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  خالصه

در حررات تیقیررب و  ررسرری در   ،یوتریکررامپ یهررامطرررو و شرررک  یِخودروسرراز یهررااز شرررک  یاریامررروزه  سرر    

 انرداز چشر   اسر    سراخته شرده   زیر ن از ایر  خودروهرا   ییهرا مونره نترا کنرون    ؛هستندخودران  یخودروها خصوص تولید

  یر  ره ا  زیر را ن و اپر،  نتر، یگوگر،، ا ماننرد   یوتریکرامپ  یهرا روشر  اسر  کره شررک      یاها  ه اندازهخودرو  یادر  ازار 

  یر علر   شرر  ردارنرد و ال تره در سرود سرشرار ا       شیافرزا  ی ررا  یخودروهرا گرام    یر ورطه کشانده اسر  ترا  را سراخ  ا    

هررای سرر   ی مرروردی  رره  ررسرری سرراختار ایرر  خودروهررا، نیازمنرردی ایرر  مطال رره  داشررته  اشررند یسررهم زیرر ررازار ن

ایر  خودروهرا کره     تولیرد افزاری و نرم افزاری مرورد اسرتداده در ایر  خودروهرا پرداختره و یره نمونره موفرب در زمینره          

 گیرد مورد  یث و  ررسی قرار میشده و  ساخته Nvidiaتوسط شرک  

 

 های عص ی همگشتی، ش کهNvidia ،Self Driving Carشرک  ، های خودرانماشی  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1

ن ودنرد  در گذشرته    شی  ییآرزو یو یدر گذشته  را دیکه شا کندیم ییهارشد روزافزون عل   شر را موفب  ه خلب ا زار   

ن سراخ  آ  یهرا روش افت یر  ایر  دیجد یرو ساخ  ا زارها  یماز ه ؛دو را ر شدن عل   شر هزاران سات  ود یزمان الزم  را

نسر تا    یعل ، اکتشافات و ا رداعات  شرر در فوا ر، زمران     یروند فزون ندرشد ک  یا یدر پ  داش  یادی ه مدت زمان ز ازین

 شرده و در   شرتر یگذشتگان در هر  رهه سرع  رشرد علر      یهاافتهیو  های   ه لطف نوآوروس یپیاز ه   ه وقوع م یادیز

 را رر شردن علر   شرر در سرات       دو هاینی شی  ط ب پدیسات رس 3۳مدت زمان دو را ر شدن عل   شر  ه  ست یاوخر قرن  

 یکر ی   ی اشر  یدر حوزه عل   شر یدیجد یهر روز شاهد نوآور س ین دیاو اف     ی   ا ادی ه سه هدته خواهد رس 2۳2۳

کره   ینیماشر   یترر  آتدهیر ا دیتر  شر اس   شاراح  یو کمه  ه زندگ ها یماش یریادگی ییمدرن توانا یزندگ یازهایاز ن

از  یکر یر رات در   دیعل  خاص آن دارد  عل  تول دی ه تول ازین یر اط  یساخ  چن ی اشد ول نما توان تصور کرد ر ات انسان

                                                 
1 Corresponding author: دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی شهریار، گروه مهندسی کامپیوتر، ایران، آستارا 
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از خودروهرا   ینینرو  شرک، دران  ره  خو یهاخودرو  ]2[ نهدته اس  1خودران ی ه نام خودرو ی شر یهادستاورد  یتر ینو

  ]2 [ اشندیرا دارا م ی دون دخال  عام، انسان ریمس یط ییکه توانا شودیاطالق م

مرورد  یرث قررار     سطوو م تلرف خودروهرای خرودران    2ه  ه ای  ترتیب اس  که در   ش ی ای  مطال   ش  ندیِ ادامه

و در   سرترهای سر   افرزاری    4در   رش  شود  ها م رفی میهای موجود در تولید ای  خودروچالش 3در   ش گیرد  می

