ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی در ﻋﺼﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭼﺮخدار

از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن CES ،اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  Computexﺗﺎﯾﻮان ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی را
ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮدروﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺪف ﺑﺰرگ
ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان اﺳﺖ.
ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯿﺸﺎن در اوج ﺑﺎﺷﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ
ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را از ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﮑﺮﺗﺮی ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﺳﺖ
ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد
روزﺑﻪروز ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺑﺎزاری اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺳﺎﺣﻞﻫﺎی ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ،ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی
 DRAMو  ،NANDﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدیﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
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آﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران از راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ؟
راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »ﺧﻮدرانﻫﺎ«

ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺼﺮف ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﮏراﻧﻨﺪه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﺎرﻟﻦ ﺳﻮر ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ J.P. Morgan
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﮏراﻧﻨﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ) (ADASﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ) «.ﺷﮑﻞ  (1ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر و
ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺶ رود ،اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2025ﺑﺎزاری  7.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺟﯿﻢ ﻫﯿﻨﺲ از ﻣﺆﺳﺴﻪ  Gartnerاﯾﻦ را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو
در ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدیﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو از
ﺣﺪود  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ  41ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  2020ﺑﺮﺳﺪ.
ﻟﻮﮐﺎ د اﻣﺒﺮوﮔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ  HS Markitﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  460دﻻر از  6000دﻻر ارزش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎل  2022ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدیﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻢ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو آن را اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﭘﺪﯾﺪ
آﯾﺪ .رﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت »اﺷﺘﺮاک ﺧﻮدرو« ) (car-sharingو ﺗﺎﮐﺴﯽﯾﺎب ) (e-hailingﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2008ﺗﺎ  2015ﺑﯿﺶ از  400درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎزار آﯾﻨﺪه ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدیﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﺷﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدیﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎب دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی و ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی.
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رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ
آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در دﺳﺘﺎن ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﯾﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان و ﺧﻮدروﺳﺎزان
آﻧﭽﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﯾﺎرﮔﯿﺮی و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺧﻮدروﺳﺎزان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮب از ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را در اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ 2
 اﯾﻨﺘﻞﺑﺎ ﺟﺬب
ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ
BMW
ﻗﺼﺪ
دارد
ﺳﮑﻮی
ﭘﺮدازﺷﯽ
ﺧﻮد را
در
ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎ
زی ﺟﺎ
ﺑﯿﻨﺪازد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدرانﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮﻧﺪ؟
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدرانﻫﺎ دارد ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﺘﻞ از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ BMW
 AGﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮدرانﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ داد) .ﺷﮑﻞ  (2ﺷﺮﮐﺖ  BMWﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ
ﺳﺎل  2021ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻢ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺳﮑﻮی ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان
از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮﯾﺎن ﮐﺮزﯾﻨﯿﭻ ﻣﺪﯾﺮ
اﯾﻨﺘﻞ در زﻣﺎن اﻋﻼم اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﻔﺖ» :ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد «.اﯾﻨﺘﻞ
در  CESاﻣﺴﺎل از ﺑﺮﻧﺪ  Goﮐﻪ ﺳﮑﻮی ﭘﺮدازﺷﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد) .ﺷﮑﻞ (3
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ،ﭘﺮدازش و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺧﻮدرانﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ

 BMWاﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﻮرد ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎل  2021ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدیﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ - ۳
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺳﮑﻮی
Go
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪا
ی از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ
را در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻗﺮار
داده
اﺳﺖ .از
ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
و
دادهﮐﺎو
ی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل
ﺻﻮﺗﯽ و
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑ
ﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی اﺑﺮی.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ رﻗﺒﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ» :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺧﻮدرانﻫﺎ ،ﺑﺎزیﺳﺎزی و
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
دارﻧﺪ «.راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﺣﻮزه ﺧﻮدران ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ» :اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  Tegraو
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Drive PXﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ درون ﺧﻮدرو «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﯿﻢ واﻧﮓ
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ» :ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻫﺰاران ﻫﺴﺘﻪ دارﯾﺪ «.ﻫﻤﮑﺎری اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر آﺋﻮدی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﻧﺸﺎن از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻮد
در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﺳﺎزی دارد) .ﺷﮑﻞ  (4در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺮاﺷﻪ  Tensorﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای آن اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮدرانﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 4
 ﯾﮑﯽ ازﻣﺪلﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺴﻼ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽ
Autopil
 otرا
اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺴﻼ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ
اﺳﺖ.

