اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﻌﻨﻪآﻣﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﯾﻤﻮ را داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺟﺎن ﮐﺮاﻓﭽﯿﮏ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﯾﻤﻮ در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺴﻼ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮدران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻄﺎب ﮐﺮد .ﺣﺎل اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺋﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻗﺎی ﮐﺮاﻓﭽﯿﮏ ﭘﺎﺳﺦ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺴﻼ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از
ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ ،آﻗﺎی ﮐﺮاﻓﭽﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد وﯾﻤﻮ اﺻﻼ ﺗﺴﻼ را رﻗﯿﺐ ﺧﻮد

ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ از ﻧﻈﺮ وی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدران ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺳﺎزد!
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﯾﻤﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﺴﻼ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻓﺮد ﺣﺎﺿﺮ در
ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی اﻓﺰوده اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺪار داده ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ!

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﭘﻮل در داﺧﻞ ﭘﺎراﻧﺘﺰ و ﺑﻌﺪ از
ﻧﺎم وﯾﻤﻮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻌﻨﻪ زده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ وﯾﻤﻮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
آﻗﺎی ﮐﺮاﻓﺠﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺪاﻋﯽ وﯾﻤﻮ را ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدران ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو اﻋﺘﻘﺎد دارد زﻣﯿﻦ
ﺑﺎزی ﺗﺴﻼ و وﯾﻤﻮ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد:

»وﯾﻤﻮ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﻮده و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه اﺳﺖ«.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ از دﯾﺪ آﻗﺎی ﻣﺎﺳﮏ ،ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮدران ﺗﺴﻼ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از دﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﯾﻤﻮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﯾﻤﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺗﺼﻮری اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﯾﻤﻮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده

و ﮔﻔﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺤﮑﺎم و دﻗﺖ ،آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

