ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ داﻣﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 .carﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۴
ﺗﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ زﻣﺎن
زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی
در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻏﻮل دﻧﯿﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن و رﻗﺒﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺖ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ داﻣﻨﻪ  Apple.carرا ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻣﻬﻢ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻬﺎرﭼﺮﺧﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در
ﻓﻌﻼ ﺧﺒﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ
ً
در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﻮل ﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ زده
اﺳﺖ .اﻣﺮوز آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  9دﺳﺎﻣﺒﺮ  2015اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
داﻣﻨﻪ ﻫﺎی  Facebook.car، Facebook.carsو  Facebook.Autoﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ
داﻣﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ روز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ،آﯾﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻪ.
ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ) .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ( اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮﻧﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ از اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﺎن ﺣﺪس زدن و ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎﯾﺪ .در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد آن
داﻣﻨﻪ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻫﻨﮕﻔﺖ از ﻓﺮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ و ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ دو روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﻌﻨﯽ در  7دﺳﺎﻣﺒﺮ ،داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﺎم
ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ داﻣﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺛﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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