ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﭼﮕﻮﻧﻪ آﯾﻨﺪه اﭘﻞ را
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۹
ﺧﻮدروی ﺧﻮدران اﭘﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
اﭘﻞ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﻣﯿﻼدی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه در ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺰر را رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺪ
ﻧﮑﺮده .و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدراﻧﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.

اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮای اﭘﻞ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻗﯿﻖ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎزﺗﺎبﮔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ روی

ﻫﻮش ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ :ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺷﮑﻠﯽ دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻣﺮوزی ،رﯾﺸﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی
ﺧﻮدران ﺑﻪ دﻫﻪ  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻘﻂ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .در دﻫﻪ  ،۲۰۱۰ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ
دارد .ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﻮب
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ داده ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،در آن
ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت رخ
ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن در زاوﯾﻪای ﻋﺠﯿﺐ ﭘﺎرک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯿﺎن ﺟﺎده
ﭼﭗ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در دﻫﻪ  ،۲۰۱۰ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎدری روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﮐﯽ ﮐﻪ از
ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﯾﮏ ﺣﯿﻮان از ﻋﺮض ﺟﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻋﻠﺖ و
ﻣﻌﻠﻮل ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﻫﺪاف و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ )ﺣﺪاﻗﻞ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮاﻗﻊ( ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻻﯾﺪار« رﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﻻﯾﺪار ﻣﺘﺸﮑﻞ از
دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻟﯿﺰر ،ﻧﻘﺸﻪای ﺳﻪﺑﻌﺪی از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻻﯾﺪار
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دارد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.

ﺗﻼش اﭘﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران

اﭘﻞ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﯿﻼدی و در ﻗﺎﻟﺐ »ﭘﺮوژه ﺗﺎﯾﺘﺎن« ﻣﺸﻐﻮل ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺑﺮ ﯾﺎ  Waymoﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران اﭘﻞ دارﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻫﺪف اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﭘﻞ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ را از اﺑﺘﺪا و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺴﺎزد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ داد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻻزم ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی
ﺧﻮدران ﮐﺮد .در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۲۰۱۹اﭘﻞ  ۲۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل ﻫﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Drive.aiرا ﺧﺮﯾﺪ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﯾﺘﺎن ﺣﺎﻻ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺟﺎن
ﺟﯿﻨﺎﻧﺪرﯾﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﭘﻞ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﯾﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران داﺷﺘﻪ،
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ
ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ روﯾﺘﺮز ﺗﻐﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ »آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﻻ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺎزد«.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ

اﭘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ آن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮﻣﯽدارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ورود ﮐﻨﺪ Apple II .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﺷﺎن
ﯾﮏ دﻫﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
اﭘﻞ ﻻزم ﻧﺒﻮد ﭘﻮﻟﯽ ﻓﺮاوان را ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﻤﺒﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽاش ﮐﻨﺪ.
آﯾﭙﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮑﺮﺷﺪه از راه رﺳﯿﺪ:
درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﺪﯾﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺎزار ﺗﺸﻨﻪی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ زﻣﺎﻧﯽ از راه رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﺮدازش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻣﺜﺎل
ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﺑﻠﮏﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ واﻗﻌﺎ ﺧﻮب رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﯾﻔﻮن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی

ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ از ﯾﮏ آﭘﯿﺎد ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﺼﺎﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
آﯾﻔﻮن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ از ﯾﮏ آﭘﯿﺎد ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
اﺗﺼﺎﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮمﭘﺎد ،اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ و اﭘﻞ واچ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭽﮑﺪام
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آنﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻧﻘﺾ ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در

اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﭘﻞ ﻗﺪم ﺑﻪ درون ﺑﺎزاری ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺧﻮدران واﻗﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران اوﺑﺮ و  Weymoﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را
ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .ﺗﺴﻼ
ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدراﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺶ آورده ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﻓﺮﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران
واﻗﻌﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮاﻻتﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪه .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟ ﭼﻄﻮر ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﭼﺎر ﭼﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟

دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﭼﺮاﯾﯽ ورود اﭘﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزاری ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی
ﺧﻮدران وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی
ﺧﻮدران اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از
دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
وﯾﻤﻮ و اوﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ
دادهﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺴﻼ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰاران ﻫﺰار اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ ،اﭘﻞ ﻧﯿﺰ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﺎﯾﺶ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران در
ﺟﺎدهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را
ﺑﺎ ﺗﺴﻼ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ
ﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺎ ﺗﺴﻼ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻼ ،اﭘﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎرش
را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﺎز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺶ ،در روﻧﺪی آﻫﺴﺘﻪ
اﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﮑﺲ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﭘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺮﺿﻪ،
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۲۰۲۴
ﻣﯿﻼدی ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد و ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری داده
ﺑﭙﺮدازد ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﭘﻞ را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ؟

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ »ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« ﺑﺴﺎزد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ،
روﯾﮑﺮد اﭘﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺴﻼ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ وﯾﻤﻮ و اوﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﻮدران
ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد :ﻗﯿﻤﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﻘﺪر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرﮐﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ  ۳۵ﻫﺰار اﻟﯽ  ۱۲۰ﻫﺰار دﻻر ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻋﻤﯿﻖ و اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪک از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و رادار ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ،اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی
ﺧﻮدران ﺧﻮد از ﻓﻨﺎری ﻻﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷زده ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﺪار در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﺑﯿﻦ  ۸ﻫﺰار اﻟﯽ  ۸۵ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﻫﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻻﯾﺪار
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ
را ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﻫﻢﺳﻔﺮی آﻧﻼﯾﻦ و ﺧﻮدران ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎل  ،۲۰۱۷اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﺪار در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﯿﻦ  ۸ﻫﺰار اﻟﯽ ۸۵
ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد
اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﻻﯾﺪارﻫﺎی  ۱۰۰دﻻری و  ۵۰۰دﻻری را ﺷﺎﻫﺪ

ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﭘﻞ ﻫﻢ اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﻻﯾﺪار ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در
دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی آﯾﻔﻮن  ۱۲و آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﻮدهاﯾﻢ .در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﻧﯿﺰ اﭘﻞ از ﻻﯾﺪار ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﻣﯿﻼدی ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻘﺪر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﺴﻼ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﭘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺷﺪن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ؟

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش روﯾﺘﺰر ،اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ را ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﭘﻞ ﺳﺨﺖاﻓﺰار،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد را
ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ اﭘﻞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد ،ﺳﺎﺧﺖ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد .ﯾﮏ راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای اﭘﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﺮد .ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺷﻨﺎوری ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از ۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارﻧﺪ ،اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺟﻬﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﯾﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ را ﺑﺨﺮد و در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.

آﯾﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران اﭘﻞ
اﭘﻞ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪاش ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺸﻢﻧﻮاز ،ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ،

ﻣﻘﺎوﻣﺖ )و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ( ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽﻧﻘﺺ ،اﻧﺘﻈﺎرات
از اﭘﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ اﺟﺎزه اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن و اﺣﯿﺎ ﺷﺪن
را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﭘﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽاﯾﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﺑﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ »ﺑﯽﻧﻘﺺ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ آن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ اﭘﻞ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺎﺷﺪ و از دور ،ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﻈﺎره ﮐﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران دارد و
ورودش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

