ﺳﻮرس ﮐﺪ ﻓﯿﻔﺎ  ۲۱و ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺖ در
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻨﺪ -
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اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ) (EAﻧﺎﺷﺮ ﺳﺮی ﺑﺘﻠﻔﯿﻠﺪ و ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ از ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب دﻧﯿﺎی وﯾﺪﺋﻮ ﮔﯿﻢ،
اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮرس ﮐﺪ ﻓﯿﻔﺎ  ۲۱ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎرﻗﺎن در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﻓﺮوش ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دادهﻫﺎ ﺑﻪ  ۷۸۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮرس
ﮐﺪ ﻓﯿﻔﺎ  ،۲۱ﺳﻮرس ﮐﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ در اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎتﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ

ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دادهﻫﺎی در ﺣﺎل

ﻓﺮوش را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮد و ﺳﻮرس ﮐﺪﻫﺎ آنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر اﺑﺰارﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرس ﮐﺪ ﻓﯿﻔﺎ  ۲۱ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺳﺨﻨﮕﻮی  EAﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪف اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ و ادﻋﺎ دارد
ﮐﻪ ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن درز اﺧﯿﺮ دادهﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﯽدی ﭘﺮاﺟﮑﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی ﭘﺮﺑﺎگ ﺳﺎﯾﺒﺮﭘﺎﻧﮏ  ،۲۰۷۷ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﺑﺎجاﻓﺰاری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮرس ﮐﺪ ﻋﻨﻮان اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺳﯽدی ﭘﺮاﺟﮑﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ را دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺘﺸﺎر ﭘﭻ  ۱.۲ﺑﺎزی
ﺳﺎﯾﺒﺮﭘﺎﻧﮏ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﺗﺮﺳﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
آﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﮏ ﻧﺪارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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