ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺼﺎدف ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺧﻮدران اوﺑﺮ و آﯾﻨﺪه ﺧﻮدرانﻫﺎ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺧﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﺷﺮﮐﺖ اوﺑﺮ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ زن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﺎﻟﺖ آرﯾﺰوﻧﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﮕﻮﻧﻪ رخ داده و آﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻣﺮوزی اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ اوﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﺧﻮد در ﺟﺎدهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورد .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﭙﻪ در اﯾﺎﻟﺖ
آرﯾﺰوﻧﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده از ﺳﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران رخ داد .ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت وارده ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺠﺎت ﺟﺎن او اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﺎدهﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؟

ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﻮدرانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺳﻄﺢ دو ﯾﺎ ﺳﻪ

ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز
ﺣﻮادث ﺟﺪی ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﻇﺮی در ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﻮد .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران اوﺑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدفﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف
ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪای ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ
اﻟﯿﻦ ﻫﺮزﺑﺮگ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ از روی ﺧﻂﮐﺸﯽ ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪون ازدﺣﺎم رخ داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  64ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ) 40ﻣﺎﯾﻞ( ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺮزﺑﺮگ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﺳﻌﯽ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ آﻻرم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮدرو در ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی وﻟﻮو  XC90اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران
ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺮزﺑﺮگ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ آن ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮرد
ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ )راﻧﻨﺪه ﮐﻤﮑﯽ( ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ راﻓﺎﺋﻞ واﺳﮑﻮز آنرا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ از ﺟﺎده ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺖ راﻧﻨﺪه در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ روی ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﻪ اﮐﺜﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد از روی ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﻟﺤﻈﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻌﯽ
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮدرانﻫﺎ ،ﺧﻮدران اوﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻻﯾﺪر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻻﯾﺪر ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ در زﻣﺎن ﺷﺐ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺴﺎم از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺪ ﻓﻮﺗﯽ اﺳﺖ.
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