در آﺳﺘﺎﻧﻪ  CES 2016ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮدروی
 ۱۰۰۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎری » «Faraday Futureﻟﻮ رﻓﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮﮐﺖ  Faraday Futureﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ ﺧﻮدروی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
اش ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه روی اپ اﺳﺘﻮر

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺘﻪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ اپ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺪف اش ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ
راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن و ﺧﻮدرو« را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دارای

 ۱۰۰۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ،ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪی ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  3218ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد.
اﭘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﭘﺮاﺧﺘﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اپ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﺎﯾﺖ AppShoper

ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺖ ﮐﻠﯿﻪ ی داده ﻫﺎ و اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ی آﯾﭙﺪ و آﯾﻔﻮن اش را ﮐﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اپ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻃﺮف ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ی روزﻣﺮه
ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ آﻣﺪه» :ﻣﺎ در  Faraday Futureﺑﺴﯿﺎر از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺧﻮﺷﻨﻮد
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی وﯾﮋه ی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﺎوی  DNAﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﻣﺎن اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ،ﻗﻮه ی ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺎن را ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ و
اﺟﺎزه داد ﺑﺪون ﻫﺮاس ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﻢ«.

از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری  Faraday Futureﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺼﻮر داﺷﺖ .اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ زودی و در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2016اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اش و
آﻧﭽﻪ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ را ﻓﺎش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

