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تكنولوجيا جديدة لتواصل السائق مع السيارة والعالم اخلارجي

»تقنيات BMW ConnectedDrive« تعكس التواصل الذكي
بني السائق والسيارة والعالم اخلارجي

أنظمة معلومات، وتواصل، ودعم 
مبدعة. ومنذ تل����ك االيام، حتقق 
تطور هائل في التش����بيك وذلك 
التطوير  ابداع مهندس����ي  بفضل 

.BMW الذين تفخر بهم
وقد حدد عدد من هذه االبداعات 
معايير جديدة في قطاع صناعة 

السيارات.

نظرة مستقبلية

أصبحت الفوائ����د املمكنة من 
القي����ادة املش����بكة أكثر وضوحا 
في ش����هر م����ارس ف����ي العرض 
 BMW Vision االول عامليا لسيارة
ConnectedDrive وذلك خالل معرض 
جنيڤ الدولي للسيارات للكشف 
عن مجموعة غنية ومتنوعة من 

وظائف دعم السائق االضافية.
ف����ي قطاع  الرائدة  واملكان����ة 
السيارات التي احتلتها مجموعة 
BMW ف����ي تطوي����ر أنظمة دعم 
السائق املبدعة وخدمات االتصال 
املتحرك سيتم تعزيزها من خالل 
هذه السيارة النموذج، والتي نشأت 
فكرتها منذ ما يناهز الثالثني عاما. 
فلنتخيل أنها س����اعة الذروة في 
املدين����ة، وضللتم طريقكم، نظام 
الط����رق غير واضح والش����وارع 
باجتاه واحد فقط، وفجأة تعطلت 
اشارات الس����ير لعل هذه االمور 
تفقدنا أعصابنا اليوم، وملن ليس 
في املستقبل بعد اآلن، فمع شاشة 
ثالثية االبعاد على الزجاج االمامي، 
سيتم حتذير السائق من اشارات 
السير املعطلة ويشير اليها على 
طول الطريق، وللحرص على عدم 
حدوث أي اصطدامات، س����تقوم 
السيارة »بالتحدث« الى السيارات 

االخرى املجاورة.
وفي هذا الوقت سيكون الراكب 
 Emotional االمامي على املتصفح
Browser، يبحث عما ميكن ايجاده 
في املنطقة من مطاعم، ومتاحف، 
ومرافق تسلية، وما الى ذلك، واذا 
كان الس����ائق على س����بيل املثال 
ذاهب للقاء صديق في مطعم ما، 
ويحتاج معلومات عن ذلك املطعم 
بالتحديد. ومبا أن السيارة متصلة 
بذلك املطعم، وتعرف مسبقا عن 
املوعد، تكون قد س����جلت عنوان 
املطعم كوجهتها وتبحث عن أفضل 

طريق للوصول اليه.
كم����ا يتم حتدي����ث معلومات 
السيارة عن أحوال السير والتي 

تعتمدها في حساب الطريق.
ويتعرف النظام أيضا على أمكنة 
ركن السيارة، ويقترح بدائل النقل 

املمكنة مع وسائل النقل العام.
 BMW Vision وعلي�������ه ف����إن
ConnectedDrive عبارة عن سيارة 
مذهلة من طراز رودس����تر تضم 
مقعدين، وتعرض ما ميكن للترابط 
الذكي أن يوفره على الطرق، وليس 
هيكل السيارة حاليا سوى هيكل 
منحوت، م����ع بعض مميزات هذا 
الفئة املستقبلية، علما أنه سيتم 
دمج مزيد من عناصرالتصميم في 

السيارات املقبلة.
 ConnectedDrive كما ان تقنيات
للحصول على راحة معززة ومعايير 
سالمة محسنة ومزيد من الترفيه 
واملعلومات هي خصائص اختيارية 
متوافرة ضم����ن مختلف طرازات 
ل����دى املوزعني  BMW اجلدي����دة 
الرس����ميني وال����وكالء املعتمدين 

ملجموعة BMW في املنطقة.

