ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ  Vision Kitﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۶
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی در ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده،
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺘﺎن آﻣﺪه و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را در ﺑﺴﺘﻪ ای  45دﻻری ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ و
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺳﺮﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ دﯾﺮوز آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده .از
ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﻮاﯾﯽ دارد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﻣﺤﺼﻮل دورﮔﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ/اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
ﻣﺜﻼ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ ،اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
ً
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ روﺑﺮوی ﻣﻨﺰل را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﻮاع
ﺟﺎﻧﺪاران داﺧﻞ ﻣﻨﺰل از ﻗﺒﯿﻞ آدم ،ﺳﮓ ﯾﺎ ﮔﺮﺑﻪ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ژرف )ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ( ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارد و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻧﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه »ﮐﯿﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ  AIYﮔﻮﮔﻞ« اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن دارﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺮ
در ﻣﯽ آورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻫﻢ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺎزه ﮐﺎر اﺻﻠﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻮرد ﭘﺮدازﻧﺪه
رزﺑﺮی ﭘﺎی ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  45ﯾﺎ  60دﻻر )ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﭘﮑﯿﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