یه نمونه موفب از تولید خودروهرای   6    ش گرددمی سترهای نرم افزاری مورد استداده در ای  خودروها م رفی  5  ش 

 دهد گیریِ کلی حا ، از ای  مطال ه را نمایش مینتیجه 7    ش کند ررسی میرا  Nvidiaخودران توسط شرک  

 

 خودران یسطوح مختلف خودرو. 2

 :]1-3[ اندشده ینامگذار ه ترتیب زیر تا شش  هیسطح هستند که از  یم تلد ی ندسطح یخودران دارا یخودروها

 یانرد و راننردگ  خودران ساخته شده یمدهوم خودرو شیدایاز پ شیدارد که پ ییسطح اشاره  ه خودروها  یا  :سطح صفر

  همان راننده پش  فرمان اس  ای ی ه عام، انسانآنها  ه طور کام، وا سته 

که فا له  ا  یطیکاهش سرع  در شرا ایو توقف  ییجلو یحدظ سرع   ا خودرو ییتوانا هیسطح  یخودروها :یکسطح 

از  یاریانرد و در  سر  چون کنترت سرع   ساخته شرده  ییهاسامانه  ا نام  ی  ا اشندیرا دارد م ا د،یکاهش  ییجلو یخودرو

ها  رردارد، امرا دسر   رر     پدات یخود را از رو یپاها تواندیم هسامانه رانند  یموجود اس   در واقع در ا یامروز یهادروخو

یرا انردکی چررخش در فرمران     هرا  از پردات  یکیراننده  ا  ی اشد   ه میض تماس پا دیفرمان و چش   ه سم  جاده  ا یرو

  شودینده سپرده م ه ران  یف ات شده و هدا ریسامانه  ه سرع  غ

ها نسر،  خودرو  ی  ا اشندیدارا م زیرا ن هاچیامکان گردش در پ هیسطح دو عالوه  ر امکانات سطح  یهاخودرو :دوسطح 

جاده ماننرد سرطح آسردال  و خطرو  و      ییموارد ا تدا توانندیاند و مشده  یهستند که  احب دور  ییاز خودروها ییا تدا

 دیر راننده  ا یهاها را از فرمان  ردارد اما همچنان چش دس  تواندیمنوع خودروها راننده   ی  در ارا درک کنند یشانه خاک

  ردیخودرو را در دس  گ  یهدا آتدهیخارج از حال  ا یطی ه جاده  اشد و در شرا

 طیدر شررا  رودیار مر انتظر و ها حرک  کند در جاده تواندیدارد  خودرو م یخودران ییسطح خودرو توانا  یا در :سهسطح 

مرحلره وجرود راننرده در پشر        یخودرو را انجام دهد  در ا  یمند هداا وت یراننده نه چندان ماهر ول هیماننده  آتدهیا

 اس   یفرمان الزام

 یانرد امرا در  رخر   سطح پنج هستند   ه طور کام، خودران شرده  یسطح چهار ماهرتر از خودروها یخودروها :چهارسطح 

اطرراف   طیمیر  اتدهیر در حالر  ا  تواندیسطح م  ی ه دخال  راننده  اشد  راننده در ا ازیممک  اس  ن یاضطرار یهاحال 

را در   یهردا  خواهرد یاز راننرده مر   یهشدار  وت هی ا  دور  ،یخاص اتومو  یطیاز جاده  ردارد  اما در شرا زیها را نچش 

  ردیدس  گ

                                                 
1 Self-Driving Cars 
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خرودرو  ره طرور کامر،       یر شده اس   ا دهیکش ری ه تصو هال یکه در ف اس  یزیسطح پنج همان چ یخودرو :پنجسطح 

 نکند  هیها را ت  مانند فرمان و پدات یگونه خودرو امکانات ناو ر  یا یخودران اس   ممک  اس  سازندگان  را

 خودران یخودروهای موجود در تولید . چالش3

اسر     ییهرا حر، چرالش   منرد ازیف  ن ایهر عل   دیدارد  تول ازید نعل  و ف  مور دی ه تول ازیفرآورده ن ایمیصوت  هی دیتول

