وﻟﻮو ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺶ از
ﻫﺪﺳﺖ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی وﻟﻮو اﺧﯿﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ﺗﺎزه رو آورده و از ﻫﺪﺳﺖ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻫﺪﺳﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺧﺮﯾﺪار ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ آن ﺳﻮار ﺑﺮ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
آن رو ﺑﻪ رو ﮔﺮدد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وﻟﻮو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺗﺎق ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ،رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدروﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎزی

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻫﻤﮑﺎری ،آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو داﺷﺘﻪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺷﺪ ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻫﺪﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از
ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ آورد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﺳﺖ را ﺑﺮ روی ﺳﺮ دارد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺒﯿﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ

روی ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ از ﺳﻮی ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖ وﻟﻮو ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺳﺎز در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ  XC90ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اش را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﺪﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎردﺑﻮرد ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺣﺎل اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی را ﺑﺎ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﺎزه
ﺑﺮای ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﻨﺎ ﻻرﺳﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﻟﻮو ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،رﻧﮓ ﻫﺎ و آﭘﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی
واﻗﻌﯽ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ«.

ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﺪه وﻟﻮو و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪان ﺟﺬاب ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻗﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ از آﭘﺸﻦ ﻫﺎ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درک ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ از
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران وﻟﻮو ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ
ﺧﻮدروﻫﺎی وﻟﻮو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ در اواﯾﻞ ﺳﺎل
ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰۰۰دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آن در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

