ﻫﻮاوی وارد ﺣﻮزه ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺰار ع ﭘﺮورش ﺧﻮک ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
از ﻓﻨﺎوری ﻣﯽروﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر از ﺗﻤﺮﮐﺰ درآﻣﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮاوی در

اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺧﻮک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮاوی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎرج از ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،درآﻣﺪش را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺧﻮک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
راهاﻧﺪازی ﮐﺮده .اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻧﺎم »دوان آﯾﺠﻮن«

اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﺧﻮک اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮکﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﻮاوی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﺘﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد:

»ﭘﺮورش ﺧﻮک ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ) (ICTﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در دوران  ،5Gارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ«.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻮاوی روی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺧﺎرج از ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
 ۲۰۲۰ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۴۰درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی آن در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻫﻢ
ﮐﺎﻫﺸﯽ  ۶۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻮاوی در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش
 ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻮاوی ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزار ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻏﻮل
ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۲۱روی
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ درآﻣﺪش را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