 آنها ع ارتند از:  یتر یادیاس ، چند مورد از  ن یادیز یها ه ح، چالش ازیخودران ن یخودرو هی دیتول ی را

در   یشما هیاس    یآور ادیو  ه  یشام، درک،  ه خاطر سپار رامونیپ طیدرک انسان از می وهیش :1یادگیری عمیق   

را  رامرون یپ طی توانرد میر   دیر حساس  ا ی ا امر  یماش هیخودرو  ه عنوان  هیرا داشته  اشد   ییتوانا  یا دی ا  یعصر نو

خرود را  ره خراطر     یادراکر  یهرا  توانرد داده  دی ا ییخودرو  یدرک کند  چن یگری ه هر نیو د ای شنود، حس کند  ند،ی  

  ]4[ اوردی  ادیآنها را  ه  گرید ی ه ع ارت ایداده کند از آنها است ی سپارد و در مواقع ضرور

چرون   یی  ادراک خودرو  ا سنسرورها  خود داش رامونیپ طیاز می یدرک دیژرف خودرو  ا یریادگی ی را :2بینایی ماشین

درو نرامدهوم  خرو  یافزارسامانه نرم ی را شودیم اف یدر  یکه از دور  یری  اما تصوردیگی ورت م  یفرا وت و دور  زر،یل

را است راج  یجاده و نقا  تالق ریخودرو مانند مس  ی ر هدا رگذاریرا درک کرده و عوام، تاث ری تواند تصو دیاس   خودرو  ا

  ]5[ کند

اگر خودرو درک کاملی از مییط پیرامون داشته  اشد ولی قادر  ره تاثیرگرذاری  رر روی آن ن اشرد یره       :3خودرو یناوبر

خواهد  ود  تاثیر خودرو  ر مییط اطراف  ه م نی پیمایش مسیر اسر  لرذا خرودرو  ایرد توانرایی طری        ماشی   دون کار رد

 اشد  از آنجا که خودروها ق ، از پیدایش مدهوم خودران نیز توانایی طی مسیر داشتند ضروری اس  سامانه  داشتهمسیر را 

د خرودرو را در جهر    نر هرای گراز و ترمرز  توان   فرمان و پدات افزاری مجهز  ه   ش ناو ری  اشد تا  تواند  ا اثر  شی  هنرم

 مطلوب حدظ کند 

 خودران یخودروهای سخت افزاری در تولید . نیازمندی4

 پردازد ای    ش  ه م رفی س   افزارهای مورد نیاز و عمومی در تولید خودروهای خودران می

مردار   شرش  و در زنرد یرا دور م  یماهواره اس  که زم 24ز ا یامنظومه GPS ای یجهان یا ی یموق  سامانه :4اسپیجی

فا رله اسرتداده     یری ت  ی ررا  یاضر یها از میاسر ات ر ماهواره  ی  ااس  شده دهیماهواره قرار دارد، چ چهارکه در هر مدار 

عمر،    یر ا افرزار مناسربِ  سر    هیر هستند و  دیقا ، د  یزم سطحماهواره از  نهسامانه همزمان حداق،   ی  در اکنندیم

مترر   1۳در حردود   یکرره زمران را  را دقتر     ی رر رو  لهیم تصرات وسر   ،ه نس    ه هر ماهواره لفا یری ا اندازه گ تواندیم

م ردا و   وخرودرو در جراده     یر موق  تروان ی ه کمه آن م یول س ین یخودرو کاف یناو ر یدق   را  یکند  ا یریگاندازه

                                                 
1 Deep Learning 
2 Machine Vision 
3 Car navigation 
4 GPS 
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اقردام  ره    یهواشناس یهاسیسامانه و استداده از سرو  یاز ا  یهوشمند نو یهاخودرو  یآن را مش ص کرد  همچن صدمق

