دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی

اﻣﺮوزه ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﺮان وارد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ( .روﻧﺪ اﺗﺼﺎل ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻃﻌﻤﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از راه دور ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺧﻮدروی ﺟﯿﭗ ﻧﻔﻮذ و آن را در ﺑﺰرگراه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی :هک از راه دور یک جیپ در حین رانندگی

ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدرو در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮﯾﯿﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از راه دور ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻋﻤﻼ ً آن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻫﻤﺮاه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﺳﻮم در ﺣﻮزه اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﻫﻢ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﯾﮏ ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﮏ و ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﻧﺒﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻓﺮدی ﺷﺮور از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه رخ ﻧﺪاده ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮدروﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﻢ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ از راه دور ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﻪ

ﺧﻮدروﻫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺺ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و
زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
) (Infotainmentﺧﻮدرو از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎس ﺧﻮدرو اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی درون ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﻧﺮماﻓﺰاری را ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﻮد .در
ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز در ﮔﺮوه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد از زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺧﻮدروﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻧﻔﻮذﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎنﺑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ آنﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد.
ﺷﺮح ﺷﮑﻞ :اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،از راه دور ﺧﻮدروﯾﯽ را در ﯾﮏ
ﺑﺰرگراه ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
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