ﻫﺸﺪار ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺮوم  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎﻟﻮﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﺿﻄﺮاری ﺗﺮﺳﯽ را ﺑﻪ
ﺟﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﺎﻟﻮوﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ  ۷۸.۰.۳۹ﮐﺮوم ﺑﺮای رﻓﻊ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ  CVE-2019-13720ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی »آﻧﺘﻮن اﯾﻮاﻧﻒ« و »اﻟﮑﺴﯽ ﮐﻮﻻﺋﻒ« در ﻧﺴﺨﻪ  ۷۸اﯾﻦ
ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻧﻮع ﺑﺎگ ﻫﺎی  use after freeاﺳﺖ و در ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ

ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺮوم ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی ﺑﻪ اپ دﯾﮕﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺮش اپ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪﺗﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﺪاﻓﺰار روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
وﺟﻮد دارد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روﺳﯽ در ﺣﺎل ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﻤﻼت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎگ روز ﺻﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ Operation
 WizardOpiumاﺳﺖ.
اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی روز ﺻﻔﺮ در ﻣﺮورﮔﺮ
ﮐﺮوم ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﻔﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ،ﮐﻨﺘﺮل راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را از راه دور در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺮوم ،ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ واﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده WebXR API
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ  VRو  ARﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
در اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