  ]6[ کنندیو می، مورد انتظار، م یآب و هوا در ساعات آت  یوض  ینی شیپ

 رازه    یر سر  ا  شیهزارهرتز را  شنود که  ا افزا 2۳تا  2۳در  ازه  ی وت تواندیانسان م گوش :1سنسورهای التراسونیک

آن اسرتداده   افر  یارسرات  روت و در   یانسران  ررا   یی رازه شرنوا   یدر  اال ییفرا وت از  دا یها  سنسورشودیتر متنگ

 افر  ی رگش  را در  یا تواندیرنده سنسور میو قسم  گ ا دیی   وت ارسات شده  ه موانع  رخورد کرده و  ازتاب مکنندیم

 یهرا کنرد  سنسرور   یریر گ له جس   را خرودرو را انردازه   شده و استداده از سرع   وت فا یسپر کرده و  ا میاس ه زمانِ

  یر خرودران از ا  یهرا   ق ر، از ههرور خرودرو   رنرد یگیفا له جس   ا خودرو مورد استداده قرار مر   ییفرا وت  ه منظور ت 

  یر اخودران از  یخودروها شیدای   ا پشدیها  ه منظور کمه  ه راننده در حرک  دنده عقب استداده مسنسورها در خودرو

و وجرود موانرع اسرتداده     رامرون یپ طیدر اطراف  دنه خودرو  ه منظور درک  هتر از میر   یسنسور  ه منظور کمه  ه دور 

  ]7[  شودیم

  کننرد یدارنرد سراطع مر    یکه طوت موج مش ص یکی ار اری س یمواز یاس  که نور را  ه  ورت پرتوها یا زار زریل :2لیزر

  کنندیاستداده م ریوجود مانع در مس صیتش  یا ر زریخودران از نور ل یخودروها

 طیترا  توانرد میر    دهرد یامکران را مر    یر ا لهیخودران اس   رادار  ه وس یدر خودروها یانت ا  یاز اجزا یکی رادار :3رادار

 کند  ییاطراف را شناسا یکرده و خودروها شیخود را پا رامونیپ

ماننرد   هرا  یاسر   دور ر    یداشرته  اشرد دور ر    دیر  ا رامونیپ طیدرک می یخودرو  را هیکه  یجزئ  یمهمتر :4دوربین

  یدور ر  هیر از  شیخودران م موال   ر  ی  خودروهادهندیافزار سامانه انتقات ماطراف را  ه نرم طیمی ریچشمان انسان تصو

در پشر  خرودرو    عردد  دوکه سه تا از آنها در جلو و   عدد اس پنجخودران  یخودرو هی یم قوت  را  یدارند  ت داد دور 

  گردندینصب م

  ی االسر   ره همر    اریسنسرورها  سر   ریسا ای  یاز دور  یورود ریتصاو یپردازش  ر رو حج  واحد پردازشگر گرافیکی:

هرا  ره طرور    دادهاز  ی یحجر  وسر   یرو یدارند که  تواند  ه  رورت مرواز   یافزار ه س   ازیخودروها ن  یافزار انرم ،یدل

اس  که  ا توجه  ا  (5GPU( یکیگرافپردازشگر واحد  هاافزار خودرودر س   ندهیجز ال هیدهد   همزمان پردازش انجام

 طیو کمره  ره درک میر     یسرنگ  یهرا انجام پردازش ی را یمیور مورد مناس -یو پردازش مواز یاهسته یچند  یماه

  ]8[ اس  رامونیپ

 خودران یخودروافزاری در تولید  نرمهای . نیازمندی5

ی مورد نیاز و عمرومی در تولیرد خودروهرای خرودران     هاهای  رنامه نویسی و کتا  انهنرم افزارها، ز ان  ش  ه م رفی  ای 

 پردازد می

                                                 
1 Ultrasonic sensors 
2 Laser 
3 Radar 
4 Camera 
5 Graphic Processor Unit 
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 هیر از  ی  رش جداناشردن   عمیرب  یریادگیاشاره شد  شتریپ :های عصبی همگشتیشبکهبر  یمبتن یبستر نرم افزار

