ﮔﺰارش وﯾﻤﻮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران:
ﻃﯽ  ۹.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و  ۱۸ﺗﺼﺎدف -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
وﯾﻤﻮ ) (Waymoﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ »ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ« در اﯾﺎﻟﺖ
آرﯾﺰوﻧﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۹.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی در ﺑﺎزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۲۰ﻣﺎﻫﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻤﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .وﯾﻤﻮ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ۶.۱

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎﯾﻞ ) ۹.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( در ﺷﻬﺮ ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ واﻗﻊ در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۰۴ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وﯾﻤﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۹ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۲۰۲۰ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺎه( ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ۱۸
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدهاﻧﺪ و در  ۲۹ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻧﻨﺪهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺼﺎدف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  ۱۶ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ از ﭘﺸﺖ
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ  ۸ﻣﻮرد از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ۵ﺗﺼﺎدف از ﭘﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮای دور زدن رخ داده اﺳﺖ .وﯾﻤﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮدروی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ در  ۱ﺗﺼﺎدف ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﯾﮑﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺮ
ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻻﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی وﯾﻤﻮ در  ۳ﻣﻮرد ﺣﯿﻦ ﭘﺎرک ﺗﻮﺳﻂ دوﭼﺮﺧﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در
 ۲ﻣﻮرد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدهاﻧﺪ ۱ .ﺗﺼﺎدف ﺷﺎخ ﺑﻪ ﺷﺎخ ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻦ ﺷﺐ رخ
داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروی ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.

وﯾﻤﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺗﺼﺎدفﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد راﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
وﯾﻤﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺗﺮدد در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ را ﻻزم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وﯾﻤﻮ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ۸ .اﮐﺘﺒﺮ ) ۱۷ﻣﻬﺮ( وﯾﻤﻮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺪون راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ

ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
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