دارﭘﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺳﺎﯾﺒﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﺸﺐ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ درﺑﺎره ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﺪﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .دارﭘﺎ
)ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن(  ۲ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺟﻨﮓ ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن دﻣﻮﯾﯽ از  Plan Xرا ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ای اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ

ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ» :ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻗﺮار دادن
اﺑﺰارﻫﺎی دﻓﺎع ﺳﺎﯾﺒﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎی ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮدی «.در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دارﭘﺎ از ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ ﺑﺮای
ﮐﺎر ﺑﺎ راﺑﻂ ﺑﺼﺮی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺎزه و  ۳ﺑﻌﺪی از ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Plan Xدارﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮ “ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮه  ۲ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻧﺪارﯾﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﭽﺮﺧﯿﺪ و در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،داده ﻫﺎ را ﮐﻨﮑﺎش
ﮐﻨﯿﺪ”.

ﺑﺎ آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ اﻧﮕﺎر ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻣﺤﯿﻂ  ۳ﺑﻌﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در وﯾﺪﯾﻮی اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ دﻣﻮ از اﯾﺪه
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ .ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان
ﺳﺎﯾﺒﺮی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ

ﻣﺠﺎزی در دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ اﺑﺰار دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ در ﭘﺎﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان در آن ﮐﻨﮑﺎش ﮐﺮد.
ﭘﺮوژه  Plan Xدر اﺻﻞ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻻﯾﻪ ﯾﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺼﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی
ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ .ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در
ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺪ ،در ﺟﻨﮓ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺳﺮان آن ﺑﻪ آرزوﯾﯽ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه.

ﺑﺎ آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ و راﺑﻂ ﺑﺼﺮی ﭘﻠﻦ اﮐﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﻠﻦ اﮐﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۷اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﯾﺒﺮی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺷﺮﮐﺖ آﮐﯿﻠﺲ وی.آر )زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﻔﺖ را ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ.
)ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ(
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

