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اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر را رﻗﻢ زد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر
اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﯿﺴﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ از آﻣﺒﻮﻟﯽ رﯾﻮی رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اش اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و از
ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده.
در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻮﻻی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺷﻮا ﻧﯿﻠﯽ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدروی ﺗﺴﻼ
ﻣﺪل اﮐﺲ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﺎزه ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت آن را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دردی وﺣﺸﺘﻨﺎک را در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ اش اﺣﺴﺎس ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از
آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮود .ﻧﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺣﺪود  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ،ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺎﺷﯿﻦ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎن
دﯾﮕﺮ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺒﻮﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده،
ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﻻﯾﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻓﻠﻮرﯾﺪا داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺟﺎﺷﻮا ﺑﺮاون ﺧﺘﻢ
ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن آن ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎﺷﻮا ،ﺗﺮﯾﻠﺮی را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮش را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻧﺪﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ  Slateآﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ رخ داده ﺑﺮای ﻧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

