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در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدرانﻫﺎ

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺧﻮدرانﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزاری
ﭘﺮﺳﻮد ﺑﺮای ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﺣﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی و ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی ،ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدرانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻫﺪاف را
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮدرانﻫﺎ رﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﺮدازﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺺ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢورک ﻧﺮماﻓﺰاری اﯾﻤﻦ و ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎرتآپ  Apex.AIﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺧﻮدران ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ در آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ ،درک ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺸﮑﻞ
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ،در ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری و
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻨﻌﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ دﻫﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﺗﻼش زﯾﺎدی اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺷﺪﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد راﻫﮑﺎر ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺷﻤﺎ روی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ اﻣﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،از
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ را روی آن ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺤﻘﻖ رؤﯾﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه
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ﻣﺜﺎل ذﮐﺮﺷﺪه دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎلﻫﺎ درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،اﯾﺪه ﯾﮏ »ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ رﺑﺎت« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ
ﻗﺒﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  Willow Garageدر ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنوﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﮋه رﺑﺎت ﯾﺎ
ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر  ROSﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﻮدرانﻫﺎ ،ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای ﻣﻨﺘﻘﻞﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮدازشﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﺎل اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدران ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺣﻮزه رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺟﻮاب داده ،ﯾﻌﻨﯽ  ROSﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮد ROS .ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢورک ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﻧﺮماﻓﺰار و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﯾﮏ ﻃﺮح رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،راهاﻧﺪازﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل رﺑﺎﺗﯿﮏ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺪف از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢورک اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞﻧﺸﺪه ﺣﻮزه
رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و
در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از  ROSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در
ﻃﺮح رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺳﺎزﮔﺎری راﻫﮑﺎر ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺪه  ROSﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ،آنﭼﻨﺎنﮐﻪ اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه ﮐﻪ روی ﺧﻮدرانﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ROSدر ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،دﻏﺪﻏﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﮐﺮش ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎی
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ROS .در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﺎن راﻫﮕﺸﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را
ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از  ROSﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دردﺳﺮﺳﺎز
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ  ROSﻧﻘﺎﯾﺼﯽ دارد و اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪای در ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدرانﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز
ﺷﻮد.
شکل .۱خودران  Apex.AIو حسگرهایی که
روی آن نصبشده است.

اﺳﺘﺎرتآپ Apex.AI
اﺳﺘﺎرتآپ  Apex.AIدر ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻤﻦ و ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﭘﺎﯾﺪاری و اﯾﻤﻨﯽ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢورک
ﻧﺮماﻓﺰاری ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدرانﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ،Apex.AI .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ
 ROSو اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰودن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ،ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢورک وﯾﮋه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ROS 2ﺑﺮای
ﺧﻮدرانﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺣﺘﯽ روی ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
 Apexﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Apex.OSﻧﻈﯿﺮ  ROSاﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺧﻮدران در اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ
ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ  Apex.Autonomyاﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻮدرانﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درک
ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻣﺤﯿﻂ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ Apex.AI .ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .دو ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﻮزه
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺟﺎن ﺑِﮑِﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران  Apex.AIﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﺼﺺ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر
روی ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ،اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﻓﺮﯾﻢورﮐﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻤﻦ و ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽدﻫﺪ« .ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢورک ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﺪف  Apex.AIاﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢورﮐﯽ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر از ﺧﻮدروﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
شکل.۲
پیکربند
ی داخلی
خودران
برای
اجرای
سیستمعا
مل Apex
..OS

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت  Apex.AIﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدرانﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ
ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢورک ﻧﺮماﻓﺰاری ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  ،ROSﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮدرانﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﺮده،
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺰای ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در
ﻃﺮح ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑِﮑِﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﭼﺮخ را از ﻧﻮ اﺧﺘﺮاع ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ  ROSرا
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢورک ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز درﺟﻪ ﯾﮏ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺣﻮزه رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
دادﯾﻢ و آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻮزه ﺧﻮدرانﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﯾﻤﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد،
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ«.

ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮدران
اﺳﺘﺎرتآپ  Apex.AIرﻗﺒﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Renovoدارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Aware OSرا ﺑﺮای
ﺧﻮدرانﻫﺎی ﺳﻄﺢ  ۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز از  ROSدر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ROS .زﯾﺴﺖﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دادهﻧﮕﺎری ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهﺷﺪه در ROS 2
و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢورک ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﺮای
ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺧﻮدرانﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺸﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران
 Apexروی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﻮدرانﻫﺎ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و از آنﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﻗﻌﯽ و
اﯾﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﻞﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺧﻮدرانﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎدر
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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