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Mitsubishi Electric  تطور تقنيات خاصة برسم الخرائط المؤتمت واكتشاف التغيرات في مالمح

 الخرائط للحصول على الخرائط ثالثية األبعاد عالية الدقة المطلوبة في القيادة الذاتية

 ٌمكن أن ٌساعد فً تعجٌل االعتماد على القٌادة الذاتٌة  Mobile Mapping System( ونظام AIالذكاء االصطناعً )الجمع بٌن 

 

( الٌوم أنها طورت تقنٌات خاصة برسم ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧٩٣٢مارس  ٣١طوكيو، 

( ً ً مالمح الخرائط اعتماًدا على الذكاء االصطناع  Mobile Mapping System (MMS)( ونظام AIالخرائط المإتمت واكتشاف التغٌرات ف

ألجسام المحٌطة، بهدف تشكٌل أساس للخرائط الخاص بالشركة للحصول على خرائط ثالثٌة األبعاد عالٌة الدقة توفر معلومات ثابتة عن الطرق وا

ً هذا المجال، تهدف شركة  الدٌنامٌكٌة الالزمة للقٌادة الذاتٌة. ً التنفٌذ المبكر للخرائط التً  Mitsubishi Electricوباعتبارها رائدة ف إلى اإلسهام ف

توفٌر من أجل ومعلومات حول السٌارات المجاورة وما إلى ذلك،  -ثال على سبٌل الم -توفر معلومات دٌنامٌكٌة ٌتم تحدٌثها بانتظام عن إشارات المرور 

  قٌادة ذاتٌة آمنة وعالٌة الدقة.

 

، الجناح ٤فً صالة  Mitsubishi Electricفً هانوفر بؤلمانٌا فً جناح شركة  ٧٥٠٢وسٌتم عرض كلتا التقنٌتٌن للمرة األولى فً معرض سٌبت 

A38 (24)  ٧٥٠٢ارس م ٧٤وحتى  ٧٥فً الفترة من. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التً تم إنشاإها خرٌطة ثالثٌة األبعاد عالٌة الدقةلا MMSبٌانات تحدٌد مواقع المساحات ثالثٌة األبعاد تم الحصول علٌها عبر نظام 

 

ا ًٌ  آل

 

 

فاصٌل الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصول على الت إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي

 و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.
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7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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 تقنية رسم الخرائط المؤتمت

ت تستخدم تقنٌة رسم الخرائط المإتمت الذكاء االصطناعً إلنشاء الخرائط ثالثٌة األبعاد الدقٌقة والصحٌحة بسرعة. وٌتم استخالص المعلوما

نظام  اسطةالضرورٌة فقط، مثل عالمات الطرٌق والالفتات المرورٌة، من الغمامات النقطٌة اللٌزرٌة وبٌانات الكامٌرا التً ٌتم قٌاسها وتجمٌعها بو

MMS وٌوفر نظام .MMS  منMitsubishi Electric  معلومات موقعٌة ثالثٌة األبعاد تتمٌز بالدقة البالغة عن الطرق والمنشآت الموجودة على

ً نطاق  ً الطرٌق ف رات وهوائٌات سم أو أقل، وٌتم تجمٌع هذه المعلومات أثناء القٌادة عبر نظام ٌتكون من الماسحات الضوئٌة اللٌزرٌة والكامٌ ٠٥جانب

GPS أضعاف  ٠٥. وٌحّسن الذكاء االصطناعً دقة استخالص البٌانات الضرورٌة فقط والتعرف علٌها، مما ٌنتج عنه إنشاء الخرائط بسرعة تبلغ

 مقارنة بإنشاء الخرائط الٌدوي القٌاسً السائد فً المجال. وٌتطلب النظام أًٌضا تكلفة أقل من الوسائل التقلٌدٌة.

 
 اف التغيرات في مالمح الخرائطتقنية اكتش

تقنٌة اكتشاف االختالف الخاصة بها من أجل اإلنشاء المبكر للخرٌطة الدٌنامٌكٌة نفسها ولتوفٌر التحدٌث والصٌانة  Mitsubishi Electricتستخدم 

لنقطٌة اللٌزرٌة التً ٌتم قٌاسها بواسطة نظام بكفاءة وبسرعة أكبر. ومن خالل استخالص النقاط الممٌزة للبٌانات السابقة وأحدث بٌانات من الغمامة ا

MMSالخرائط  ، تتمكن تقنٌة اكتشاف االختالف من تمٌٌز االختالفات والتغٌرات عند عدم تطابق النقاط الممٌزة. وبفضل هذه التقنٌة، ٌمكن تنفٌذ صٌانة

االستخالص األوتوماتٌكً للنقاط التً تغٌرت فقط، مقارنة بتحدٌث الدٌنامٌكٌة وتحدٌث الخرائط ثالثٌة األبعاد الدقٌقة بسرعة أكبر بكثٌر من خالل 

 الخرٌطة بؤكملها فً كل مرة.

 

لبٌع البرامج التً تستخدم تقنٌتً رسم الخرائط المإتمت واكتشاف االختالف إلى شركات  Mitsubishi Electricوبالتطلع للمستقبل، تخطط شركة 

ً ذلك  ً أكتوبر المقبل. وسٌتم استخدام البرامج إلنشاء الخرائط ثالثٌة Dynamic Map Planning Corporationنشر الخرائط بما ف ، وذلك ف

 األبعاد عالٌة الدقة للطرق السرٌعة فً الٌابان. 

 
 معلومات عامة

ادة اآللٌة )التشغٌل الذاتً ( إلى المستوى الثالث من القADASٌمن المتوقع أن تتطور القٌادة اآللٌة فً الٌابان من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة )

، مما ٌخلق حاجة أكبر إلى األنظمة ذات الصلة. وستتطلب أنظمة القٌادة اآللٌة الجمع بٌن المستشعرات الداخلٌة ٧٥٧٥و ٧٥٠٤المشروط( بٌن عامً 

ل التقنٌتان الجدٌدتان لدى شركة بالسٌارة والخرائط الدٌنامٌكٌة، وٌكمن التحدي األكبر بها فً الحفاظ على تحدٌث المعلومات بانتظام. وتعم

Mitsubishi Electric  لرسم الخرائط المإتمت واكتشاف التغٌرات فً مالمح الخرائط على إنشاء الخرائط ثالثٌة األبعاد الدقٌقة وتحدٌثها بصورة

ً إنشاء الخرائط الدٌنامٌكٌة. وب تم استخدامهما كتقنٌاتٌأسرع وأكثر كفاءة، ولهذا فمن المتوقع أن  تحقٌق المزٌد من التقدم، ستستمر الشركة فً أساسٌة ف

 اإلسهام فٌما ٌخص اإلنشاء المبكر والصٌانة والتحدٌث للخرائط الدٌنامٌكٌة الالزمة للقٌادة الذاتٌة.

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٤٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ فضاء نمٌة الرائدة عالم

وح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبنً ر

ة إلثراء المجتمع لتكون شركة صدٌقة للبٌئ Mitsubishi Electricالشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
 ٦٠ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٦٣٣٣ملٌار ٌن ) ٤٦٤٤٣٦بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٧٥٠٣مارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٧٥٠٣مارس  ٦٠عر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً ٌن للدوالر األمرٌكً، س ٠٠٦*بسعر صرف 


