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خودرو يا آنچه ما در اصطالحات روزمره «ماشين» مى ناميم، با اندكى 
ــبيه ترين پديده زندگى مدرن به كامپيوترها باشــد.  ــايد ش تقدم زمانى، ش
ــيوه و حتى شكل و ظاهر زندگى نژاد بشر را  خودرو پديده اى شــد كه ش
براى هميشه زير و رو كرد. شهرها و معابرى كه تا پيش از اين براى انسان 
طراحى و پياده سازى مى شدند، با اندازه ها و مقتضيات اين پديده نوظهور 
بازتعريف شدند. مفهوم «فاصله» ديگر معناى قديمى خود را از دست داده 
بود و كسب وكارهاى تازه  اي بر مبناى اين محصول جديد شكل گرفتند.
ــالش و پشــت كار افرادى  ــا حاصل ت ــه خودروه ــاى اولي نمونه ه
ــام انگيزه هاى  ــپيده  دم اين صنعــت نوظهور، بى خبر از تم ــود كه در س ب
ــزى  ــت و ايجــاد چي ــه خالقي ــا ب ــادى و ســودهاى تجــارى آن، تنه م
ــداى پيدايــش عصر  ــه در ابت ــتانى ك ــد. داس ــازه عشــق مى ورزيدن ت
«ماشــين »هاى محاســب نيز، از باشــگاه هوم برو گرفته تا گاراژهايى كه 
ــاره و دوباره ــه شــركت هايى چند  ملياردى تبديل شــدند، دوب ــا ب بعده

 تكرار شده است.
شايد اما مهم ترين شباهت ميان اين دو پديده، مادى ترين و انسانى ترين 
ــتكارى  ــك هكر يا خوره كامپيوتر از دس ــا باشــد: لذت. لذتى كه ي آن ه
ســخت افزار و ســروكله زدن با نرم افزار سيستم اش كسب مى كند، بسيار 
ــبيه لذتى اســت كه با دستكارى ماشــين و به اصطالح Tune كردن آن  ش
نصيب يك خوره ماشين مى شود؛ هرچند كه يكى را سخت تر و خاص تر 

يا محتاج دانش بيشتر تلقى كنيم.

و باالتر از همه اين كه به نظر مى رســد كه همين لذت اســت كه بشــر را 
ــته است. لذت تصاحب يك  اين چنين به فرمان ها و پدال ها وابســته نگاه داش
«مخلوق» هرچند بى جان، اعمال بدون حد و مرز اراده و خواست خود به آن و 
لذت رها شدن از قيد مكان، همان چيزى است كه عشق رانندگى را در بسيارى 
از ما زنده نگاه مى دارد. وگرنه به گفته لواندوفسكى، از دست اندركاران پروژه  
خودروهاى خودران گوگل، «اين كه هنوز ما رانندگى مى كنيم، يك باگ است 

و نه يك قابليت!»

ماشين براي ماشين 
ــق اين دو پديده مشــابه  ــده پيش رو، تلفي ــر روى، موضــوع پرون ــه ه ب
ــتانى را ورق خواهد زد  -كامپيوتر و خودرو - اســت و فصل هاى جديد داس
ــته هاى فصل هاى پيشــين، به كمك ماشين هايى  ــته ها و خواس كه در آن كاش
ــيدن اســت. مشــاهده آنچه كه تاكنون داشته ايم و  جديد، در حال به ثمر رس
مقايسه آن با آنچه پيش رو است، نه تنها لذت بخش است بلكه حتى مى تواند 
براى آينده صنعت محاســبات نيز الهام بخش باشــد. در ابتداي اين پرونده به 
رؤياهاى گذشته بشر درباره خودروها خواهيم پرداخت و پس از آن به تفصيل 
ــازندگان براى هوشمندتر ســاختن خودروها، انتقال تدريجى  راه كارهاى س
وظيفه كنترل خودرو از انسان به الگوريتم ها و تالش هايى براى كاهش و حتى 
مبه صفر رساندن تلفات انسانى در تصادفات بررسى خواهيم كرد. اميدواريم 

كه اين پرونده بخش احساس لذت را در مغزهاى شما نيز تحريك كند.

رانندگي انسان يك باگ است، نه قابليت
خودرو؛ لذت تصاحب




