اوﻟﯿﻦ ﻫﮑﺮ آﯾﻔﻮن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺴﻼ
را در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
»ﺟﻮرج ﻫﺎﺗﺰ« ) (George Hotzﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آﯾﻔﻮن را ﻫﮏ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﮏ
ﻧﻤﻮدن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ،ﺷﻬﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻫﺎﺗﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ

ﻧﺎم » «Comma.aiو ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎورﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺗﺴﻼ و ﮔﻮﮔﻞ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از راﻧﻨﺪه ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ.
ﺣﺎل اﻣﺮوز ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ارﺷﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ »رﯾﮑﺎردو ﺑﯿﺎﺳﯿﻨﯽ« ) (Riccardo Biasiniﻧﺎم دارد و ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Comma.aiدر اﺑﺘﺪای ﻣﺎه آورﯾﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد ۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﻗﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد

اﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای آوردن
ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ارﻗﺎﻣﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ و اوﺑﺮ

را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ  Comma.aiﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻓﻨﺎوری راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺧﻮد آﻗﺎی ﻫﺎﺗﺰ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود
 ۱۰۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﮕﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

