ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی

وﯾﺪﯾﻮ :ﻫﻤﮑﺎری ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ را دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺧﺒﺮ از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻣﺎزون اﻟﮑﺴﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ؛ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ
 Assistantﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ راﻧﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه "ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮم" و ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "اﮐﯽ
ﮔﻮﮔﻞ! ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﻣﻦ را روﺷﻦ ﮐﻦ و دﻣﺎ را روی  20درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻦ" ﯾﺎ "ﺑﻪ ﺑﻠﻮ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﮕﻮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻗﻔﻞ
ﮐﻨﺪ" ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  +ﻋﮑﺲ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽامو؛ ﻓﻮرد و ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﮐﻮ؛ " "Skillsرا اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﯿﺎر
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ و دﺳﺘﯿﺎر  AIدر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه از آن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آدرس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺴﺖﻓﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن آن؛ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدرو ﻣﯽﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ؛ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ از ﻃﺮف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

در وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﯿﻮﻧﺪای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دﯾﮕﺮ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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