 ره اختصرار    ایر  همگشرتی  یعص  یهااز ش که یآورادیو  یه خاطر سپار  یخودران  را یهاخودران اس   خودرو یخودرو

CNN 1ا تردا  کره در   بیر ترت  یر  رر آمروزش و مطا قر  اسرتوار اسر ،  ره ا       نرد ینوع فرآ  یاساس کار ا  ]9[ رندی هره م

انرواع   اده،یر  ران پ، عرا مسریرها  ریماننرد تصرو   دیآنها را خواهد د یکه خودرو در طوت رانندگ هال یف ای ریاز تصاو یاعهمجمو

از  هرا یریر گنمونره   یر   اشرود یافزار سامانه داده مر قا ، فه   ه نرم یهادر قالب مدت رهیو غ یو رانندگ ییراهنما یهاتا لو

 ریحرک  کرده، گرفته شده اس   در طوت مسر  ی ه درست ریکه خودرو در مس یط مطلو یرانندگان و در شرا یواق  یرانندگ

 دهیر که قر ال  در آمروزش آنهرا را د    ییقا ، شناسا اءیخودرو اجسام و اش  یاز دور  یافتیدر ریز تصاوخودرو ا یهوش مصنوع

کررده و پرردازش    افر  یرا در  یدور  ریدر هر لیظه تصو یافزارهنگام حرک  خودرو سامانه نرم در  کندیاست راج م ،اس 

ها  ه حال  ریفرم از تصو هی  در واقع شودمی ،یم تلف ت د یها ا اندازه ییها  ش ی را ری  در خالت پردازش تصوکندیم

 یا رل   یفرر  یقا ر، رسر   رر رو    ،یمسرتط  هیهر کدام  هفرم  ه هزاران   ش ک هی  شودیم یم تلف  ررس یهاو اندازه

تطا ب  یهات ی  الگورشودیموجود در حافظه سامانه مطا ق  داده م یها  سپس هر قسم   ا نمونهشوندیم  یهستند، تقس

کنرد   انیر   تواندیم CNNسامانه مجهز  ه  هیرو   یمشا ه  را دارا هستند از هم زانیم انیالگو و   صیتش  ییالگو توانا

جسر    هی دنیسامانه متدکر خودرو پس از دلذا  اشد   یزیاحتمات دارد چه چ زانیچه م ریتصو هی  ش مش ص از  هی

توجره    ا چراغ  رق  اشد  ریت هیممک  اس   ایاس ،  ادهیعا ر پ هی ادیثات  ه احتمات زم یکند  را انی  تواندیم ریدر تصو

موجود در  عص ی همگشتی یهامیدود و م دود هستند ش که دیروزمره خواهد د یدر رانندگ ،ی که اتوم یاجسام نکهی ه ا

 ند مشا ه عم، ک یافزارنرم یهاسامانه رینس    ه سا یشتریسامانه  ا دق     یا

ها اس ، کره  و عل  داده یمیاس ات آمار ی را یافزارنرم طیو می یسینوز ان  رنامه هی، Rز ان  های برنامه نویسی:زبان

گنرو  عرضره    یهمگران  ینامه عمروم افزار مت   از، تی  اجازهنرم  یشده اس   ا یسازادهیپ  یاس و اسک یها ر اساس ز ان

در رده ششر    R یسر ینوز ان  رنامره   ieee.org  یاطالعات منتشر شده در سا ط بقا ، دسترس اس    گانیشده و  ه را

 یهرا سامانه یسینوز ان در  رنامه  ی  عمده کا رد اردیگیم یجا یدر سطح جهان 2۳17پرکا رد سات  یسینو رنامه یهاز ان

ز ران    ]1۳[ ا دی شیز ان افزا  یا  رانکا زانیهمچنان م یآت یهادر سات رودیاس  لذا انتظار م  یماش یریادگیمرت ط  ا 

