اﯾﻨﺘﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎجاﻓﺰار را ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد؛ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﭘﺎﻦﺗﺮ از
ﻧﺮماﻓﺰار  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۹
اﯾﻨﺘﻞ در روﯾﺪاد  CES2021ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه.
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺮی  Hﺑﺮای ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی ﭘﻨﺘﯿﻮم ﺳﯿﻠﻮر و

ﺳﻠﺮون از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺘﻞ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺎجاﻓﺰار در ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺮی  Core vProﺑﻪ ﻟﻄﻒ »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻬﺪﯾﺪ« ﯾﺎ
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر » «TDTو ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎجاﻓﺰار را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭼﻨﯿﺪن ﻻﯾﻪ ﭘﺎﻦﺗﺮ از ﻧﺮماﻓﺰار وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮﺧﯽ از دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ از دﯾﺪ آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺗﻮﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻨﺘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﻨﯽ » «Cybereasonﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺒﺮﯾﺰن اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ

در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۲۱از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻘﺸﯽ

ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻤﻼت ﺑﺎجاﻓﺰاری را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻨﺘﻞ ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی

 VProاﺧﺘﯿﺎری و راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎجاﻓﺰار ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم » «CETرا ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺪﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

