ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺠﻮز ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ
ﺧﻮدران ﺳﺮوﯾﺲرﺳﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ داده ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۹
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اول راه ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮوﯾﺲ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ » «Nuroﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران
ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ) (DMWﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮدران  Nuroدر اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ،ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز Nuro ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  ،Nuroاﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی

ﺧﻮدران ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﻫﺎی »ﺳﺎن ﻣﺎﺗﯿﻮ« و »ﺳﺎﻧﺘﺎ ﮐﻼرا« ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران » «R2اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ Nuro ،اﺑﺘﺪا
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ از ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس ﺧﻮدران اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ R2

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺮدم در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﺟﻨﺎس ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ارﺳﺎل آنﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺎﺪﯾﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای  Nuroﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روزاﻧﻪ  ۱۵۰۰ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ

ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران  Nuroﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ آنﻫﺎ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺠﻮز
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻂ  Nuroﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻣﯿﻼدی اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اروﭘﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی

ﺧﻮدران ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

