اﯾﻨﺘﻞ ﭘﺲ از  ۹ﺳﺎل ،ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را
در ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎص در ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ورک اﺳﺘﯿﺸﻦ و ﺳﺮورش را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ از راه دور ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺑﺎگ در
ﻓﺮﻣﻮر »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎل« ) (AMTﻓﻌﺎل از ﻧﺴﺨﻪ  6ﺗﺎ  11.6وﺟﻮد دارد.

اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  AMTاﻣﮑﺎن اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه از راه دور ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد
و در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دراﯾﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور دﺳﮑﺘﺎپ )رﯾﻤﻮت دﺳﮑﺘﺎپ( را
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ً
ﺑﺤﺚ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دور زدن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ

»ﻣﺘﺎﺳﭙﻠﻮﯾﺖ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد.

ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺴﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی دﭼﺎرﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺺ ﻓﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  9ﺳﺎل ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﭼﯿﭗ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ در دﺳﺘﺮس ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ  SemiAccurateﻣﺪﻋﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  Nehalemاﯾﻨﺘﻞ از
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2008ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﺒﯽ ﻟﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﭼﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،آﭘﺪﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻻک ﭘﺸﺘﯽ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ،
ً
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