آن  ینوشتار و قردرت  راال   یسادگ تونیشاخص پا یهایژگیهمه منظوره سطح  االس   از و یسینوز ان  رنامه هی 2تونیپا

 ریر آن موجب شده افرراد غ  ی  سادگکنندیاز آن استداده م انیسینواز  رنامه ی یف وسیامروز ط یایرو در دن  یاس   از هم

حجر    رندهی رگ در تونیکنند  پامیز ان استداده   یاز ا کنندیم دایپ رنامه  اخ  ه س ازیکه ن دانانیاضیمانند ر سینورنامه 

اسر     اف یقا ،  نترن یدر ا یگوناگون نوشته شده اس  و  ه آسان یها یهاس  که توسط افراد و تاز کتا  انه یی اال اری س

کره   ازیر مورد ن اتیاز حج  عمل یادیز ه نوشته شده اس  که س یادیز یهاکتا  انه تونیپا ی را عمیب یریادگی دوراندر 

  ]11[ردیگیاس ، را در  ر م یینها سینو ر عهده  رنامه یدر حال  عاد

مکران    یر اطالعرات دارد  ا  یسراز رهیر  ره مکران  خ   ازیر ن  یماشر  یریادگی طهیدر ح یافزارسامانه نرم هر :ها3دادهگاهیپا

زمران ممکر      یترر نوشت  و خوانردن اطالعرات داشرته  اشرد و  توانرد در کوتراه       ی را نهی ه یهازمیمکان دی ا یسازرهی خ

 گراه یپا  یریمد یهاست یس ،کار  یا در خ ره یهاافزارمکند  نر ییاطالعات  ازنما یرا از م زن نگهدار یاطالعات درخواست

 داده هستند 

                                                 
1 Convolutional Neural Networks 
2 Python 
3 Dataset 
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 یو  ررا  یهرا  ره  رورت عمروم    کتا  انره   یر منظور نوشته شده اند  اکثرر ا   ی ه ا یادیز اری س یهاکتا  انه :ها1کتابخانه

   OpenCVاسر    OpenCVآنها کتا  انره م رروف     یتراز پرکا رد یکیکار رد دارند   ریدر تصو ییو شناسا یلترگذاریف

 ری رر پرردازش تصرو    شتریمجموعه    یس   اا  یماش یریادگیو  2ریپردازش تصو یسینو رنامه یهااز کتا  انه یمجموعه ا

 سرت  یس ،یگرذار لترر ی ره ف  تروان یدارد که از آن جملره مر   یاری س یهاکار رد OpenCV کتا  انه درنگ تمرکز دارد  ی 

  یماش یینایدر ساخ  سامانه   توانیکتا  انه م  یاشاره کرد  از ا ی انی ردار پشت  یافزوده، ماش  یحرک ، واق  صیتش 

و ساخته مدت قا ، فهر    ریتصو ی ر رو یلترگذاریف ای ریصودر ت ایاش ییشناسا نهیکتا  انه در زم  یهره  رد  امکانات ا  زین

خرودران   یخودروهرا  یینرا یاز مسرائ، دشروار در سراخ    رش       یاریامرر در  سر   یراهگشا تواندیم رهیو غ  یماش ی را

فراه  آورده اس  که  ی ستر کند،ینگاه م ای ار  ه اش هیسان فقط ش ار که چش  ان  ی ا ا YOLO 3کتا  انه   ]12[ اشد

 CNNاسرتداده از   نره یدر زم ینمونه عال هیکتا  انه   ی  اکندیکار م ریدر تصو ایاش ییشناسا ی ر رو ی ه  ورت ت صص

  یر ا ازمندین ییوانات  یا، که اس  کنند،یحرک  م ریکه در تصو یائیعنا ر و اش ییقادر  ه شناسا YOLOاس   کتا  انه 

 د  اش دهیآموزش د اءیشده و م زان داده  ا آن اش یمورد نظر  ه کتا  انه م رف اءیاس  که ق ال  اش

