ﭘﻬﭙﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮاﯾﻢ اﯾﺮ آﻣﺎزون؛ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﭘﻬﭙﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻی ﭘﺮاﯾﻢ اﯾﺮ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﻃﻮل ﭘﺮواز،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻬﭙﺎد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺤﯿﻂ در ﮐﻨﺎر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دودﮐﺶ ﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی

ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ دوری ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺛﺎﺑﺖ ،ﭘﻬﭙﺎد ﭘﺮاﯾﻢ اﯾﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮک ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﭘﺎراﮔﻼﯾﺪرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻒ وﯾﻠﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺎزون ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﯿﻢ در ارﺗﻔﺎع
ﭘﺎﻦ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻗﻮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﺪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻬﭙﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮاﯾﻢ اﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآﻣﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺳﺒﮏ وزن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در ﮐﻤﺘﺮ از  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮاﯾﻢ اﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺎزون ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮاﯾﻢ اﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻬﭙﺎد ،از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه درون ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺣﺬف ﮐﺮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ

ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو ﯾﺎ واﻧﺖ ﻧﺪارد؛ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﺟﻮی واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﻤﯽ از

ارﺳﺎل ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ روش ﻫﺎی ﻋﺎری از ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.

آﻣﺎزون ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ،در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از

اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻧﺎوﮔﺎن
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