ﺑﺎزاری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری
ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺧﻮدرو ،ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ و اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ دارد .ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻄﻌﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در ﺧﻮدرو را
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﺻﺪﻣﺎت ،ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ،ﺣﺮارت ،ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺸﺪه ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO26262اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺎ
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮاﺷﻪای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از
ﺷﺮاﯾﻂ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺧﻄﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو دﺳﺘﻪ ﺧﻄﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﻪ آنﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﺮد .ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮادات ﻣﻮﺟﻮد
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻮع دوم ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و در ﻣﺤﻞ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع آنﻫﺎ دﺷﻮارﺗﺮ از ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدروﺳﺎزان در اراﺋﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن روﻧﻖ ﮔﯿﺮد؛
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺴﺖ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ،ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ روی
ﺗﺮاﺷﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻧﻈﯿﺮ Cadence،
 Mentor Graphics، Synopsys، OneSpinو ﻟﺸﮑﺮی از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
 ISO26262را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس،
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﻈﯿﺮ  Cadenceو  Mentor Graphicsدر ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO26262ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 :Apolloﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدرانﻫﺎ

ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮارج ﻧﺎﻧﺪرا ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Synopsysﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮدرو ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ دارﻧﺪ» :ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎری
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن آن ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ 8 ،ﻫﺰار ﺗﺎ  22ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺟﻮابﮔﻮی ﯾﮏ روز راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد «.ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ راﻫﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای آزﻣﻮدن ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،دﯾﻮ ﮐﻠﻒ ﻣﻌﺎون
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ  OneSpinﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ،راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای آزﻣﻮدن ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﯿﭽﯿﺪهای روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ
زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد و ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ روﻧﺪ ﮐﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﭼﻘﺪر
ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺟﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی از روش  formal veriﬁcationاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه راﺑﺮت ﺑﯿﺘﺲ ﻣﺪﯾﺮ
ارﺷﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  embeddedﺷﺮﮐﺖ » :Mentor Graphicsدر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدرو ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﭘﺮدردﺳﺮی اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮرد
ﻗﺒﻠﯽ را دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺮﯾﺪ«.

اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ
در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺖ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺑﺮی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ،راه را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ،ﺑﺎزاری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺣﺘﯽ
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺳﺘﺎرتآپ  Karambaﻧﺮماﻓﺰاری اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎوﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدرو را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .راﺑﺮت ﺑﯿﺘﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮدرو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ
ﺧﻮدروی اﯾﻤﻨﯽ دارﯾﻢ» :ﯾﮏ ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺧﻮدرو ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮدرو ،ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻮی در آنﻫﺎ ﺧﻄﺮات
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﻄﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎلﻫﺎ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻤﻦ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ) .ﺷﮑﻞ (5
ﺷﮑﻞ 5
 ﺗﺼﺎدفﯾﮑﯽ از
ﺧﻮدرانﻫ
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ﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ واﮐﻨﺶ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﺑﺨﺮﯾﻢ؟

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ؛ ﺳﻼم ﺧﻮدران
ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺮوﺋﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ » :Tirias Researchاﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﻢ دارﻧﺪ« و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدیﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﺎص در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز ﺑﺮ ﮐﻞ آن ﺑﺎزار ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ
اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺳﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﻮدرانﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮه
ﺳﻬﻤﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در دوران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،دوران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ
و دوران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﺑﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﯾﮏﺟﺎ در دوران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭼﺮخدار ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪد.
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