ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه؛
وﯾﻤﻮ ﺳﺮوﯾﺲ  Waymo Oneرا راه اﻧﺪازی ﮐﺮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۷
وﯾﻤﻮ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را در راﺳﺘﺎی ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺑﺮدارد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺧﯿﺮا از ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﻤﻮ وان

) (Waymo Oneروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻤﻮ وان از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﻤﻮ ،ﻓﻌﻼ راﻧﻨﺪه ﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺎوﮔﺎن وﯾﻤﻮ وان
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد .در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻤﻮ وان
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ آن دﺳﺘﻪ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﭘﺮوژه آزﻣﺎﯾﺸﯽ  Early Riderﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺟﻮد را

ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺣﺪود  400ﻧﻔﺮ در ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ وﯾﻤﻮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﯽ
از اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻤﻮ وان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﯾﻤﻮ ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی ﺟﺎن ﮐﺮﻓﮑﯿﮏ اﻓﺰوده ،ﭘﺮوژه  Early Riderﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻤﻮ وان ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
اراﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺮدم را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮوژه  ،Early Riderﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻤﻮ وان ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﻈﺮات و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﺸﺎن
را در ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﺳﺮوﯾﺲ ،دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻤﻮ وان ﺑﺼﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﭙﯽِ ،ﻣﺴﺎ ،ﮔﯿﻠﺒﺮت و ﺷﻨﺪﻟﺮ اﺟﺮا

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﭘﯿﺶ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎ در ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻤﻮ وان ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن

و ﻣﺴﺎﻓﺖ ،ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮل داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﯾﻤﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را

ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﻨﯽ ون ﻫﺎی ﺧﻮدران در ﺳﺎل  2016و راه اﻧﺪازی ﭘﺮوژه  Early Riderدر ﺳﺎل
 ،2017وﯾﻤﻮ روز ﺑﻪ روز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺠﺎری ﺧﻮدران ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻧﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ

ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ از اﮐﺘﺒﺮ اﻣﺴﺎل ،وﯾﻤﻮ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ

ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