 Nvidia شرکت در تولید خودرو خودران توسطموفق  یک نمونه یعرفم. 6

ده اس   مت صصران  خودران ز یها اال م تص خودرو ی ا توان پردازش وتریکامپ هیدس   ه ساخ   NVIDIA شرک    

 هیامر   یا یمت صصان  را  یاند  ا ه خدم  گرفته ،یاتومو  هیرا در  وتریکامپ  یا یپروژه علم هیشرک  در قالب   یا

CNN 13[دهرد  صیخودرو موانع و سطح جراده را تش صر   یجلو  یور از د یافتیدر ریرا آموزش دادند تا  تواند از تصاو[  

آمروزش   ی   ررا کندیخود استداده م  یدور  یرو شیپ اءیاش ییشناسا ی را CNNدرو از خو  یگش  ا انیکه   همانگونه

، استداده شده اسر    ض ط شده ها،ینصب شده در اتومو  یها یکه از دور  ییهال یاز ف یادیز اریش که از مجموعه  س  یا

از آن  ایر در جراده حرکر  کررده و     نکره ی)اآب و هروا و عملکررد راننرده      یوض مانند نوع جاده،  یها مواردآموزش  یدر ا

کره در آنهرا    هاسرتداده شرد   ییهرا ل یف ریش که فقط از تصاو  یآموزش ا یند   رااهمنیرف شده اس ( مورد توجه قرار گرفت

 جره ی االتر نت یشد، مقدار تهدر نظر گرف 1۳ هال یف  یا  هی   ر ثانیحرک  کرده  ود  نرخ فر ریدر مس حیراننده  ه طور  ی

دارد   یشرتر ی  نهی ه ه  هستند و پردازش آنها هز هیش  اریکه  س یریاز تصاو شدیپر م CNNچون  کرد،یم تردهیچیرا پ

داده شده  شی  همانگونه که در شک، نماکندیم انیسامانه را    یعملکرد ا زمیمکان 1 شک، داشته  اشد  یتیمز نکهی دون ا

نسر    ره    ریموجرود در تصرو   اءیو پرس از درک اشر   رندیگیقرار م یمورد  ررس CNN ا استداده از  یافتیدر ریاس ، تصاو

  گرددیم یکنترت خودرو اقدام الزم عمل

 

 ]Nvidia ]13مورد استفاده در خودرو خودران شرکت  یهمگشت یشبکه عصب اگرامید شینما -1شکل 

                                                 
1 Library 
2 Image Processing 
3 You Only Look Once 
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 ره کرار گرفتره      یخودرو سره دور ر   یدر جلو شده اس   انیپروژه نما  یا یافزارس   زاتیتجه یکل یشما 2شک،  در  

 دهیعقب خودرو نصب گرد نهیدر پش  آ  یدور   یشده اس   ا  یرو  ه جلو تنظ  یدر وسط و مستق یا ل  یاند  دور شده

 ره سرم     هیر زاو رییتغ یدر سم  راس  و چپ  ا کم گرید  یدور خودرو داشته  اشد  دو  یرا  ه جلو دید  یاس  تا  هتر

 انره ی ره را  هرا  یدور ر   یر در ا یافتیدر ریتصاو  انددهینصب گرد ،ی تریو پوشش منطقه وس دیاز د  یه منظور حما  رونی 

Drive PX   شرکNVIDIA خودرو ماننرد فرمران و پردات گراز و      یتیهدا ی ه ا زارها  یهمچن انهیرا  یمتص، اس   ا

 یراتیی ه اعمات تغ  یو در نها کندیکرده، آنها را پردازش م اف یدر ها یرا از دور  ریتصاو انهیرا  یترمز متص، شده اس   ا

 انره یرا  یر ا  گرددیدرس  توسط خودرو م ریمس شیمایخودرو،  اعث پ یتیهدا یهامتص،  ه ا زار یکیمکان یهازمیدر مکان

