اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺧﻮدروی ﺑﺪون
راﻧﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺬاب ،ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ روی
آن ﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮔﻮﮔﻞ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ.
ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﮔﯽ ﺑﺮﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﯾﺎ ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺗﺮﻣﺰ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه
اﺳﺖ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۵ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﮔﯽ ﺑﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ  ۱۰۰ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪن در اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را دارﻧﺪ ،آن را ﺑﺴﯿﺎر آراﻣﺶ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺮﯾﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدرو ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارد ،ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن
در ﺑﺎزار اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺻﻮرت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اداﻣﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
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