ﻫﻤﮑﺎری ال ﺟﯽ و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻤﺎد ﺳﺎﻋﺪی | ﺟﻤﻌﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۳
ﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ ال ﺟﯽ و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،آﯾﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ دارﻧﺪ و در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از وﻇﺎﯾﻒ راﻧﻨﺪﮔﺎن را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ال ﺟﯽ ﺑﻪ  The Vergeﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ ال ﺟﯽ) ADAS ،ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
راﻧﻨﺪﮔﯽ –  (Advanced Drive Assistance Systemﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ  ADASدارای
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺮ ﺧﻂ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺟﺎده را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ راﻧﻨﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی
ﻣﺠﺎورت ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری »دﯾﺪ ﺷﺶ ﺑﻌﺪی –  «6D Visionﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ در
آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻫﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ؛ از ﮐﻢ ﮐﺮدن
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر .ﺷﻤﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ و اﺷﯿﺎء ﭘﯿﺶ رو ﺗﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﻓﻨﺎوری دﯾﺪ ﺷﺶ ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
]videojs
mp4=”http://cdn.digiato.com/Mercedes-Benz.tv-Nomination-for-the-German-Future%
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ال ﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮدش در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ داﺧﻞ
ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮد .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻃﯽ ﭘﺮوژه  Open Auotomotive Allianceدر اواﯾﻞ
 2014و ﻋﺮﺿﻪ  APIﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  Android Autoدر اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻣﯿﻼدی ،آﻏﺎز
ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی اﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
اﭘﻞ  Carplayرا دارد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  iOSدر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آﺋﻮدی ،ﻫﻮﻧﺪا و ﻓﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﻣﺎﻧﻨﺪ  Pioneer AppRadio 4ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن روی راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ
ً
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدراﻧﺶ
را اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

