ﺳﻮﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ  S.Rideرا در
ﺗﻮﮐﯿﻮ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﻣﺮوز ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻮﻧﯽ در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و اﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ژاﭘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﺸﯿﻦ  S.Rideﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺎم Minna no Taxi
ﺗﻌﻠﻖ دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش  Cnetاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اپ ﻣﺨﺼﻮص ،ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ژاﭘﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ،ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری
ﯾﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﮐﺪ  QRﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺣﺮف  Sﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﺎم اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﮐﻠﻤﻪی ﺳﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪه و ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ اپ ،ﺷﻌﺎر simple, smart,
) and speedyﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و ﺳﺮﻋﺖ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻣﺬﮐﻮر S.Ride ،ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ اپ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ژﺳﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﻼﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻧﺎمﮔﺬاری  S.Rideﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺳﻮﻧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  S.Rideاز

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻠﻮغ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﺷﺪهای ،ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Minna no Taxiﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻤﻪ را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در واﻗﻊ از
ادﻏﺎم ﺷﺶ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ  Daiwaو  Kokusaiﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی

ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻮﮐﯿﻮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻮﻧﯽ  ۱۰ ،ﻫﺰار ﻣﺎﺷﯿﻦ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ  S.Rideاوﻟﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود و اپ ﻣﻌﺮوف ﻻﯾﻦ
) (Lineﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﯿﻼدی ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺴﯽ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان

ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.

اوﺑﺮ ﻣﺤﻮﺑﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ژاﭘﻦ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻮﻧﯽ ،اﭘﻠﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﻤﻪ

دوﻟﺘﯽ ژاﭘﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ  JapanTaxiاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ژاﭘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

