ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ
ﻣﻮﺗﻮرز آزاد اﻋﻼم ﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
دو روز ﻗﺒﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﻣﻮﺗﻮرز در ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﺶ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،آزاد اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ -
ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ -ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  SpaceXﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در وﺑﻼگ ﺗﺴﻼ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ ﻫﺮﮔﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای “ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮب” از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ٪۱از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎزی را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ ﻧﻮآور ﺑﺰرگ زﻣﺎن ﻣﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ
ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻮآوری ﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ
ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﭼﺮا او ﮐﺎری ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ؟
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ“ :ﺗﺴﻼ ﻣﻮﺗﻮرز اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺬاب را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮای ﺑﺎزداری دﯾﮕﺮان از ﺣﺮﮐﺖ در آن ﻣﺴﯿﺮ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﯿﻦ
ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ”.
ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻼ ،زﯾﻦ ﭘﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ رﻗﯿﺐ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺧﻮدروی ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ .آزاد ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻼ -ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ“ :وﻗﺘﯽ ﺗﺴﻼ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎن را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮه ،ﺗﺴﻼ را ﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد”.

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮآور ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺘﺮ و ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ آن را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ وﻟﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

