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ﺑﻌﺪی ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺎزراﺗﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۳
در  CES 2015ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻧﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻣﺴﺎل در ﻻس وﮔﺎس ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﺗﺮی را ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آرود.
ﻣﺎزراﺗﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در  CESﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در

آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎزراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
در واﻗﻊ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎزراﺗﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮدرو ﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دﻗﺖ راﻧﻨﺪه را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ دﻧﺪه
ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را
ﺑﺮای دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻐﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﻦ ﺧﻮد ﻧﻮاری دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻐﺮ رﻧﮓ ،راﻧﻨﺪه را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮدرو ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎزراﺗﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻘﺎط ﮐﻮر آﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ و راﻧﻨﺪﮔﯽ اﯾﻤﻦ ﺗﺮی را
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد؟ اﮔﺮ روزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و در
ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
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