ﺧﻮدرانﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻫﺸﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺧﻮدرانﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از واژه ﺧﻮدران ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدران از
آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران در ذﻫﻦ دارﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎزان در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻣﻮرد از آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎرهای ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران

ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﺎﺷﯿﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪه ﻗﺮار دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ و واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﯾﮏ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻋﺖ )ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ( و ﻓﺮﻣﺎن )دﺳﺘﯿﺎر ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط(
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪه ﻫﺪاﯾﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ در آن واﺣﺪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ دو
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدراﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ دو ﻣﺎﺷﯿﻦ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺷﺘﺎب و ﺗﺮﻣﺰ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﻣﺰ /ﺷﺘﺎب و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﻫﻢ راﻧﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻻﯾﻦ )ﺧﻂ( و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﻼﯾﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ.

ﺳﻄﺢ ﺳﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران ﺷﺮﻃﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪهآل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ آنﮔﺎه ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺪون آنﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر را از
راﻧﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ راﻧﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ )ﺟﺎدهﻫﺎ( و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﻨﯽ ﺧﻮدران ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت راﻧﻨﺪه ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎدهای

ﺑﻪ ﺗﺮدد ﺑﭙﺮدازد .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ راﻧﻨﺪه در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ آن ﺑﺮود را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺴﻼ و ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮدد ﮐﻨﺪ .اﯾﻼن
ﻣﺎﺳﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  3در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺟﺰء ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽداد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ دﺳﺖ راﻧﻨﺪه
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ روی ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﺎ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮوز و ﺣﻔﻆ ﻻﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮدا ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدرانﻫﺎی ﺳﻄﺢ  5را در اﯾﻦ
اﯾﺎﻟﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺣﺎﻟﺖ

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آﺋﻮدی در ﮔﺬر از ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از اﺻﻄﻼح ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺣﺎﻟﺖ )(mode confusion
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از وﺿﻌﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،در ﺷﺮاﯾﻂ
اﺿﻄﺮاری ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ده ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺧﻮدراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل دوﻣﺮﺗﺒﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .اﮐﺜﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران اﻣﺮوزی ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ده ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس آﺋﻮدی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در آن واﺣﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﻗﯿﻖ
ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎﺑﯽ و ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ آن
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺎ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺎﺻﻠﻪای  10ﯾﺎ  20ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدران ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﺎ روﺑﺮوی آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺎ ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎده ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺛﺎﻧﯿﻪ زودﺗﺮ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ راﻧﻨﺪه را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺋﻮدی ،AG ،ﺑﯽامو و Daimler
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎز ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اﮔﺮ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼود
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ واﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎز ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎدی از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز دارد .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ از دادهﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آﺋﻮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل  Q7آﺋﻮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی
روی آوردن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺿﺒﻂ ،ذﺧﯿﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
وارد و ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت ﭘﺮازدﺣﺎم ،ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ در
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻤﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺣﺮﮐﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس داﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ
اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری دﻗﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮدرﻫﺎ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ از ﯾﺦ و ﺑﺮف ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راهﺣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﺋﻮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﺣﺪﻫﺎی
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﻃﻼع
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻫﺸﺪار ﻻزم را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﺪﻫﻨﺪ ،واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.

اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی
در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺮوﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﮏ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻨﻮز ﺟﺪی
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آوﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﺎل اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎتاﺳﭙﺎتﻫﺎی وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی Kelley
 Blue Bookﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﻫﮏ ﺷﺪن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران
ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﮏ ﺷﻮد ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺮدم ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آﺋﻮدی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ
اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ رود .ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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