ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﻓﺼﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ
ﺧﯿﺎﺑﺎن و اﺗﻮﺑﺎن را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ و در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  ،greentheonlyﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری و اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺘﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦﻫﺎ ،رادار و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺟﻠﻮ ،ﻋﻘﺐ و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران را
ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و دورﺑﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زده و دﺳﺘﻮراﺗﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎدن ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ،ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ رﻓﺘﻦ را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ دور ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﯾﺮه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺴﻼ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه
در ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﭘﺮدازش ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻮراد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﭘﯿﺎده رو ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﺴﺖ ،ﻋﻼﺋﻢ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻧﮓ داﯾﺮهﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دور اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ در واﻗﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد .داﯾﺮهﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﺪ ،داﯾﺮهﻫﺎی زرد ﻧﯿﺰ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﺟﺴﺎم ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺘﺸﺎن را ﺗﺨﻤﯿﻦ زﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺪازهی داﯾﺮهﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
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