ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ؛ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
از ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۳
ﺧﺒﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر »ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب« را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﺶ دادﯾﻢ .ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب
ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ Uber .و  EasyTaxiﻫﻢ
اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت
از ﺳﻔﺮ دورن ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوار روزی در
اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺷﻮد.
اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬارﯾﻢ.

در دﻧﯿﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﭘﺲ از
داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎﻣﯽ اوﻟﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آدرس ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آدرس ﻣﻘﺼﺪ وارد ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ راﻧﻨﺪه ای درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت وی ﺑﺮ روی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ
ﺑﻨﺪد .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺪل ﺧﻮدروی راﻧﻨﺪه و ﺷﻤﺎره ﭘﻼک وی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارد ،زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ رﺳﯿﺪن وی را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﻗﺮار دارد ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه
زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﺮای وی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺪ.

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﺳﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ اﻋﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧﺪای »ﺗﺎﮐﺴﯿﯽ« آوای ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺧﻮدروی  ۲۰۶در ﭘﺎﻦ
ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .راﻧﻨﺪه ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮش ﭼﻬﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ادب ﺑﺴﯿﺎر ورود ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﺶ
را ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ.

ﺑﺮ روی ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻟﻮﮔﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﺒﺎرت »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن« را در ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﻤﺎن ﺑﻪ آن ﺧﻮرد ،از راﻧﻨﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را
ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و  Hotspotآن را روﺷﻦ ﮐﺮد .در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب در واﻗﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3Gراﯾﺘﻞ در

اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﻫﻢ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ اش ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﺳﺆال ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ.

اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ.

او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آژاﻧﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب آژاﻧﺲ ﻫﺎی واﺳﻄﻪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﻫﺎ ﻗﺮاردادی  ۱ﺳﺎﻟﻪ دارد و در ﻃﯽ آن از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ ﭘﺲ از رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

از ﺣﺎﻣﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﺶ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ .ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب
ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن  ۵ﺗﺎ  ۶ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ
ﺳﺎزد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎ از ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ،او را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ آورد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ

راﻧﻨﺪه ﺟﻮان ﺑﺎ ﺟﺮﺋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ .او از ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۴اراﺋﻪ ﻣﯽ داد ،اﯾﻨﺘﺮت ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ) ! (
ﺑﺮ روی داﺷﺒﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Huaweiﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻣﺪ ﭼﻨﺪان از ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ رﺿﺎﯾﺖ
ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی را در آﯾﻨﺪه
در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺴﻄﯽ در ﺑﯿﻦ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.

از ﺣﺎﻣﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺆال ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ،از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ آژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻼم ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻣﺪ ﻧﯿﺰ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روی
ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
او ﺑﺮ ﺧﻼف راﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﻣﺪ در
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ آﺷﻨﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن

دﯾﮕﺮ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﻫﻨﻮز ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺎدی را ﭘﯿﺶ

روی ﺧﻮد دارد .آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻃﺮح
در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ آﯾﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دراز ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دو و ﭘﻨﺞ ﺗﻬﺮان را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﻼن ﺷﻬﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

