روﻧﻤﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES 2016

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ+
وﯾﺪﯾﻮ

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺴﻼ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪل  Sﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی  GPSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻗﺼﺪ داردﯾﮏ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ
ﺑﯽدرﻧﮓ و واﻗﻌﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻓﻮق دﻗﯿﻖ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES
 2016اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در اﯾﻦ روش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری از دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﮐﻨﺎر واﺣﺪﻫﺎی  GPSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ آنﻫﺎ را ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .داده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮ و  GPSﺑﻌﺪ از ﮔﺮدآوری
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ؛ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﻮق دﻗﯿﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻊ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺧﻮدران ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎدهﻫﺎ؛ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻄﻠﻊ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از وﺟﻮد آنﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه وﺟﻮد دارد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮی
ﺑﺮای آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد؛ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﺣﺎل ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﻮق دﻗﯿﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺰرگراهﻫﺎ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮده ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؛ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺎرک را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻃﻼع دﻫﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع دﻫﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﯾﮏ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه؛ ﺑﻼﻓﺎﺳﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﺎوری ﮐﻼود اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﯽﺷﮏ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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