ﮔﻮﮔﻞ :ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﻮی ﺧﻮدرانﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ!

ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدراﻧﺶ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﮔﻞ از واﻟﺪﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن را در ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﯿﭗ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدران را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ در ﭘﯿﺎدهروﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮﺗﺎن ﻗﺪم ﻣﯽزدﯾﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران دل آدم ﯾﮏﺟﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽرﯾﺰد )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻧﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ(،
اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ دارد ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران ﮔﻮﮔﻞ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ
ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﻠﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﭘﺎرک ﺷﺪه راه ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در
روزﻫﺎی ﻫﺎﻟﻮوﯾﻦ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪهی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮑﻤﯽﺷﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎکاﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاران ﺧﻮب ﺗﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدروان در ﺧﯿﺒﺎنﻫﺎ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را
ﻣﻮﺟﻮدی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺎورﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯽ ازﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺧﻮدران ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای در ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ از ﮐﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدرانﺳﺎز اﻧﻮاع اﻃﻤﯿﻨﺎنﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی اﻋﺘﻤﺎدﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺮدم ﻋﺎدی دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد.
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