ﺧﻮدت ﺑﺮان!

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

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.

در ﻣﻘﺮ ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﺮوژه ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺎراژﻣﺎﻧﻨﺪ را در ﻣﺎوﻧﺘﻦ وﯾﻮ از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  1990ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنﮔﺮاﻓﯿﮑﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ دﻫﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دﻓﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺧﯿﺎل و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؛ ورﻗﻪﻫﺎی آبﻧﺒﺎترﻧﮓ ﻓﻠﺰی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺘﯿﻞ .ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻓﻮﺗﺒﺎل
دﺳﺘﯽ در ﻻﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮپﻫﺎی ورزﺷﯽ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﯾﮏ ردﯾﻒ از ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺮک ﮐﻪ
در ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﭘﺎرک ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ واردش ﻣﯽﺷﻮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮت را
ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺮتوﭘﺮتﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺟﺎﻟﺐ روی ﻣﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :اﺳﻤﻮرفﻫﺎ ،اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی »ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﺘﺎرهای« و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻢﻣﺼﺮف.
ﭘﺲ از آن ،ﺧﻮد ﻣﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ :ردﯾﻒ ﺑﻌﺪ از ردﯾﻒ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ.دو ﺳﺎل
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم ﻣﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪاش ﺑﺮ داﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ رﺷﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی از رازﻫﺎﯾﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﺎﻓﻪﺗﺮﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮﻃﻪ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهای درﺑﺎره »ﺗِﯿﻞﮔِﯿﺘﺮﻫﺎ« ]ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ[ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
ﺷﺮﮐﺘﯽای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ،ﭘﺸﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ورود ،ﻓﻀﺎ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﻪ
اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ اﯾﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ]ﮐﺎر[ دﻧﯿﺎ را
از اﺳﺎس ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﯿﻢ«.

در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،1990ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم دﯾﻦ ﭘﺎﻣﺮﻟﻮ اﺟﺎزه داد ﺧﻮدروﯾﺶ ﺧﻮد را
آﻣﻮزش دﻫﺪ .ﭘﺎﻣﺮﻟﻮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را در ون ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد در ﻣﻐﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

او ﯾﮏ ﺑﻠﻮز ﮐﻼهدار ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ﺑﮓ و ﮐﻔﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ .رﯾﺶ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ و ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻓﺬ و ﺑﯽﺣﺎﻟﺘﺶ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ راﺳﭙﻮﺗﯿﻨﯽ
ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه .در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ دوﺳﺖ دارم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﮐﻮﭼﮏ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدم ﯾﮏ ﻣﺘﻦ
ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ در دﯾﺪم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 3:51» :ﻋﺼﺮ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ«.
ﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروی و از ﻣﯿﺎن ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬری و ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺴﯿﺮی ﻣﯽرﺳﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ اوﻗﺎت در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ورودیﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺎراژﻫﺎ ﭘﺎرک ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﺨﺼﯽﺷﺪه را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎسﻫﺎ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ
از ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ ارزانﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ– ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ آنﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ اﺳﺖ و از ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ
از ﻓﻀﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮدورﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – و از اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﻣﺘﺮو ﻧﯿﺰ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﺧﻠﻮت ،ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ ﺟﺎدارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ در ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﺠﺎری
ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
وﻗﺘﯽ ﺗﺮان و ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ در ﺳﺎل  2007ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺤﻮل ﺷﺪ :اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺠﺎزی از ﮐﺸﻮر .اﯾﻦ اﯾﺪه ﻟﺮی ﭘﯿﺞ ،ﻣﺆﺳﺲ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺞ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﺶ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ از اﻃﺮاف  Bay Areaﮔﺮﻓﺖ .او ﺳﭙﺲ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺎرک ﻟﻪوُی ارﺳﺎل ﮐﺮد .او ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﺪادی ون را ﺑﻪ ﺟﯽﭘﯽاس و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ
ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽای ﯾﮏ ﻧﻤﺎی  360درﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮان و ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺑﺎ ورود
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ ﺻﺪ ﺧﻮدرو را ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .از آن زﻣﺎن  Google Street Viewدر ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺑﺰار ﻫﻢ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺎدوﯾﯽ؛ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی دوردﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آﻏﺎز ﺑﻮد .او ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ،دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ دادهﻫﺎی ﺟﯽﭘﯽاس ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،آنﻫﺎ را از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 NAVTEQاﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی اﺳﻨﺎد ﮔﺎه هروزﻧﺸﺪه ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﮐﺎری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽﺑﻮد :ﻫﺮ
ﺟﺎده ﻣﻮﺟﻮدی در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وارد ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﮐﯽای ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪ .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ِ ﻫﻨﺪ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار دادهﭘﺮداز را آﻣﻮزش دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرد ،او دﻗﯿﻘﺎ ً ﻋﻠﺖ
آن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮔﺮوه او ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ در روز ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ و ﻣﭙﺲ اﺿﺎﻓﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﮏ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﭼﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن ﺑﻮد .ﺗﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺮوزیاش در ﮔﺮﻧﺪ ﭼﻠﻨﺞ ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯽﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ «.ﺑﻌﺪ ،ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  2008ﺗﻤﺎﺳﯽ از ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ! Prototype Thisدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ دﯾﺴﮑﺎوری اﺳﺖ .آﯾﺎ او ﻋﻼﻗﻪ دارد ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﯿﺘﺰارﺳﺎن ﺧﻮدران ﺑﺴﺎزد؟ او در ﻋﺮض
ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﺮﮐﻠﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻮس را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮑﺎری
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻫﺒﺮی ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺲ راه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدرو اﺟﺎزه دﻫﺪ از
ﺑِﯽ ﺑﺮﯾﺞ ﺑﮕﺬرد؛ از ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺗﺎ ﺗﺮِژر آﯾﻠﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
در روز ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﭘﻞ ﺑﻪ روی رﻓﺖوآﻣﺪ ﻋﺎدی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺸﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻠﯿﺲ و ﻫﺸﺖ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺄﻣﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﭘﺮﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﺑﺎﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و اﺳﮑﻮرت
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی داﺷﺖ «.ﺧﻮدرو راه ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻠﯽ از روی ﭘﻞ رد ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن دﯾﻮار
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دوری از آن ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺞ و ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎ
ﺗﺮان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺗﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ درﺑﺎره ﺑﻮدﺟﻪ
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻻزم دارم و ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ“ :دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ«”.

