ﮐﻮاﻟﮑﺎم از وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﺧﺒﺮ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۶
در روزﻫﺎ اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺣﺎﻻ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از وﺟﻮد اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Meltdownو  Spectreﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﻮردﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭼﻨﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﺎزون ،اﭘﻞ IBM ،و

ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ آﻟﻮده ﺑﻮدن
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭼﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن از وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی  AMDو

ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﻤﺎری  ARMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  845ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  ARMﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد

ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺑﺎگ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ.ﺣﺎﻻ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ

ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮور » «Centriqﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری
 ARMآﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ ﺑﺮزورﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از اذﻋﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ،ارزش ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ در روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  1درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی دﭼﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﭼﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  845ﻧﺎم دارد از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  ARMﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺧﺒﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر از ارزش ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

