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A Toyota, a Daihatsu, a Subaru, a Mazda és a Suzuki közösen fejleszti
járműkommunikációs technológiáját

A Lexus prémium márkát is jegyző Toyota és az ugyancsak a vállalatcsoporthoz tartozó Daihatsu, valamint a Subaru,
a Mazda és a Suzuki megállapodott az új generációs járműkommunikációs eszközökre vonatkozó műszaki
specifikációk közös fejlesztéséről. A kommunikációs rendszerek egységesítésének célja a biztonságosabb és
kényelmesebb rendszerbe kapcsolt szolgáltatások mielőbbi biztosítása.

A Lexus prémium márkát és a Daihatsu budget márkát is jegyző Toyota, amely Subaruban 20%-os, a Mazdában 5,1%os, a Suzukiban pedig 4,9%-os részesedéssel bír, megállapodást kötött a említett japán autógyártókkal a következő
generációs járművek kommunikációját biztosító eszközök műszaki specifikációinak közös fejlesztéséről és a járműveket
összekötő rendszerek közös használatának előmozdításáról. Az elmélyülő együttműködés célja, hogy az autók és a
társadalom közötti kapcsolatra irányuló, egységesíteni tervezett, biztonságosabb és kényelmesebb rendszerbe kapcsolt
szolgáltatások vonzóvá váljanak, új értéket és szolgáltatásokat teremtsenek, és azokat minél korábban fel lehessen
használni.
A CASE (rendszerbe kapcsolt, önvezető/automata, közösségi, elektromos) mozaikszóval jelzett törekvések révén
jelentős átalakulás várható az autóiparban, és a rendszerbe kapcsolt terület rohamosan fejlődik a technológia és az
üzleti felhasználás kommunikációs és adatszempontjai tekintetében, ideértve a felhőalapú szolgáltatásokat, a dolgok
internetjét (IoT), a nagy mennyiségű adatelemzést (Big Data) és a mesterséges intelligenciát (MI) is. Az egyes
autógyártók egymástól függetlenül fejlesztik a járművek közötti kommunikációt biztosító eszközöket, a cégek mégis
különböző megközelítést választottak a fejlesztés és a releváns erőforrások bevonása kapcsán, akár olyan esetekben is,
amikor ugyanarról a szolgáltatásról (például távműködtetési funkciókról) van szó.

Az említett körülményekre reagálva a vállalatok a rendszerbe kapcsolt autók alapvető funkcióit nyújtó, járművek
közötti kommunikációs eszközök fejlesztésének együttműködéses alapokra helyezésével, az alkalmazások és
szolgáltatások saját cégeiken belüli fejlesztésével, valamint a járművek közötti kommunikációs eszközök fejlesztésének
hatékonyabbá tételével és felgyorsításával tudnak biztonságosabb és kényelmesebb rendszerbe kapcsolt
szolgáltatásokat nyújtani. Ezekkel a lépésekkel és a közös infrastruktúra révén mindegyik vállalat több figyelmet
fordíthat az alkalmazások és szolgáltatások fejlesztésére.
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A Suzuki, a Subaru, a Daihatsu és a Mazda jelenleg a saját technológiáikat építik be a Toyota által kifejlesztett
járműkommunikációs alaptechnológiába, ugyanakkor közösen alakítják ki azokat a rendszereket a következő
generációs járművek számára, amelyek ugyanazt a technikai specifikációt alkalmazzák a járművek és hálózatok,
valamint a járművek és járműkommunikációs központ közötti kommunikációban. Ennek eredménye, hogy a járművek
és a járművek közötti kommunikációt biztosító eszközök kommunikációs minőségének további stabilizálásával
kényelmesebb rendszerbe kapcsolt szolgáltatásokat, például jobb minőségű ügyfélszolgálati hívásokat és nagyobb
adatsebességet lehet nyújtani az ügyfeleknek. Ugyanakkor lehetőség nyílik az egyes résztvevő vállalatok fejlesztési
terheinek csökkentésére, valamint a rendszer működésének és verzióváltásainak egyszerűsítésére, ami pedig lehetővé
teszi az erőforrások, így a létesítmények és a munkaerő optimalizálását.
A Toyota vezetésével együttműködésre lépett öt japán autógyártó nyitott más, hasonló gondolkodású partnerekkel is
megvizsgálni a most elfogadott közös fejlesztés kapcsán kialakítandó együttműködés lehetőségét, mialatt tovább
dolgoznak az emberek életét javító és a társadalmi problémákat megoldó szolgáltatások létrehozásán.
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