ﯾﮏ ﻃﺮح واﻗﻌﯽ
ﻫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ارﺷﺪ ﭘﺮوژه ﺧﻮدروی ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻠﺴﻪای ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﮐﻦ در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ،
ﻣﺬﮐﺮ و ﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺮادی از ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻫﻠﻨﺪ،
ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ را ﺷﻤﺮدم .ﺗﺮان اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺮﻧﺪ ﭼﻠﻨﺞ را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺮد :ﮐﺮﯾﺲ
ارﻣﺴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﻤﺎرده ﺷﺪ ،ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻣﺎﯾﮏ ﻣﺎﻧﺘﻪﻣﺮﻟﻮ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل )در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ارﻣﺴﻦ ﭘﺮوژه را راﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ اوداﺳﯿﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻮزش
آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ( .ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ ﻧﻮاﺑﻐﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی را اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ :ﺣﻘﻮقدانﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﺎن ﻟﯿﺰر ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی؛ در اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزی .ﺗﺮان
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﯿﻢ «.اﻓﺮاد  Google Xﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼﻧﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮق ﮐﺮد.
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ درﺑﺎره ﺗﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  160ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 150ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ«.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ وارد آﻧﺠﺎ ﺷﺪم ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﻮز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و درﺑﺎره ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﻣﯿﻼدی و ﺗﻘﻮﯾﻢ ژوﻟﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﺎن ﺑﺤﺚ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،زﻣﺎن ﺑﻮد .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 .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ آن
روز راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻮد .ﺻﺪای اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ؟ در
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎدهای ﮐﻪ از ﺟﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز رد ﻣﯽﺷﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺧﻂ دور ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﺪ.
ارﻣﺴﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از آن ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ اﻣﻼک ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ «.ﻃﺮاح آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮ را ﺑﻪ
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﮑﺎن داد و ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺑﺮای دور ﺑﻌﺪی وﻋﺪه داد .ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ دو ﺟﯿﻦ داوﻃﻠﺐ ﮔﻮﮔﻞ
ﺧﻮدروﻫﺎ را راﻧﻨﺪﮔﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻓﺮمﻫﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ دوﺳﺖ دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ]ﺑﺎﯾﺪ[ داده ﺑﯿﺎورد«.

ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ درﺧﺖ را ﺑﺎ ﮐﻨﺎره
ﺟﺎده ﯾﺎ ﭼﺮاغ ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا را ﺷﯿﺊ ﺳﺨﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮرد.
در آﻏﺎز ﺑﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮﻧﺪ ﭼﻠﻨﺞ ﭘﯿﺶ روی ﮔﺮوه ﺗﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .آنﻫﺎ اوﻟﯽ را در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
ﺳﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ :راﻧﺪن  160ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﺳﭙﺲ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺞ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﮕﺮد و ﭘﯿﺪا ﮐﻦ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام  160ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ از ﻫﺮ ﺑﺨﺶ  Bay Areaﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ازﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮگﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﺎرک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮ
ﭘﯿﭻوﺧﻢ ﻻﻣﺒﺎرد اﺳﺘﺮﯾﺖ .اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎن را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺎ روی ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺳﻔﺮ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ارﻣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﮐﺮد؟ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ دﺷﻮار اﺳﺖ«.
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﭘﯿﺘﺰارﺳﺎن ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ و ﻧﺮماﻓﺰار اﭘﻦﺳﻮرس اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﭘﺮوژه را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪزودی در ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ :ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮاﯾﺮاد
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮرد .ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮﻧﺪ ﭼﻠﻨﺞ راﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را از ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ  Bرﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮان و ارﻣﺴﻦ ﺑﺮای راﺣﺖﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺟﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪن دور ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن
ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ روی ﺟﺎده ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی روی ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارد؟ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺎده
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ راﻧﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮب ﻓﺸﺎر ﯾﮑﺴﺎن 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؛ ﯾﮏ
وﺟﺪان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آنﻫﺎ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ وا
داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ روی اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ» :اﯾﺴﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮدرو ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ،
آنﻫﺎ داده ﺣﺴﮕﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .در

زﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎدفﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﺸﮏ از ﭘﺸﺖ ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻓﺘﺪ .آﯾﺎ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ؟ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺧﻄﺎر ﻧﯿﺎز دارد؟ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﻮزن ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﻪ وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺪود ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻋﻼوهﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎﯾﮕﺮﻧﺪ ﭼﻠﻨﺞ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد ﻣﯿﺎن ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺎﺑﺮﻫﺎ ﯾﺎ »ارﮔﺎﻧﯿﮏﻫﺎ« ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﺎﻫﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮﻗﻒﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرراه ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺸﺎن ﺷﻮد .آنﻫﺎ ﮐﻤﯽ وارد
ﭼﻬﺎرراه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل رد ﺷﺪن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮدروی ﮔﻮﮔﻞ
اﯾﻦﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺧﻮدرو ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺑﺎت ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﯿﺮو ﻗﺎﻧﻮن ،ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻬﺎرراه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺑﺎز ﺷﻮد
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽداد .ﺗﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ورود ﺗﺪرﯾﺠﯽ ]ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه[ ﻧﻮﻋﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺎر وارد ﺷﻮﯾﺪ و راﻧﻨﺪه در آن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺧﯿﺮِ واﺿﺢ .اﮔﺮ ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﺪ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﻪ .ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﺑﺎن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد«.
ﮐﺴﺐ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺞ و ﺑﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ از ﮔﺮوه زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ .اوﻟﯽ از ﻣﻮﻧﺘﻪری ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﺮﯾﺎ.
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم «.ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺎوﻧﺘﻦ
وﯾﻮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻣﯿﺎن داﻣﺒﺎرﺗﻦ ﺑﺮﯾﺞ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﯿﻮن ﺳﯿﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ؛ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﯿﺮ آنﻗﺪر ﺗﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ آﯾﻨﻪﺑﻐﻞﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎل آنﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﺑﺪون اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم دوﺑﺎره در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و آبوﻫﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آنﻫﺎ ﺗﺎزه در آﻏﺎز راه ﺑﻮدﻧﺪ.

 800ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺼﺎدف
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮدرو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﭘﺮﯾﻮس ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﻟﮑﺴﻮس ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮاری ﭘﺎﻟﻮدهﺗﺮ اﻣﺎ ﻣﺤﺪود اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )ﭘﺮﯾﻮس
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﮑﺴﻮس اﻣﺎ در ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ( .ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ آنﻫﺎ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﺼﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .دورﺑﯿﻦﻫﺎ و رادار ﺣﺎﻻ ﭘﺸﺖ ورﻗﻪ ﻓﻠﺰی و ﺷﯿﺸﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﺰر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﻦ را در ﻣﺤﻮﻃﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﺳﻮار ﻣﯽﮐﺮد داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺳﺮ از ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ
دواندوان ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻟﮑﺴﻮس ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ ﻧﺒﻮد .ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ
ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد :ﭼﻮب ﻣﺮﻏﻮب و ﭼﺮم ،ﻓﻠﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺑﻮز .ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در وﺳﻂ داﺷﺒﻮرد ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮای
ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ .ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ روﺷﻦ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻧﺮم و
ﻣﺪرن ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻏﺮﯾﺐ آنﻫﺎ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ
دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺑﻮد .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ درﺑﺎره آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ اﺻﻠﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﮐﺮدن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ«.

ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮان» :اﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی زﯾﺎدی در ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﮐﺎر ﺑﮕﺬاری ﺧﻼق ﻣﯽﺷﻮد!«
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ در ﻃﻮل ﺳﻮاری ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از دادهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽداد :دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮونﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺌﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﺗﯿﺮه واﯾﺮﻓﺮﯾﻢ ﺷﻨﺎور و
ﻣﺘﺤﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﯾﮏ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽداد .ﻟﯿﺰر ﻋﻤﻖ ﺳﻪﺑﻌﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد 64 :اﺷﻌﻪ
آن ده ﺑﺎر در دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ  1.3ﻧﻘﻄﻪ در اﻣﻮاج ﻫﻢﻣﺮﮐﺰ را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮی ﺧﻮدرو
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ  35ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی را از ﻓﺎﺻﻠﻪ  48ﻣﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .رادار داﻣﻨﻪای
دوﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ .دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ،راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی دور زدن ،رﻧﮓﻫﺎ و ﻧﻮرﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوق ﮐﺪﮔﺬاری رﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻧﻤﺎﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮی ﻣﻮﺟﻮد آنﻫﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ اﻃﻠﺲ ﺟﺎده ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮد:
ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻟﮑﺴﻮس از ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه  24در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ را

ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .آنﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮد .در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﺮﻣﺎن
ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻋﺎدی ﺷﺪ .ﺧﻮدرو ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ راﻧﻨﺪه ﮐﻨﺎری ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ ،ﻟﮑﺴﻮس ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز را
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ راﻧﻨﺪه ﺟﻠﻮﯾﯽ ﭘﺎﯾﺶ را روی ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻟﮑﺴﻮس ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﻮد.
ﻣﺤﺪوده دﯾﺪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺧﻮدرو آنﻗﺪر در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدرو را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ :راه دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن ،ﺣﺮﮐﺖ آرام ﺑﻪ درون ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ و ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻘﻼﯾﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ رﻗﺼﻨﺪه در ﯾﮏ اﺟﺮای ﮔﺮوﻫﯽ .ﭘﺮﯾﻮس از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺳﻮاری ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻣﻬﯿﺞﺗﺮ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻤﯿﺘﺮی داﻟﮕﺎف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺳﻮار ﺧﻮدرو ﺷﺪم ،ﯾﮏ رﻓﺘﺎر
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﺷﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬر از ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از
ﭼﺮاغ زرد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی داﻟﮕﺎف ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻟﭗﺗﺎﭘﺶ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺷﺐ او اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آن را درﺳﺖ درﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﻮدروی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺸﺘﺼﺪﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
راﻧﻨﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺎدف ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ راﻧﻨﺪه اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن در زﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺴﺎس در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮان ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺘﺎد
ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را در آزادراهﻫﺎ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ و ﻫﯿﭻ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻏﺬای ﺳﮓ ﻧﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ :ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد «.ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﻮدرو زﯾﺮ ﺑﺎران ،وﻗﺘﯽ ﻟﯿﺰرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺮاق ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺧﻮرد
)ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﻄﺮهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ اﺑﺮﻣﺎﻧﻨﺪ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﭘﺨﺶ ﯾﮏ اﺧﻄﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪزودی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد( .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح ﺧﯿﺲ را از ﺳﻄﻮح ﺧﺸﮏ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﺎزه را از
آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﻔﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای آژﯾﺮ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎ از ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮدرو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺿﻌﻔﺶ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت دارد .ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﻮابآﻟﻮد ﯾﺎ ﺣﻮاسﭘﺮت ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮏ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭘﯿﭻ ،درﺧﺖ ﯾﺎ ﭼﺮاﻏﯽ را در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻪﺑﻌﺪی
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﯾﮏ ﺷﺐ داﻟﮕﺎف در ﺧﻮدرو از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮدرﺧﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﮐﻢ
ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه؟ ﺣﺘﻤﺎ ً ﯾﮏ ﺑﺎگ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﮔﻮزن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮد «.ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻼف راﻧﻨﺪهﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺗﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای
 1600ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ:

ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 02ﻣﺮداد 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/cover-story/1066 :

