًِ ،اظْار داؽت :اس آًجا کِ هغش سًبَر
عغل کَچکتز اس عایز هْزُ داراى اعت ،ها اهیدٍارین بتَاًین یک
ًوًَِ کاهل تَلید کزدُ ٍ آى را در یک ربات پزًدُ آسهایؼ کٌین.

اًتظار هی رٍد کِ ایي تحقیق درک
بیؾتزی اس سًبَر عغل فزاّن کٌد.

چزا کِ ًقؼ آًْا بِ عٌَاى
گزدُ افؾاى بزای بغیاری اس

اکَعیغتن ّا حائش اّویت اعت ٍ
کاّؼ جوعیت آًْا در عالْای

اخیز هَجبات ًگزاًی داًؾوٌداى
را فزاّن کزدُ اعت.

ایي سًبَر رباتیکی هی تَاًد بَ بکؾدٍ ،س ٍس کٌد ٍ حتی با سًبَرّای
عغل ارتباط بزقزار کٌد.

سًبَرّا بِ بزقزاری ارتباط اس طزیق "حزکتْای دم جٌباًی" ؽْزت
دارًد ،حزکتی کِ طی آى سًبَر بِ عَی جلَ حزکت کزدُ ٍ دم خَد
را بِ ؽدت حزکت هی دٌّد" .کارل ٍى فزیخ" رفتار ؽٌاط حیَاًی ٍ
سیغت ؽٌاعی اعت کِ در دِّ  1940هَفق ؽد ارتباط هیاى طَل ٍ
ساٍیِ حزکات سًبَرّا را با فاصلِ ٍ جْت هٌبع غذا کِ سًبَر بِ تاسگی
آى را کؾف کزدُ ،درک کٌد.

اکٌَى گزٍّی اس هحققاى بزلیي بزای سًبَر رباتیک
خَد بزًاهِای ًَؽتِاًد کِ هی تَاًد حزکتْای
دم جٌباًی را ؽبیِ عاسی کٌد.

 RoboBeeبِ اًتْای هیلِ ای هتصل اعت کِ بِ رایاًِ
ٍصل ؽدُ ٍ حزکات سًبَر را تعییي هی کٌد .ایي هیلِ
ّوچٌیي بِ کوزبٌدی هتصل اعت کِ هٌجز بِ ارتعاػ
آى هیؽَد ،ایي ربات هی تَاًد هاًٌد سًبَرّای ٍاقعی
بِ دٍر خَد بچزخد ،با بالْایؼ صدای ٍسٍس ایجاد
کٌد ،رایحِ ٍ ؽْد گلْا را جا بِ جا کٌد ٍ حزارت آساد
کٌد.

هحققاى بزای بزًاهِ ریشی ایي ربات
کَچک اس حزکات ٍاقعی  108سًبَر
فیلن بزداری کزدُ ٍ تصاٍیز را بِ ًزم
افشاری ٍارد کزدًد کِ هی تَاًغت
حزکات سًبَر را در جشئیاتی باال تحلیل
کٌدً .تیجِ بِ دعت آهدُ اس ایي ًزم
افشار یکی اس پزجشئیات تزیي
تؾزیحاتی بَد کِ تا کٌَى اس ایي
حزکات سًبَرّا اًجام ؽدُ اعت.

 RoboBeeبزای آسهایؼ ًزم افشار جدید بِ دؽتی
در خارج اس بزلیي بزدُ ؽد .هحققاى گزٍّی اس
سًبَرّای عغل را بِ گًَِ ای تزبیت کزدًد تا اس یک
هٌبع تغذیِ اعتفادُ کٌٌد ٍ عپظ ایي هٌبع را هغدٍد
کزدًد .سًبَرّا گؾت سًی بزای غذا را هتَقف کزدُ
ٍ در کٌدٍّای خَد باقی هاًدًد.
عپظ سًبَرّا با  RoboBeeهَاجِ ؽدًد کِ بِ
گًَِ ای بزًاهِ ریشی ؽدُ بَد تا با اًجام حزکات
ٍیضُ سًبَرّا آًْا را بِ هٌبعی دیگز ّدایت کٌد کِ
سًبَرّا پیؼ اس ایي آى را ًوی ؽٌاختٌد.

سًبَرّا در بزابز ٍ RoboBeeاکٌؼ ًؾاى دادُ ٍ کٌدٍی خَد را تزک کزدًد اها بِ
جای هٌبع جدید بِ عَی هٌبع قدیوی رفتٌد .در حال حاضز ایٌطَر بِ ًظز هی رعد کِ
ایي ربات هی تَاًد سًبَرّا را بِ حزکت ٍ جغتجَ بزای یافتي غذاّا ٍادار کٌد اها ٌَّس
در اعالم آدرط درعت ًاتَاى اعت.
هحققاى اعالم کزدًد سًبَرّا در بزابز ٍ RoboBeeاکٌؼ دفاعی ًداؽتٌد ٍ آى را هاًٌد
یک سًبَر ٍاقعی پذیزفتٌد سیزا سًبَرّا در بزابز هشاحواى ٍ بیگاًِ ّا با ًیؼ سدى
ٍاکٌؼ ًؾاى هی دٌّد .بِ گفتِ هحققاى سًبَرّا ّویؾِ ًغبت بِ حزکات دم جٌباًی
ٍاکٌؼ ًؾاى ًویدٌّد ،بِ جش در هَاردی کِ هٌبع غذایی فزدی آًْا بِ اتوام رعیدُ
باؽد.

