ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮاﮐﺰ  ۹۱۱آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽآﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی  ۹۱۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ورودی ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی ده ﻫﺰار ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  ۹۱۱در ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﺰارش وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻃﯽ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎدهی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﺮﮐﺖ  West Corpو  RapidSOSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ  ۹۱۱ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮری واﯾﺮﻟﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورده و در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ۸۰درﺻﺪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 RapidSOSادﻋﺎی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  ۹۱۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه را ﻃﯽ ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ اول ﺗﻤﺎﺳﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .دﯾﺘﺎی ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ داﻣﻨﻪ دﻗﯿﻘﺘﺮی را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻌﺎع ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهی ﺗﻤﺎسﻫﺎ را از  ۱۶۸ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ۳۶ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ،ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدن در روﻧﺪ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺎن ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ ﺑﺮای
ﻣﺮاﮐﺰ  ۹۱۱از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه

ﺗﻤﺎس ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺒﺤﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
»ﺑﺎب ﻓﯿﻨﻠﯽ« ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اداره ﮐﻼﻧﺘﺮی ﮐﻮﻟﯿﺮ ﮐﺎﻧﺘﯽ در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس ،آدرسﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ از ﺻﺤﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﮑﺎن ﯾﺎب ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای  ۱۴ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ
اﻣﯿﺪوارﻧﺪ اﻣﺴﺎل آن را ﺑﺮای ﮐﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

