اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  ۱۰۰ﺧﻮدروﺳﺎز ﻣﻄﺮح
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﻣﻄﺮح در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
رازﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۷ﻫﺰار ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از  ۱۰۰ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻣﻄﺮح ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﺴﻼ ،ﻓﯿﺎت ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ،ﻓﻮرد و ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر  ۱۵۷ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ داﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
دﻗﯿﻖ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن را ﻣﺨﻔﯽ

ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ،ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ.

»ﮐﺮﯾﺲ وﯾﮑﺮی« ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ  ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Level One
 Roboticsﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده

اﺳﺖ.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﮏ ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﺒﻮده ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن  Level Oneﭘﺴﻮردی ﻻزم ﻧﺒﻮده ،ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪی ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺪﺳﺖ آورده و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
»ﻣﯿﻼن ﮔﺎزﮐﻮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  Level Oneﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از وﯾﮑﺮی،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﺪاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻮ رﻓﺘﻪ را ﺳﺮﯾﻌﺎً از دﺳﺘﺮس

ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  Level Oneﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﻧﻤﻮد:

»ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ ،ﻋﻠﻞ رخ
دادن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

