ﺑﺎﯾﺪو اوﻟﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی
ﺧﻮدران را در ﭼﯿﻦ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
»ﺑﺎﯾﺪو« ،ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ از راهاﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﺠﺎری در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدران »آﭘﻮﻟﻮ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر راﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺮ را در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎرک »ﺷﻮﮔﺎﻧﮓ« در ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪو اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده روی ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر

آﭘﻮﻟﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ
در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ  Apollo Goاز اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﺪ  QRﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ آنﻫﺎ را اﺣﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻮار
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﮐﻤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Start the Journeyروی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ درﻫﺎ و
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺑﺎﯾﺪو ﻫﯿﭻ راﻧﻨﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺤﺪوده ﭘﺎرک ﺷﻮﮔﺎﻧﮓ ﭘﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ ،دﻓﺎﺗﺮ
ﮐﺎری ،ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ  ۲۰۲۲ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻏﻮل ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ وﻋﺪه داده ﮐﻪ روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪو اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺧﻮدران ﺧﻮد را در ﭼﯿﻦ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ،وﻟﯽ رﻗﺒﺎ
ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  AutoXاﺧﯿﺮا ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ از ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺧﻮدران را ﺑﻪﺻﻮرت
آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﮐﻼنﺷﻬﺮ »ﺷﻨﮋن« ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده» .ﯾﻮﻧﭙﻨﮓ واﻧﮓ« ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﯾﺪو و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺧﻮدران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮔﺎﻣﯽ ﺿﺮوری در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻮدران روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﮑﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ و در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ«.
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