آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ و ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﮔﺠﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ وﺳﺎﺋﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻮﻻت
اﻣﺮوزی در دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮی
ﺑﺰرﮔﺘﺮی در آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺴﻼ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮش زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻧﺤﻮه
ﺷﺎرژ ﺷﺪﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎل از
ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﻣﻮز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  ،Xﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﯿﻤﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﮔﻤﺎرده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﻣﻮز  ،Xﺗﯿﻤﯽ ﮔﺮد
ﻫﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﻮﻋﯽ از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﻧﯿﺎی ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻣﺮوزی و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی
ﻧﻮﻇﻬﻮرﺷﺎن ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺴﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ وال
اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،رﺑﺎﺗﯿﮏ
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺴﻼ اﻫﻤﯿﺖ
دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛  WSJﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺻﺮﻓﺎ  ۴ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮔﻤﺎرده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آﻧﻬﺎ ،از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ اﭘﻞ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ  Ramesh Bhardwajاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی در دﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ رﺷﺪی
ﻓﺰاﯾﻨﺪه رو ﺑﻪ رو ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮوژه ﮔﻠﺲ و ﻟﻨﺰﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از
ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ،ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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