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ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ال ﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «LG Innotekﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺎژول ﮐﻠﯿﺪ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮدرو ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .در

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎژولﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮدرو در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮏ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ LG Innotek ،از  ۵ﺑﺮاﺑﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎژول ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮدرو ،ﻗﻔﻞ و ﺑﺎز ﮐﺮدن دربﻫﺎ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻮق وﺳﯿﻊ ) (UWBو NFC
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎژول ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎژول را ﺑﻬﺒﻮد داده:

»داﻣﻨﻪ ﺧﻄﺎی ﻣﺎژول ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.

ﻣﺎژول ﮐﻠﯿﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد را ﻗﻔﻞ ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درون ﮐﺎﺑﯿﻦ ،ﻣﻮﺗﻮر را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ راﻧﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯽ
ﺑﺒﺮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ال ﺟﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای راﻧﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه ﯾﺎ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎژول از  ۶۰ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد
و اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد LG Innotek .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲اﺳﺖ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺷﺪه .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎژولﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
از  ۶.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ در  ۲۰۲۰ﺑﻪ  ۲۸.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﺮﺳﺪ.
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