ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Blue Linkﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻫﯿﻮﻧﺪای را از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۳
ً
اﺧﯿﺮا اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ را ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻫﯿﻮﻧﺪای
آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ

اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  Android Wearﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ  Blue Linkﻧﺎم دارد ﻣﯽ ﺗﻮان درﻫﺎی ﺧﻮدرو را ﻗﻔﻞ ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﭼﺮاغ ﻫﺎ و
ﯾﺎ ﺧﻮد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺑﻮق آن را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اپ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Car Finderدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﯿﺎﺑﯿﺪش و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺧﻮدروﯾﺘﺎن را در ﮐﺠﺎ ﭘﺎرک ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن

ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ  Blue Linkﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ “ ”Start my carﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ اپ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ی ﺧﻮردﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اول و ﯾﺎ دوم ﺳﺮوﯾﺲ  Blue Linkﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 Barry Ratzlaffﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺮ ﻧﺤﻮه ی
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ  Blue Linkﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ دارﯾﺪ و
ﮐﻨﺘﺮل آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻌﯿﺖ

و در ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ”.
ﻫﻤﻪ ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی رﯾﻤﻮت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اپ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ  ،Blue Linkدر
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﮋه و ﻣﺸﺎﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در
دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Blue Linkﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ و اپ وﯾﮋه ی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﭼﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
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