ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدرو؛
آﯾﻨﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از دﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۷
ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮدرو از روی دوش راﻧﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻐﺮ در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوری
ﺧﻮدران رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﻤﺎﯾﯽ

ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ ) (Hyundai Mobisﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را از ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ؛ اﯾﺪه ﭘﺮدازان اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﻄﻮح ﭼﻬﺎرم و
ﭘﻨﺠﻢ در آﯾﻨﺪه ،ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،زﯾﺮا
دﯾﮕﺮ راﻧﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎره ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای ﻫﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﯽ ﺧﻮدرو ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدران ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان
از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ – ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ – ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛ در ﺻﻮرت

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺳﻄﺢ  ،5اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ،ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻤﺲ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﺎوری ﻟﻤﺲ ﻣﺠﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ژﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ب ام و ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﺻﺪا را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺪه ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ اﻓﺮاد را ﺣﺪس زده و ﻓﻀﺎی

ﮐﺎﺑﯿﻦ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ اﯾﺪه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮد را در  CES 2019در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ
ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ  Autonomous Driving Interior Conceptﻧﺎم دارد،
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﺮاغ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ در ﻻس وﮔﺎس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده و
دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺒﻮری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

