دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

دﺷﻤﻦ ﭘﺸﺖ دروازه؛ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺧﻮدروﻫﺎ

ﭼﺎرﻟﯽ ﻣﯿﻠﺮ و ﮐﺮﯾﺲ واﻻﺳﮏ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺠﻠﻪ واﯾﺮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان از راه دور
ﯾﮏ ﺟﯿﭗ ﭼﺮوﮐﯽ ﻣﺪل  2015را ﻫﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﮏ
را ﻣﯽﺗﻮان روی ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻣﯿﻠﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﮑﺮ ﺑﺎ  NASو ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ
ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .واﻻﺳﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ  IOActiveرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ،وﻗﺘﯽ ﮔﺰارشﮔﺮ واﯾﺮد ﺧﻮدرو را در ﯾﮏ ﺑﺰرگراه ﻣﯽراﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ از راه دور و از ﻓﺎﺻﻠﻪ ده ﻣﺎﯾﻠﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ رادﯾﻮی ﺧﻮدرو را دﺳﺘﮑﺎری و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدرو را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ،آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﺎ  Head unitﺟﯿﭗ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﯾﻦ
ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ Head unit .ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ) ECUواﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ( ﻣﻮﺟﻮد در
ﺧﻮدرو ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ  ECUوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ  Head unitاﯾﻦ ﺧﻮدرو
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  UConnectﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻫﮑﺮ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﻠﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻪﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ.
ﺟﺎن آﻟﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﻫﮑﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدرو داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
»آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدرو را ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪاﻧﺪ «.اﻣﺎ ﻣﯿﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺧﻮدروی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﺣﺎل ﺗﺮدد در ﺟﺎدهﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ:
»دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در  Head unitو از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻫﮏ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد «.آنﻫﺎ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎدهای ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻫﮏ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯿﻠﺮ و واﻻﺳﮏ از ﺗﻠﻔﻦ آﻧﺪروﯾﯿﺪی  Kyoceraﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﭗﺗﺎپ ﻣﮏﺑﻮک
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ  Hotspotوایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﻮدروﺳﺎزان از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرو را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮدرو ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺣﺎل اﻓﺰودن
روﺗﺮﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺪل
ﺟﯿﭙﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻮده ﮐﻪ اﺟﺎزه
دﺳﺘﺮﺳﯽ را داده اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﺷﮑﻞ :ﻣﯿﻠﺮ و واﻻﺳﮏ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮدرو ﺟﯿﭗ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
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