في السيارة أكثر متعة.
٭ شاشة املعلومات للراكب االمامي: 
انها شاش����ة مثبتة أم����ام الراكب 
االمامي وهي تعتب����ر نافذته الى 
عالم الترفيه اخلارجي، وهي مدمجة 
بشاشة العدادات وال ميكن رؤيتها 

حني تكون مطفأة.
وبلمس ه����ذه املنطق����ة، يتم 
تشغيلها ويصبح الراكب والسيارة 

قادرين على التواصل والتفاعل.
٭ حمل����ة ع����ن تاري����خ تقني����ات 
BMW ConnectedDrive: في بداية 
السبعينيات بدأت BMW العمل على 
التشبيك والربط ما بني السيارة 
والعالم اخلارجي والربط بني أنظمة 
السيارة اخلاصة من أجل حتقيق 

أش����به مبكتب متنق����ل قادر على 
ايجاد املالحظات وأرقام الهواتف 

والرسائل االلكترونية.
٭ بث امللفات الصوتية بواسطة 
تقنية البلوتوث: يسمح هذا النظام 
للسائق بتش����غيل املوسيقى من 
مش����غل MP3 أو هاتف ذكي عبر 
النظام الصوتي اخلاص بالسيارة 
مع امكانية التحكم بهما من خالل 

.iDrive نظام
 BMW ConnectedDrive وتوفر
وتشغيل امللفات بواسطة البلوتوث 
طريقة السلكية لتشغيل املوسيقى 
في س����يارتكم مع شاشة التحكم 
التي تعرض مختلف التفاصيل عن 
التي ستجعل رحلتكم  املوسيقى 

عندما تتوقف السيارة بشكل 
تام، يصب����ح بامكانك����م تصفح 
االنترن����ت على شاش����ة التحكم 
واس����تخدام جهاز التحكم بنظام 
iDrive كفأرة كمبيوتر، وليس ذلك 
س����وى البداية، فقد أصبح اليوم 
بامكانكم اعداد مكتبكم في سيارة 
BMW عبر الهواتف املتحركة الذكية 
حيث ميكنكم نقل أرقام الهواتف، 
واعداد صندوق الكتروني خارجي 
عبر BMW Online وقراءة الرسائل 

االلكترونية.
٭ مكتب البلوت����وث: بات ميكن 
نق����ل وظائ����ف الهوات����ف الذكية 
االساسية الى السيارة عبر مكتب 
البلوتوث، وبالتالي تصبح السيارة 

مما مينح السائق املساعدة والدعم 
الالزمني عند ركن سيارته في أماكن 

ضيقة.
 Infotainment ٭ املعلومات والترفيه
� التواصل عوضا عن االنعزال: توفر 
infotainment املعلومات والترفيه 
باملس����توى نفسه الذي جنده في 
املكتب أو في املنزل، وحتدد منطقة 
الترفيه واملعلومات مستوى من 
التواصل بني السائق والراكب كما 
تروج للتبادل االجتماعي النشط 

بني االثنني.
 BMW ٭ النفاذ الى االنترنت: ان
هو صانع الس����يارات االول الذي 
يقدم اتصاال غير محدود باالنترنت 

على منت السيارة.

وفي حال لم يس����تجب الس����ائق 
لإلنذار، يكبح النظام بشكل آلي.

وتتوافر هذه امليزة حاليا في 
التع����اون اخلليجي  دول مجلس 

ولبنان فقط.
٭ الراحة Comfort � التواصل بني 
الس����يارة والبيئة: يركز مستوى 
الراحة على التواصل بني الركاب 
والعال����م اخلارج����ي، وه����و أمر 
 BMW أساس����ي بالنس����بة لنظام

.ConnectedDrive
 Surround الش����املة الرؤي����ة  ٭ 
View: مع خاصية الرؤية الشاملة 
Surround View توفر شاشة التحكم 
رؤية شاملة وواضحة على 270 
درجة لكل ما يحيط بالس����يارة، 

أعلن����ت »BMW« مج����ددا عن 
إبداع ش����يء فري����د للغاية، فمن 
خالل الربط بني السائق والسيارة 
 BMW والبيئ����ة، وحتت مظل����ة
ConnectedDrive، طورت مجموعة 
BMW باقة من الوظائف اجلديدة 
بالكامل التي متنح السائق والركاب 
أن  معلومات وخدمات من شأنها 
جتعل جتربة القي����ادة أكثر أمانا 
وراحة أما النتيجة فهي بالتأكيد 
متعة القيادة القصوى التي تتخذ 

