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 دستیار هوشمند صوتی با ویدیو پروژکتور داخلی 
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 وری و منابع انسانی دست می یابیدجدیدترین مطالب در زمینه های مالی، مدیریت، فنادر سایت آرک به 

 دستیار هوشمند صوتی با ویدیو پروژکتور داخلی 
 

 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

 

 متمایز کننده کند و نکتهاکسپریا ایجنت در واقع یک ربات کوچک است که نقش دستیار صوتی را ایفا می 

 ویدیو پروژکتور داخلی آن است.  تعامل با کاربر و وجود آن با رقبا در نحوه

رود و به تکامل نرسیده، اکسپریا ایجنت است. این یکی از این ابزارها که هنوز یک طرح مفهومی به شمار می

مردم را  ، زندگی روزمرهسونی دهد تا به گفتههای حرکتی کاربر، واکنش نشان میدستگاه به صدا و ژست

ارتقاء داده و اطالعات مفید را در اختیار کاربر قرار دهد. این دستگاه همچون دیگر دستیارهای صوتی قادر 

است به سواالت شما پاسخ دهد، دمای خانه را کنترل کند، لوازم خانگی سازگار با آن را براساس میل شما 

  رد.ط مختلف تصمیمات متفاوتی بگیشرای تنظیم کند یا براساس

ربات کوچک سونی برای یادگیری عالیق و مشخصات شما ساخته شده و به شما اطالعات و پیشنهاداتی در 

کند. عالوه بر این اکسپریا ایجنت به فناوری صدای اختصاصی سونی مجهز است. این بدین این زمینه ارائه می

دستیار صوتی اختصاصی خود است که رفتاری نسبتا مشابه با سیری یا  معنی است که سونی در حال توسعه

کند که این ربات قادر به انجام اموری است که دستیارهای صوتی موجود در گوگل ناو دارد. سونی ادعا می

 .ها نیستندبازار قادر به انجام آن

ی یک پروژکتور داخلی اارنمایشی که در قسمت جلوی آن وجود دارد، د اکسپریا ایجنت عالوه بر صفحه

تا ارتباط با کاربر تنها صوتی نباشد. به عنوان مثال این  ،است و قادر است تصاویر را بر روی سطح نمایش دهد

تواند اخبار را برای شما بخواند و همزمان روی صفحه به نمایش درآورد یا مثال زمانی که گزارش آب ربات می

آن را نیز نشان دهد و اگر قرار است قرار مالقات شما را یادآوری کند، دهد، تصاویر مرتبط با و هوا را می

 .دهد انجام را دست این از اموری و اطالعات مرتبط با آن را برایتان نشان داده

شود تا کاربران در خانه کمتر از تلفن هوشمند خود استفاده کنند و بیشتر ربات باعث می این گویدمی سونی

دهد، بلکه باعث سرگرمی می انجام را هاآن نظر مورد امور تنها نه ایجنت در کنار خانواده باشند؛ به عبارتی

 .شودخانواده می
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 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

 
 

 
 
 
  

با در اختیار داشتن آخرین و مهمترین مقاالت و اخبار روز دنیا در حوزه 

منابع انسانی و فناوری، و نیز بهره مندی از دوره های مالی، مدیریت، 

های آموزشی رایگان و اطالع از آخرین بخشنامه ها و اطالعیه های 

 مالیاتی و ... تنها یک کلیک فاصله دارید.

  عضو شوید. خبرنامه آرکدر 
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