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ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ »داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری  «Grazدر اﺗﺮﯾﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  NetSpectreﺧﺒﺮ داده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،داده ﻫﺎ از روی ﻣﻤﻮری ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺣﻤﻼت اﺳﭙﮑﺘﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺪف و اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب در آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ روش ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺳﺎس اﯾﻦ روش ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮدازش ﺟﺎری ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺟﺮای زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮدازﺷﯽ آﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎوا
اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  NetSpectreوﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺣﻤﻼت اﺳﭙﮑﺘﺮ دارد و آن ﻫﻢ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﺪﻫﺎ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ
روش ﻫﮑﺮ ﭘﻮرت ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف را ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮده و ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
داده ﻫﺎی روی ﻣﻤﻮری ،زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ را ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش
اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ  ۶۰ﺑﯿﺖ در ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺖ را ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺣﻤﻠﻪ  NetSpectreاز دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول اﺑﺰار ﻧﺸﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ داده ﻫﺎ را از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﺨﺶ دوم ﻫﻢ اﺑﺰار ﻣﺨﺎﺑﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺮدازﻧﺪه را در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ وﺻﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻨﺘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی
رﻓﻊ اﺳﭙﮑﺘﺮ و ﻣﻠﺖ داون ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ راه ﺣﻞ »ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی« را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻻﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﯿﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻋﺎدی و ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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