ﭘﻨﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﮏ و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهای

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﺗﺼﺎدف ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻏﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﯾﺰﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وارد ﺷﺪ .اﯾﻨﺘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﻤﻨﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر و ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن درب ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺮ روز رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ ،اوﺿﺎع ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺧﺒﺎر آن در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﯾﺰﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺌﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺘﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی
از ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت رﺳﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﻤﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ « .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻨﺘﻞ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺷﺮوﻋﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ رﺧﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋهای را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻨﺘﻞ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﻣﺪل اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ  Q50ﺷﺮﮐﺖ
 BMWو ﺟﻨﺴﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪه رﯾﺰﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺮدن ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ دارد اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم را در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﻔﺼﻞ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهای را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ 50
ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮر ) ،(ECUﮐﻠﯿﺪ از راه دور و واﺣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎی آنﺑﺮد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﮏ ﺷﺪن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  32دﻻری ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ ،ﻫﮏ
ﺷﺪن ﺟﯿﭗ ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ ﭼﺮوﮐﯽ ﮐﻪ از راه دور ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮد.
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در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮر و
ﺷﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺗﯿﺮس ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 ASRBﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪی اﺳﺖ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎ درﺑﺎره راﻧﻨﺪه ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،ﻣﮑﺎن ﺟﺎری ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای
داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز راﻧﻨﺪه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﺎوﺑﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
« اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﯾﻮارﻫﺎی آﺗﺶ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات و
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪای ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻨﺘﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﺧﺎص را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
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