مه  اسر  کره    اری   سکندیماستداده  سهیهارد د هیکند از  دایپ ازیکه ممک  اس    دا   ه آنها ن یاطالعات ینگهدار ی را

  یهمچنر  سره یهارد د  یو   واند  ا سدیزمان ممک  اطالعات را  نو  ی تری اشد تا در سرSSD 1از نوع  سهیهارد د  یا

  یر اس  که در  دو امر توسط سازندگان ا زین همگشتی یمورد استداده در ش که عص  یهاآموزش یسازرهی خ ی را یمیل

 شده اس   سهید  یظه اخودرو آماده و وارد حاف

 

 ]Nvidia  ]13خودرو خودران شرکت  یافزارسخت زاتیساختار تجه یکل یشما-2 شکل

  

خرودرو آزمروده     یر ا یتیو هردا  یشر یپو یها ود تا  ی  عملکرد سامانه ازیشود ن یخودرو وارد جاده واق  نکهیاز ا ق ،   

رونرد   3شده مورد آزمرون قررار گرفر   در شرک،      یسازهیش  طیمی هیآموزش داده شده در  CNNمنظور   یشوند   ه ا

 رورت   یدر جاده واق  یرانندگ هی یشده  ر م نا یسازهیآزمون ش   یآزمون نشان داده شده اس   ا  یا یهاگام یاجرا

 یجر فرمان خرو هیپردازش شده و   یفر  ی  سپس اشودیداده م CNN ه  یواق  یفرم در رانندگ  یگرفته اس   ا تدا اول

  در قدم   د  ها اسپدات ایخودرو مانند فرمان   یهدا یاز ا زارها یکی یعملکرد  را هی یفرمان خروج  ی  اشودی ادر م

 دهرد یمر  رییر تغ یرو طور  یسامانه فر  ی  در واقع ادهدیم د یشده را چرخش و ش اف یدر  یآزمون فر یافزارسامانه نرم

از   یآن فرر  گرفر ، یهرا م از پردات  یکر یفشار  ای ر گردش فرمان   یو تصم کردیم یندگکه اگر خودرو واق ا  در آن جاده ران

                                                 
1 Solid State Drive 
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 هرا  یفرر   یر   اگرر ا شرود یم سهیمقا ل یدر ف ی  د یواق   یفر ایداده شده  رییتغ  یفر ی  د ام  در گشدیگرفته م  یدور 

 خودرو قا ، ق وت اس   ی اشند عملکرد سامانه ناو ر کسانی

 
 ]Nvidia   ]13ی خودرو خودران شرکت رانندگ یسازهیآزمون شب اگرامید-3 شکل

 

 گیری. نتیجه7   

 یخرودرو  هیر در مرورد سراخ     یاطالعات  یشد همچن انیخودران   یدر مورد خودروها یمیمداهموردی، مطال ه   یا   

اس     یمجات حائز اهم  یشد  اما  کر چند نکته در ا انی  NVIDIAوا سته در شرک   یهای ه همراه تکنولوژ یمدهوم

در کشور در  یمیصول  یچن دیتول یف  وجود دارد   را وعل   دی ه تول ازیورده نآفر هیساخ   ی را نکهیدر درجه ن س  ا

خرودران  ره    یکه خرودرو   یمورد اشاره کن  ی ه ا دینکته دوم  ا انی  در  شودیعل  آن حس م شیدای ه پ ازیگام ن س  ن

  یو همچنر  یوتریو کرامپ  یخودروسراز  یهرا جهران سراخته نشرده اسر   شررک       یکجا چیدر ه( 5)سطح  یواق  یم نا

 شودیجه  استن ا  م  ی ن   هستند   ه هم  یاز ا یعلم ای یمال گاهیرقا   تنگاتنگ  ر سر کسب جا هیدر  هاهدانشگا

 ها دول ریکشور  ا سا یاختالف  ن ت تواندیموضوع مناسب  اشد چرا که م هی تواندیم یآت یهاپژوهش یموضوع  را  یا

 کاهش دهد  یرا  ه طور میسوس
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