ﮐﺸﻒ  ۷آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﻠﺖ داون و اﺳﭙﮑﺘﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ً
ﻇﺎﻫﺮا دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی اﺳﭙﮑﺘﺮ و ﻣﻠﺖ داون ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺣﻔﺮه ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ.
اﺳﭙﮑﺘﺮ و ﻣﻠﺖ داون آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺧﺒﺮ ﺳﺎز
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ از ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺘﻞ و  AMDﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ARMدر ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ  5ﻣﻮرد از ﻧﻮع اﺳﭙﮑﺘﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
روﻧﺪ و دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﻧﻮع ﻣﻠﺖ داون ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ،
 AMDﯾﺎ  ARMﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺮای ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد،
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮای زود ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺳﺎل  1995ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﮑﺎن
ﺣﺪس زدن وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻌﺪی در ﭘﺮدازﻧﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮدازش ﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮدازش ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت
ً

اﯾﻨﺘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻠﻮی
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﺮﮐﺖ  ARMﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﯽ از

ﺳﻮی  AMDدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ  7روش ﺣﻤﻠﻪ در ﺳﻨﺪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﭘﻼن؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﭙﮑﺘﺮ و ﻣﻠﺘﺪاون در ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

