آﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﻮرد ﺧﻮدروی ﺧﻮدران در  CESاﻣﺴﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮدهای روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮوژهﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺗﺴﺖ و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎﻫﻮ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﯽ و روﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻧﯿﺰ از ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را روی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮕﺬارد .اﻟﺒﺘﻪ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻣﺴﺎل ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻔﺎﺑﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﺰا ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺒﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ
از اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران و ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و روﯾﺪادی ﺑﻬﺘﺮ از CES
 2016ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﺑﺪﻫﺪ؟ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دو ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﻮرد دارﻧﺪ روی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﺋﯽ زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز زود اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروان ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ  CESاز  6اﻟﯽ  9ژاﻧﻮﯾﻪ ) 16ﺗﺎ  19دی ﻣﺎه( در ﺷﻬﺮ ﻻسوﮔﺎس اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد.
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