ﭘﺎپ آپ؛ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺘﺎل دﯾﺰاﯾﻦ و اﯾﺮﺑﺎس ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺘﺎل دﯾﺰاﯾﻦ و اﯾﺮﺑﺎس ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﻮدن آن را ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎپ آپ ،ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺎژوﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ

ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﯿﺰ ﯾﮏ درون ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ
ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﺑﯿﻦ از ﺷﺎﺳﯽ ﺧﻮدرو ،وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺘﺎل دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﯾﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺑﺎس ﭘﺮوژه ﻣﻔﻬﻤﻮی  Pop Upرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ آورده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ واﺣﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ در آﺳﻤﺎن و ﻫﻢ در ﺟﺎده ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻘﺶ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﺑﺎ ﯾﮏ اپ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آن ،ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ از ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﻪ  Bﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه  podﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺧﻮدران و ﺑﺮد  130ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﯾﮏ درون ﺧﻮدران ،ﮐﭙﺴﻮل ﺣﺎوی ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را از

ﺷﺎﺳﯽ ﺟﺪا و ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﻮپ ﻫﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد .در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی اﯾﺪه آل اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮواز ﻫﺎی
درون ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺴﻠﻂ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ

اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺮای درون ﻫﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدران ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت  100درﺻﺪی ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد
داﺷﺖ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺎک و آﺳﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

