ﺧﻮدت ﺑﺮان!

آﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران از راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ؟ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

در دﻫﻪ  1980ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ارﻧﺴﺖ دﯾﮑﻤﺎﻧﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻧﺪسور در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﯾﮏ ون ﻣﺮﺳﺪس را ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻌﺪادی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آن را در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻧﮕﻪ دارد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدران ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟
ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺜﻼ ً ﻓﻮرد ﯾﺎ ﺟﯽام
ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎزاراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ درﺑﺎره واﺣﺪﻫﺎی ﺟﯽﭘﯽاس از
 NAVTEQﯾﺎ ﺗﺎمﺗﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ دﻫﻪﻫﺎ ﺻﺮف ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮدورﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﯽام ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن ﺑﻮده و ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه در ﺧﺎرج از دﯾﺘﺮوﯾﺖ دارد .ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2012ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و »ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه ﺷﻬﺮی« ﻧﯿﻢ ﻫﮑﺘﺎری در ﭘﺎی ﻓﻮﺟﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺧﻮدﮐﺎر اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﻧﯿﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﻮدران اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎن ﮐﭗ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛ “ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ!” ،اﻣﺎ ﻣﻦ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﻪ
ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ«.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻋﺒﺎرت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻧﻤﯽآورد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺒﻮد .ﺟﯿﭗ ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای رﻧﮕﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ردﯾﻔﯽ از اﻟﻮار ﺑﺮای ﻋﺒﻮر و ﯾﮏ ﺗﭙﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از ﺗﭙﻪ درون ﺧﻮدروی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺟﯿﭗ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ را از روی ﺗﺮﻣﺰ
ﺑﺮدارم .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺗﺤﺖ ﯾﮏ »ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ از ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن
ﮐﻠﻤﻪ »ﺧﻮدران« دوری ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﻦ ﻫﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺣﺘﯽ آن را در واژﮔﺎن ﺧﻮد
ﻧﺪارﯾﻢ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺎ از آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ

اﺳﺖ«.
ً
اﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮد؛ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای رد ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺻﻞ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ دﻫﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ دﯾﮕﺮ از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ از روی دوش ﻧﺎﺧﺪا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدﮐﺎر در دﻫﻪ  ،1950ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد و
راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر در دﻫﻪ  ،1970ﺗﺮﻣﺰ  ABSدر دﻫﻪ  ،1980ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ) (ESCدر دﻫﻪ  1990و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎرک ﺧﻮدﮐﺎر در  .2000آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎده را در ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻮدرو را در ﻣﺤﺪوده
راه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز را ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺪ در ﺷﺐ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از راﻧﻨﺪهﻫﺎ دارﻧﺪ«.

ﻫﺪف ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﺠﻠﻞ ﻧﯿﺴﺖ – ﯾﮏ اﯾﺪه ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ راه ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ – ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﺿﺮباﻟﻌﺠﻞﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﻣﺮﺳﺪس در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺴﺎن ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ روﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺷﯿﮏ ﺑﻮدن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮ راﻫﺒﺮد ﺗﺠﺎری اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ درﺑﺎره
ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنﻫﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی دارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎزه ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﻮار
ﮐﺎﺳﺖ را ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ «.ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﺳﺎل  2005ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدرو
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎرک ﺧﻮدﮐﺎر را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﻣﺮﺳﺪس ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ دارد .ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺠﻠﻞ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻠﻨﺪی از
ﻧﻮآوری اﺳﺖ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ،
ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ و رادار را دارد .اﻣﺎ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﭘﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن از دﺳﺖ آنﻫﺎ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺎﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻟﯿﺰر روی ﺳﻘﻒ .راﻟﻒ ﻫِﺮﺗﻮﯾﭻ ﻣﺪﯾﺮ دﺳﺘﯿﺎری راﻧﻨﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺪا از ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎنﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ“ :راﻟﻒ،
اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی روی ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺪﻫﯽ ،ﺗﻮ را از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ«”.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺟﺰای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺮوﺗﯿﭻ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻠﺒﺎن ﺧﻮدﮐﺎر )اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت( ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎ آزﻣﻮده
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﻄﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اوﺿﺎع را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای
راﻧﻨﺪهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﻫﺮﺗﻮﯾﭻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ِ ﯾﮏﺑﺎره و “ﺑﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﮔﯿﺮد” ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای
ﻧﯿﺴﺖ «.و اﻟﺒﺘﻪ راﻧﻨﺪهﻫﺎی ﻫﺸﯿﺎر و ﮐﺎﻣﻼ ً درﮔﯿﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
راﻧﻨﺪﮔﺎن  18ﺗﺎ  24ﺳﺎﻟﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد
درﺻﺪ در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .راﻧﻨﺪﮔﯽ دﺳﺖآزاد ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺖ :آنﻫﺎ
ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت
ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ،ﯾﮏ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن وﻟﻮو ﺑﻮدم .در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ
در راﮐﻠﯽ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ،ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاریﻫﺎی  S60آنﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺣﺪود ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ در
اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ از ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﯽﺷﺮت ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻦ زﯾﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﻮد.
وﻟﻮو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ راﻧﻨﺪه دارد .از دﻫﻪ  1970اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در
ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺳﻮﺋﺪ دارد .ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﺧﻮدروی وﻟﻮو در ﻣﺤﺪوده ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﺼﺎدف ﮐﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات و ﺟﺮاﺣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ از ﻫﺮ آنﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﻮد،
آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده از ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺗﺼﺎدف دراﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻧﺲ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن در ﯾﮏ ﺧﻮدروی وﻟﻮو در ﮐﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ،از ده درﺻﺪ ﺑﻪ

ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ را ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ» :دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﺎل  2020ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﯾﮏ ﺧﻮدروی وﻟﻮو ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺮوح ﻧﺸﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«.
وﻟﻮو ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺼﺎدفﻫﺎ را ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ )ﭼﻬﺎر  (Dﻣﯽداﻧﺪ :ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ،ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ،ﻣﺴﺘﯽ و ﺧﻄﺎی راﻧﻨﺪه.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎ از روی ﺧﻂ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮕﺬرد ،ﺻﺪای اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﻬﻮه
داغ روی داﺷﺒﻮرد ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت »وﻗﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ« ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ
ﻋﺎدات ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻫﺸﯿﺎری او را ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺮﺳﺪس ﯾﮏ ﮔﺎم ﻓﺮاﺗﺮ
رﻓﺘﻪ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر آن ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎن راﻧﻨﺪه روی ﻓﺮﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ( .در اروﭘﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی وﻟﻮو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ »دمﺳﻨﺞ« اﺳﺖ ﺗﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺖ را از راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮدرو دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﻣﯽزﻧﺪ :ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو.

راﻧﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﻓﺸﺎر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻣﺰ را ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره از آن
ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ .ﮔﺮوه ﺗﺮان ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و آن را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ .ادام ﮐﻮﭘﺴﺘﺎﯾﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ رﺿﺎﯾﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدﮐﺎر وﻟﻮو
ﻣﺮد آﻣﺎرﻫﺎی واﺿﺢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻌﺬورﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻤﯽ اﻋﺼﺎبﺧﺮدﮐﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﺑﺸﻨﻮم
ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺮو .ﯾﮏ رﺑﻊ ﻧﺨﺴﺖ را ﺻﺮف ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﺎدﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺮدم و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را در ﺣﺪ
 35ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ .ﺳﻪﭼﻬﺎرم ﺗﺼﺎدفﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و وﻟﻮو ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ
آﻣﺪ .اﻣﺎ ﮐﻮﭘﺴﺘﺎﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎﻟﺶ دﺷﻮارﺗﺮی ﺑﻮد» :ﺑﺮو ﺟﻠﻮ و ﮔﺎز را ﻓﺸﺎر ﺑﺪه .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽزﻧﯽ«.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ،از آب ﭘﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ،آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ رادار ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه
اﻧﻌﮑﺎس را از آن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮﭘﺴﺘﺎﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﺟﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ «.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو – ،25
 60 ،35ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ – ﺻﺪای اﺧﻄﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﻢ را از ﺗﺮﻣﺰ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم .ﺳﭙﺲ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ اﺧﻄﺎر اﯾﺴﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺧﻮدرو در ﻓﺎﺻﻠﻪ ده ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ.
ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ،از ﺳﺎل  2010ﺧﻮدروﻫﺎی وﻟﻮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ
 27درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪهاﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن راﻧﻨﺪه ﻣﯽﺳﭙﺎرد
و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ واﻗﻌﺎ ً اﺿﻄﺮاری ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪالﻫﺎ و ﭼﺮﺧﺶ ﻓﺮﻣﺎن واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﺧﻮدرو ﮔﺎﻫﯽ ﮔﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن آزﻣﺎﯾﺶ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ وﻟﻮو را ﺑﺮای ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮدم.
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﺮدم و ﺗﺮﻣﺰ و ﺷﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺳﭙﺮدم .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﮑﺴﻮس
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد :ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز و ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻧﺮم ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغﻫﺎ .ﺳﭙﺲ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺒﯽ
اﻓﺘﺎد .ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺧﻮدروی ﮐﻮﭘﺴﺘﺎﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺮ وﻟﻮو دور زدم و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ درون ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﭙﯿﭽﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدرو
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ درون ﭘﯿﭻ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ وﻗﺘﯽ ﺗﺮﻣﺰ را ﻓﺸﺎر دادم ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آزاد ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﯽ اﺧﻄﺎردﻫﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﺗﺮ
ﮐﻮﭘﺴﺘﺎﯾﻦ ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﻫﻨﻮز در ﺑﺰرﮔﺮاه و در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ .در ﻃﻮل راﻧﻨﺪﮔﯽ وﻟﻮوی
ﮐﻮﭘﺴﺘﺎﯾﻦ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آن ﺧﻮدرو داﺧﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﺧﻮدروی ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺶ رو دﯾﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آنﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ داد :ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺳﺎﻋﺖ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺗﺮ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ و ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ وﺣﺸﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ درﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺟﻮد دارد .ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق،
ﮔﯿﺮﮐﺮدن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ؛ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﯾﺎ

