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ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ آن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده

ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و در آﺧﺮ
ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪﺷﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ واﮐﻨﺸﯽ را ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺷﺎره دﺳﺖ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر او در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
اﯾﺴﺘﺎد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ،در اﻃﺮاف و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﻘﻒ و ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو
ﺑﺮای رد ﺷﺪﻧﺶ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﺮاس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ

اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه ،ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺨﺶ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ »در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ« ﯾﺎ »اﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر« را
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ اﮔﺮ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﺑﻪ ﻓﺮد اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه.
ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدی ﺗﺴﻠﯿﻢ اداره ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری و ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺎن در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد و در واﻗﻊ ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ روی داﺷﺒﻮرد ﺧﻮدروﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ

ﮔﺬارد.
در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ در ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺧﻮدران ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻮار ﺷﺪن دارد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﻔﻞ درب ﻫﺎی ﺧﻮدرو را ﺑﺎز
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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