اجتاها مختلفا بالكامل.
 BMW وتتوافر حاليا تقنيات
ConnectedDrive في مختلف طرازات 
BMW اجلديدة، وهي مقسمة إلى 
3 فئ����ات وهي الراحة والس����المة 
والترفي����ه واملعلوم����ات، والتي 
تضم كل منها بدورها مجموعة من 
اخلصائص املبدعة: السالمة: محور 
االهتمام في السيارات ترمز املنطقة 
الرئيسية للسالمة إلى التفاعل بني 
السائق والبيئة مع تدابير ناشطة 
للسالمة مثل أنظمة دعم السائق، 
وتسمح هذه اخلصائص للسيارة 
بنقل املعلومات املالئمة عن السالمة 

للسائق.
 BMW ٭ شاشة العرض األمامية
Head-Up Display: وهي مستوحاة 
من تقني����ة املعلوم����ات اخلاصة 
بالطائرات احلربية، وهي تساعد 
على جعل القيادة أكثر سالمة من 
خالل عرض البيانات حول السرعة 
واملالح����ة على الزج����اج األمامي 
كصورة افتراضية للحرص على 
أن يبقى انتباه السائق مركزا على 

الطريق.
الط����وارئ املتطور:  ٭ اتص����ال 
في حال حصول حادث، تش����غل 
أنظمة استشعار االصطدام اتصال 
الطوارئ املتطور بشكل آلي ويتم 
على الفور نقل املعلومات الدقيقة 

حول موقع سيارتك.
وال تقوم هذه اخلاصية بالتعرف 
على احلاالت الطارئة فحسب بل 
تعرض تقريرا مبتطلبات اخلدمة 
الس����يارة وتنقله  التي حتتاجها 
لشريك خدمة BMW الذي يختاره 

السائق وفي الوقت املناسب.
وتتوافر هذه امليزة حاليا في 

دبي والكويت فقط.
٭ نظام دعم ركن السيارة: يسمح 
للس����يارة بالركن الذاتي بش����كل 
متواز، حيث يتحكم السائق فقط 

بالبنزين واملكابح.
وحني يتم تشغيله، يعمل هذا 
النظام على حتديد موقع السيارات 
احملاذية من خالل أنظمة االستشعار 

فوق الصوتية.
وعند إيجاد مس����افة مناسبة 
لركن السيارة، يطلب من السائق 
عبر شاشة التحكم إيقاف السيارة 
لتبدأ عملية الركن، فيقوم نظام دعم 
ركن السيارة بتوجيه املقود آليا، 
ويتحكم السائق بالبنزين واملكابح، 
وبواس����طة نظام قي����اس املوقف 
Park Distance Control، يتم قياس 
املساحة بني السيارتني املركونتني 
على اجلانبني، كما أن السائق ميلك 
التحكم املطلق بالسيارة في جميع 
املقود،  األوقات مبجرد حتري����ك 
وتشير شاشة التحكم إلى انتهاء 

عملية الركن.
٭ التحذير من االصطدام وتشغيل 
املكابح: يستخدم هذا النظام تقنية 
الرادار ملراقبة املسافة أمام السيارة 
ويوفر التحذير حني يتطلب األمر، 

احدث تقنيات BMW متوافرة اآلن ملزيد من متعة القيادة

نظام مالحة متقدم اثناء القيادة

باقة من الوظائف 
اجلديدة التي جتعل 

القيادة أكثر
أمانًا وراحة

التقنيات اجلديدة 
مقسمة إلى 3 فئات 

هي: الراحة والسالمة 
والترفيه واملعلومات

ميزة التحذير من 
االصطدام وتشغيل 
املكابح تعتبر من 

املميزات املتوافرة 
في دول اخلليج 

ولبنان فقط

توفير وتشغيل 
امللفات بواسطة 

البلوتوث مع شاشة 
التحكم التي تعرض 

مختلف التفاصيل


