رﺧﻨﻪای ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎک

اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ آیﻓﻮنﻫﺎ ،ﻣﮏﻫﺎ و آیﭘﺎدﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺧﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺮاﺷﻪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل  2018ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻨﺪ روز
ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪی ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آیﻓﻮن را
ﮐﺎﻫﺶ داده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎگ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آیﻓﻮنﻫﺎ ،آیﭘﺎدﻫﺎ و ﻣﮏﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ دو آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﺷﺒﺢ ) (Meltdownو ) (Spectreآﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  Spectreﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آرم را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و  iOSاز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ وﯾﮋه ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺧﻮد وﺻﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﻠﻮد ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻮد.

اﮐﻨﻮن اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی
 Spectreآﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﭘﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ  iOS 11.2ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
آیﻓﻮن ،آیﭘﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  Meltdownاز ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ
ﮔﺠﺖ اﭘﻞواچ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  watchOSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻟﻮده ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد در
ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  Spectreﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ .ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  2.5درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮورﮔﺮ ﯾﺎد
ﺷﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ«.
دو آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎد ﺷﺪه از وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Speculative Executionﮐﻪ در ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی اﺟﺮا ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ روﻧﺪ ﭘﺮدازش ﻣﻮازی را دﺳﺘﮑﺎری
ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﭘﻞ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻮده اﺟﺮا ﺷﻮد ،آنﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ وﯾﮋه را ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ را روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص دو آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﺑﻪ آدرس
 Meltdown and Spectreﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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