داﭼﯿﺎ ﺳﺎﻧﺪرو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﭼﯿﺎ ﺑﺮﻧﺪی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ از ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ
ﺳﺎﻧﺪرو را ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﺧﻠﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﺮده ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

ﺳﺎﻧﺪرو در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  8,690ﯾﻮرو ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،داﭼﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ) (Media Controlﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﺑﻪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺑﻮده و راﻧﻨﺪه را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد
ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث آن را ﺟﻔﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر،
راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد روی ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ داﺷﺒﻮرد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﭼﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،رادﯾﻮ ،ﻣﻮزﯾﮏﻫﺎ ،ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮده و

ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای راﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و
ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﺻﺪا را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد؛

ﭘﺎﺳﺦ دادن و ﯾﺎ رد ﺗﻤﺎس دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ.

داﭼﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ
راﻧﻨﺪه اﺧﻄﺎر ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻮده و ﺧﯿﺎل راﻧﻨﺪﮔﺎن را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺗﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﺎﻻرده از ﺳﺎﻧﺪرو ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  8اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺳﺎﻧﺪرو ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺟﺬابﺗﺮ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﮐﺜﺮ
ﻧﺸﺮﯾﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

