اﭘﻞ در ﭘﺎﺰ  ۲۰۲۰اﻣﻨﯿﺖ ﭼﯿﭗ آﯾﻔﻮنﻫﺎ و اﭘﻞ
واچﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﺰ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﻐﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر
را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  A12و  S5ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺿﺮ از ارﺗﻘﺎی ﺑﺨﺶ Secure
 Enclaveﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ در ﭘﺎﺰ ﺳﺎل  ۹۹ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
اﮔﺮ اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﺪ Secure Enclave ،ﻫﻢﭘﺮدازﻧﺪه اﻣﻨﯿﺘﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
اﺿﺎﻓﻪای را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ ،ﻣﮏ و اﭘﻞ واچ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ  Secure Enclaveﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر،
دادهﻫﺎی اﭘﻞ ﭘﯽ و ﺗﺎچ آﯾﺪی ﯾﺎ ﻓﯿﺲ آﯾﺪی را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻐﺮ ﺧﺎص اﭘﻞ در اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ  Secure Storage Componentﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت درون  Secure Enclaveاﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﭘﻞ
ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪروز ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺤﺼﻮﻻت  A12, A13, S4و  S5ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﺎﺰ  ۲۰۲۰ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ از ﻧﺴﻞ دوم
 Secure Storage Componentاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ از ﻧﺴﻞ اول
 Secure Storage Componentﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«.

اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﺴﻞ
دوم  Secure Enclaveﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ:
ﻫﻮمﭘﺎد ﻣﯿﻨﯽ – ﺗﺮاﺷﻪ S5
اﭘﻞ واچ  – SEﺗﺮاﺷﻪ S5
آﯾﭙﺪ )ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ( – ﺗﺮاﺷﻪ A12
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﭘﻞ ﮐﻤﯽ اﺑﻬﺎم دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ  A13ﯾﺎ  S4ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در ﭘﺎﺰ  ۲۰۲۰ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۴ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه S4

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﭘﯿﺶ از ارﺗﻘﺎی  Secure Storage Componentﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻧﺴﻞ دوم  Secure Storage Componentﯾﮏ »ﻻکﺑﺎﮐﺲ« ) (Lockboxﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ دارد.
ﻫﺮ ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﻻکﺑﺎﮐﺲ ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖﮐﻨﻨﺪه  ۱۲۸ﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺷﻤﺎرﻧﺪه  ۸ﺑﯿﺘﯽ و ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺛﺒﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش  ۸ﺑﯿﺘﯽ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻻکﺑﺎﮐﺲ ﺷﻤﺎرﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارد«.
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺰ  ۲۰۲۰ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺴﻞ اول Secure Storage Component

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ آﯾﻔﻮن  ،XRآﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ  ،۵آﯾﻔﻮن  SEو آﯾﻔﻮن  ۱۱اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﺗﺎی اول از  A12و دوﺗﺎی دوم از  A13ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