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی در ﺣﺎل رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎن ﮐﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ
ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد ﺻﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ را در ﺳﺎل  2009ﭼﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروی آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺳﺮﻋﺖ را ﮔﺎه ﺗﺎ  160ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن وﺣﺸﺖ در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺷﺪ :ﺧﻮدورﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  39ﻧﻔﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺶ دهﻣﺎﻫﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﺎ و  NHTSAﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﻮادث ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺎی راﻧﻨﺪه و ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺮاد
ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .ﺟﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،آن اﺗﻔﺎق ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﻮد از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد
ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ«.
ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ .آژاﻧﺲ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از دو ﻫﮑﺮ ﻣﻄﺮح ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎرﻟﯽ ﻣﯿﻠﺮ و ﮐﺮﯾﺲ واﻻﺳﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدورﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻘﺪر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯿﻠﺮ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ Defcon ،در ﻻس وﮔﺎس ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن از ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد ﺑﻮق ﯾﮏ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس را ﺑﻪ ﺻﺪا در
آورﻧﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎن را از دﺳﺘﺎن راﻧﻨﺪه ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ و در ﺳﺮﻋﺖ  130ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﻠﺮ و
واﻻﺳﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﻧﮕﻪداری ﺧﻮدرو از ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﺗﺤﺖ راﻫﺒﺮی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﺳﺘﻔﺎن ﺳﻮِج ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ اﻧﺠﺎم
داد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯽﺧﻄﺮی ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻠﻮﺗﻮث .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ در آﺳﺘﯿﻦ دارد .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی
ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐِﻦ ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺮﮐﻠﯽ)
ﺷﮑﻞ  (10ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎ” ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﻪ ﻧﻘﺺ در ﻫﺮ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن 95 .درﺻﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ «.ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﺟﺰ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ و راﻧﻨﺪﮔﯽﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺮوال،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰاران وارﺳﯽ دروﻧﯽ
را در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮر و ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ
را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدرو در راهﻫﺎی ﺟﺎده اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .داﻟﮕﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﺎده ﺑﺮود و ﻓﻼﺷﺮ را
روﺷﻦ ﮐﻨﺪ«.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .ﯾﮏ ﺑﻮرد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺮوال از
ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﺳﯿﺼﺪﻫﺰار ،ﺧﻮدرو را از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﻣﯽﮐﻮﺑﺎﻧﺪ .دﯾﻦ ﭘﺎﻣﺮﻟﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺘﻤﺎ ً دﻋﻮی و ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺟﯿﺐﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺟﺪا از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﯾﺎ ﺻﺪﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ «.ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﻣﺮﻟﻮ ﺣﺘﯽ ﻧﻮآوری ﺳﺎدهای ﻫﻤﭽﻮن
ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا دﻫﻪﻫﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
اﮐﻨﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮدروی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ :راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﯿﭻﮐﺲ درﺑﺎره ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دادﮔﺎه ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن راﻧﻨﺪهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ در دو ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از وﻗﺘﺶ را در راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬراﻧﺪه ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اول ﻧﻮادا،
ﺑﻌﺪ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ اﯾﻤﻦ و ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮد ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯿﺸﮕﺎن و وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﻦ ﻫﺮ
دو ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻨﺎوری ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز آنﻫﺎ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺧﻄﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟ وﻗﺘﯽ اوﺿﺎع درﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﺮود ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺴﭙﺎرد .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﮑﺲ ﭘﺎدﯾﻼ ،ﺳﻨﺎﺗﻮری ﮐﻪ از ﻻﯾﺤﻪ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد“ :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد «”.اﻣﺎ او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺮﯾﺪن زﻣﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻮد.
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮد .و ﻫﻤﻪ ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز آنﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
اﺧﻄﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟ وﻗﺘﯽ اوﺿﺎع درﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﺮود ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟
در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ،ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ وﯾﺪوﯾﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻟﯿﺰر ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺶ داد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻣﺪل دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی آن ﻧﯿﺰ ﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﯿﺰر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﻗﻄﺮی ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ او
ﻟﯿﺰر ،اﻧﺪازهای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﻗﻬﻮه و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دهﻫﺰار دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار دﻻر ﮐﻤﺘﺮ از
ﻣﺪل ﻓﻌﻠﯽ .ﺳﺮﮔﺌﯽﺑﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎوری از اﺳﺎس ﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ «.ﺑﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﺶ دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺗﺮی دارﻧﺪ:
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﯾﻦ در دوران ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻢﮐﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺗﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
دوﺳﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ از دﺳﺖ داده و ارﻣﺴﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﯿﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﮔﻮﮔﻞ از آﻣﺎر ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ :ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  1.24ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد را ﺧﻮد ﺣﺲ ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ،ﻫﻤﺴﺮ او ،اﺳﺘﻔﺎﻧﯽ اوﻟﺴﻦ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎردار
ﺑﻮد .ﯾﮏ روز او از ﭘﻞ ﮔﻠﺪن ﮔﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺶ در ﻣﺎرﯾﻦ ﮐﺎﻧﺘﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .اوﻟﺴﻦ ﭘﺎﯾﺶ را روی ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮدروی ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او در
ﭘﺮﯾﻮس ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ .اوﻟﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ
ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻮد .ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻮن آﮐﺎردﺋﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪ «.ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪش ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﭽﻪاش ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﻟﮑﺲ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ.
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن ﺗﺼﺎدف ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ رخ ﻣﯽداد «.اﮔﺮ ﺧﻮدروی ﭘﺸﺖ اوﻟﺴﻦ ﺧﻮدران ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻪ ﺧﻮدرو ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻣﯽدﯾﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺎری را اﺳﮑﻦ ﻣﯽﮐﺮد،
در ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﯾﮏدﻫﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﺧﻮدروی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ

دﻓﺎﻋﯽﺗﺮی از اﻧﺴﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز را رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺮس ﻣﺎ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﻪﻃﺮز ﻓﺰآﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل
اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺧﻮدرو را از راﻧﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ]راﻧﻨﺪه[ را آﻧﺠﺎ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ«.

ﺧﻮدرانﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ
ﭘﺲ از ﯾﮏ روز ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺎوﻧﺘﻦ وﯾﻮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .او ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ،
ﮐﻪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ «.او
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻟﻢ داده و دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ دارد آﻓﺘﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽاش از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﺷﺪه؛ »اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ را اﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ!«
ﺣﻘﯿﻘﺖ آنﻗﺪر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﺎم را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد – ﻫﯿﻮﻻﻫﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ در اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ – واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﻃﺮاف و اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻗﻠﻤﺮو ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن .ﺳﭙﺲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎدهﻫﺎ ،اﺧﻄﺎر ﺗﺼﺎدفﻫﺎ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد رﻫﮕﺬران را ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺨﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎری را ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آن را
رﻫﺎ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ آدم ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اول ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ آﻧﺠﺎ را ﺳﻨﮕﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮاﺳﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻢ .آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
دادهاﯾﻢ ﺑﺎﺣﺎل اﺳﺖ؛ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺘﺤﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻮاده او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ او ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﻏﺮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﯾﮏ ﮔﺎو
ﻧﺮم!« ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﮔﺎو ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ و دﻣﺎﻏﯽ
ﺳﺮخ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎدرش در ﮔﻮش ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪ» :ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﯾﮏ ﺑﭽﻪﮔﺮﺑﻪ ﺑﻮد «.اوﻟﺴﻦ )ﻫﻤﺴﺮ ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ(،
ﮔﺰارشﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎﯾﻤﺰ و ﺳﯽﻧﺖ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﺗﺮﯾﻠﺮ در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻮد .او ﮐﺎرش را از
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدف ﮐﻤﯽ درﺑﺎره راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺘﺎطﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ او و
اﻟﮑﺲ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮاری در ﺧﻮدروی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮده اﺳﺖ .اوﻟﺴﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ ﻋﺼﺒﯽ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻟﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﯾﮏ روﺑﺎت اﺳﺖ«.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﮐﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد – ﻫﯿﻮﻻﻫﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ در اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ – واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ
اﻃﺮاف و اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻗﻠﻤﺮو ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن .ﺳﭙﺲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اوﻟﺴﻦ ﻣﯿﺰ را ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ ،ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﺳﺎل
 1909ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻫﯿﭙﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺎم ﻫﯿﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ
روی زﻣﯿﻦ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه رﺳﻤﯽ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺠﯿﺐ و
ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن اﺗﺎق ﻣﺠﻠﻞ در  747را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮﺑﯽ از آن ﺑﮑﻨﺪ .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،او ﺑﯿﺶ از  160ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﭘﺮواز ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ
و ﻫﻤﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری درﺑﺎره آن ﺑﮑﻨﺪ .او از ﭘﺮواز ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ.
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