Waze
Útvonaltervező bemutatása

Tudnivalók

•
•
•
•
•

Első kiadás: 2009. November
Mobil telefon Operációs rendszer: Android, iOS
Mindenki számára ingyenes
90 Mb tárhelyet foglal az adott eszközünkön
Fejlesztő: Waze Mobile

Funkcionalitás

• A Waze segít autósokat és
gyalogosokat eljuttatni útvonal
javaslatokkal egy adott helyről
egy másikra
• A Waze abban különbözik a
hagyományos GPS alapú
navigációs alkalmazásoktól, hogy
közösségi alapon működik, vagyis
a felhasználók által elért
átlagsebességek, valamint
jelentéseik alapján tervezi az
útvonalat a többi felhasználó
számára. Például: balesetet jelez
az úton, útépítést, traffipaxot,
torlódást

Beállítások
• Az egész alkalmazást testre tudjuk szabni a különböző beállítási
lehetőségekkel
• Különböző nyelveket be tudunk állítani, köztük a magyart is
• Az útvonalunk tervezésében is tudunk állítani dolgokat, például: eleve úgy
kalkulálja, hogy fizetős útvonalakon (autópályán) is vagy anélkül utazzunk,
baleseteket, torlódásokat elkerülve utazzunk
• A tartózkodási helyünket egy nyíl mutatja a térképen, útvonalunkat pedig egy
vonal, amit könnyen lehet követni vezetés közben
• Vezetésünket nagy mértékben segíti a beszédhanggal történő navigálás, ami
előre felvett emberi hangok segítségével az eszközünk hangszóróját
használva hallunk, különböző nyelveken (többek között szintén magyarul
is), férfi vagy női hangon
• A Waze érzékeli, hogy ha sötétedik és az alkalmazást az eredeti fehér
témából feketévé alakítja át, de ez kikapcsolható azok számára akik csak
fehér vagy fekete színű háttérrel szeretnék használni

Pozitívumok
• Egy közösség részeként, egymásnak segítve
tervezhetjük utazásunkat
• A Waze alkalmazást folyamatosan fejlesztik,
amely mindig újdonságokat tartalmaz pl.: új
utak, bővebb nyelvválaszték, részletesebb
beállítási lehetőségek, stb
• Autónk kijelzőjére is ki tudjuk tenni a
Waze képét, így telefonunkat nem kell egy
tartóban tárolni

Összefoglaló
• A Waze, egy GPS navigációs rendszer, amit
mobiltelefonunkra ingyenesen letölthetünk
• Folyamatosan frissülő információkkal tervezi
és folyamatosan aktualizálja útvonalunkat
• Nagy testreszabhatósággal rendelkezik az
alkalmazás
• Különböző nyelveken is elérhető
• Az emberek egymásnak tudnak jelezni a
forgalmi helyzet alakulásáról
• Nem foglal túl nagy tárhelyet a
mobil készülékünkön

