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تواناتک: معموال رانندگان برای مسیریابی از موبایل و یا جی پی اس هایی استفاده می کنند که بر روی 
شیشه ماشین نصب می شوند. اما جواب دادن به پیام ها یا گوش دادن به موسیقی تمرکزشان را برای رانندگی 
از دست می دهد. همچنین ماشین ها سیستم هایی مثل اسکرین یا اپل کارپلی )Apple's Car Play( دارند 
که صفحه نمایش موبایل تان را بر داشبورد ظاهر می کند. اما یک شرکت جدید با الهام از عینک های 

گوگل دستگاهی ساخته است که نیازی به استفاده از صفحه لمسی یا دکمه ندارد.
نودی )Navdy( نوتیفکیشن ها و اطالعات سیستم اتوماتیک اندروید و کارپلی را برای رانندگان بر 
روی صفحه ای کوچک مقابل چشمانشان نشان می دهد و با کمک آن نیازی نیست لحظه ای از جاده غافل 
شوید.صفحه نمایش نودی مستقیم باالی فرمان قرار می گیرد و نقشه و برنامه های موسیقی و نوتیفکیشن ها 
را به نمایش  می گذارد. صفحه نمایش آن فاصله نزدیکی از چشمانتان فاصله دارد و رانندگان به راحتی 
می توانند آن را بخوانند.کارل گوتگ سازنده نودی می گوید که معموال استفاده از صفحات لمسی و 
دکمه ها چشمان رانندگان را از جاده منحرف می کند اما این برنامه رانندگی را برایتان امن و طبیعی تر 
انتخاب کنند. مثال می توانند  نوتیفکیشنی را هم که دریافت می کنند،  نوع  رانندگان می توانند  می کند. 

زمانی که ماشین ایستاده است اس ام اس یا پیامی از شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک را دریافت کنند.
کنترل نمایش نقشه و پیام ها بر روی صفحه نمایش نودی با صدا و عالئم بدن صورت می گیرد. برای 
مثال نشان دادن سمت راست با انگشت یعنی پاسخ به تماس تلفنی یا سمت چپ یعنی رد کردن تماس 
تلفنی. همچنین زمانی که نیاز دارید به تماسی پاسخ دهید، نقشه در کنار صفحه نمایش باقی خواهد ماند. 
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همان طور که در عکس زیر می بیند. در حال حاضر از گوگل مپ، برنامه های موزیک و پیام تلفنی و 
اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک استفاده می کند.

در سایت نودی می توانید بیشتر در مورد ویژگی های تکنیکی این دستگاه و قیمت  آن بخوانید.

http://www.navdy.com/

