ﻫﯿﻮﻧﺪای از رﺑﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدرو روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
روزﺑﻪروز ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺑﺎتﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﯾﮏ رﺑﺎت ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم » «DAL-eروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ رﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺬاﺑﯽ ﻫﻢ دارد DAL-e .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺧﻮدروی ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﺳﺌﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮهایﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺑﺎﺗﯽ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ.
 DAL-eﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی »راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﮐﻤﮏ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ« اﺳﺖ و از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎت دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای درک زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ،اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺪون ﻣﺎﺳﮏ وارد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻮد ،ﺑﻪ وی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

رﺑﺎت ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از  ۴ﭼﺮخ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺖﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺮ  DAL-eﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﺧﻮدروﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل
ﺑﯽﺳﯿﻢ اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

 DAL-eاز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺳﻠﻔﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺌﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ DAL-e ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﮐﯿﺎ راه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ آن از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

