اﻋﻼم ﻫﻤﮑﺎری ب ام و و اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﺗﺎ ﺳﺎل  - ۲۰۲۱دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ب ام و ﻋﻤﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺸﻬﻮر ” ﺧﻮدرو ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ” اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺧﻮدرو ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻼی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻗﺼﺪ دارد ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﭙﺮدازد و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ،ﺗﻌﺮﯾﻒ  5ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺧﻮدروﻫﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻓﺮﻣﺎن و ﭘﺪال ﻫﺎی ﮔﺎز و ﺗﺮﻣﺰ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
راﻧﻨﺪه از ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻤﻦ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ب ام و ﯾﺎ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﺟﻮد دارد و ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ران
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻼ رخ داد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ب ام و ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را در ﺳﺎل  2021راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ
در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاداد ﺑﺎ اﯾﻨﺘﻞ ،ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

آﻧﭽﻪ از ﺟﺰﺎت اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ب ام و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﭘﻠﺖ
ﻓﺮم ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ اراﺋﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﯿﺮ  ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای در ﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه زﯾﺎد آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺒﻮﻫﯽ از رادارﻫﺎ و
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻌﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

