ﺑﺪاﻓﺰار ﺗﺎزه روﺳﯽ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺮاﺳﺎس
ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎن ﮐﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه داغ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار ﺗﺎزه روﺳﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﺮاح ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮏ آﻓﯽ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺪاﻓﺰار ﺳﺮﻗﺖ ارز ﻣﺠﺎزی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ارز ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﻧﺮو ﯾﺎ  Zcashﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار ﺗﺎزه روﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  WebCobraﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮه
ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ارز ﻣﺠﺎزی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺨﺮب اﯾﻨﺴﺘﺎﻟﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮح ﮐﻨﻨﺪه

ﻫﺎی  Cryptonightروی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  x86و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﻨﺮ  Zcashروی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  x64ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪه  Cryptonightﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺮو ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ
اﺑﺰار ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  Cryptonightاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺳﺎزﮔﺎری دارد.

ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰار را روﺳﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ :ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺮﻗﺖ ارز ﻣﺠﺎزی روز ﺑﻪ روز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ دادن ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاح ارز از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻼﻫﺒﺮداران ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻤﻼت ﺗﺮوﺟﺎن را ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎی ﻣﮏ آﻓﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ

آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاح ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ارز ﻣﺠﺎزی
ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺎره
اراﺋﻪ دﻫﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ) CoinHiveﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاح ارز ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﻧﺮو ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮدی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۵۰ﻫﺰار دﻻر را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ
آورد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ روش آﺳﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ ،ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی
اﺳﺘﺨﺮاج ارز ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ارزﮐﺎوی روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ و رﯾﺴﮏ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺑﺎج
اﻓﺰار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

