ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدروی ﺧﻮدران
اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،آذر ۱۳۹۶
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﺧﻮدروی ﺧﻮدران اﭘﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
روﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻧﺮم
اﻓﺰار وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎر را ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺣﺎﻻ »روﺳﻼن
ﺳﺎﻻﺧﻮﺗﯿﻨﻮف« ) ،(Ruslan Salakhutdinovﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﭘﻞ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮدروی ﺧﻮدران اﭘﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺳﺎﻻﺧﻮﺗﯿﻨﻮف
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﭘﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد .او ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده و
دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاران از رادار ﻟﯿﺰری )ﻟﯿﺪار( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮدروی ﻟﮑﺴﻮس  RX450hﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدوری اﭘﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺗﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺎده و ﺧﻄﻮط ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﺎﻻﺧﻮﺗﯿﻨﻮف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺶ داد ﮐﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﺷﺶ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران دﯾﺪ ﺗﺎری دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
دﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده را ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﭘﺎرک ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﺎﻻﺧﻮﺗﯿﻨﻮف ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «SLAMﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
اﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ را ﻣﯽ داد .اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﮐﺎرﺑﺮد دارد .او در
ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﺧﻮدروی ﺧﻮدران اﭘﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺪاد،
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮدروی ﺧﻮدران آﺗﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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