ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  AIرا وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزهای ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﭘﺮواز ﻋﻘﺎبﮔﻮﻧﻪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﭘﺮوژه ﺗﺎزه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻌﺪی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ  AIرا وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ ردﻣﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﺤﻮه ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در آﺳﻤﺎن و ﺷﯿﻮه ﺧﺎص آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺪون ﺻﺮف ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﻧﺮژی ،ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای  AIﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ،آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
 6ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و ﺑﻪﻃﻮل  5ﻣﺘﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ آن ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪﭘﺮواز درآورﻧﺪ.
»آﺷﯿﺶ ﮐﺎﭘﻮر« ،ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ آنﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ".
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ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزی  Dota 2رﻗﺒﺎﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺖ داد
وی در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﻣﺎ AI ،ﻣﻐﺰ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ،ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻣﺎی ﻫﻮا را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﮑﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮده ﮔﺮم ﺑﻌﺪی
را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و آنرا ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ رخ دﻫﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل
اوﺿﺎع را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎد اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در
ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﻮدران و ﺷﻨﺎور در آﺳﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .از ﻣﻮردﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻟﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ و آﻧﺘﻦ  Tetherﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺷﺎره ﮐﺮد.
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راهﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
آﻣﺎزون در ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﭘﻬﭙﺎد روی ﻗﻄﺎر و ﮐﺸﺘﯽ
اﻣﺎ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻬﻢﺗﺮ را ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺳﺘﻔﺎده از  AIﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺧﻮدران و ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮐﻪ در آنﻫﺎ زﻣﺎن ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ
ﺑﮕﯿﺮد.
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