ﮐﯿﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،دی ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﯿﺎ ﻣﻮﺗﻮرز از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  Google Assistantﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺮه ای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی  2018از دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای
ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺮه ای ﻫﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2018از واﺳﻂ ﺟﺪﯾﺪ  UVOﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ  Assistantو
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ-ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

)اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ( ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﺎ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺎرژی  ،Niroﻣﺪل ﺑﺮﻗﯽ
ﺳﻮل ،اﭘﺘﯿﻤﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺎرژی و  K900اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ واﺳﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﯿﺎ ،واﺳﻂ  UVOﻗﺎدر اﺳﺖ از راه دور ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو را روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻗﻔﻞ ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﻫﺎ ،روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﺮاغ ﻫﺎ و ﺑﻮق زدن از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ واﺳﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻗﺪام ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻗﺪام ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ب ام و ،ﻓﻮرد و ﻧﯿﺴﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از
دﺳﺘﯿﺎر اﻟﮑﺴﺎی آﻣﺎزون داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎر آﻣﺎزون از ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮدرو

از راه دور را ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎدر ﮐﯿﺎ ﻣﻮﺗﻮرز ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ) Blue Linkﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای( دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ در  CES 2018اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ ﺧﻮد ﻫﻢ از دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﻢ آﻣﺎزون اﻟﮑﺴﺎ  Onboardﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو،
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻣﺮوزی در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺠﺖ ﻣﺘﺤﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ

ﺳﺎزﻧﺪه  SIVﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺘﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻻس وﮔﺎس ﺣﻀﻮر
دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

