ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻬﻢ
ﮐﺮوم  ۹۰را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺮوز آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم  ۹۰در وﯾﻨﺪوز ،ﻣﮏ و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻔﺖ
ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺺﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﺣﺎﺿﺮ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺮد.
آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮوم  90.0.4430.85ﺷﺎﻣﻞ رﻓﻊ ﭼﻨﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ
اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺷﻨﺎﺳﻪ  CVE-2021-21224را داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻧﻮع دادهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺳﺮﯾﻨﯿﻮاس ﺳﯿﺴﺘﺎ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ ﮐﺮوم اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺨﺘﺼﺮی را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮرﯾﺰ ﻫﯿﭗ ﺑﺎﻓﺮ در  V8ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ CVE-2021-21222
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮرﯾﺰ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ در  Mojoﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ CVE-2021-21223
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎرج از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ در  V8ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ CVE-2021-21225
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  UAFدر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ CVE-2021-21226
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮع دادهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در  V8ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ
CVE-2021-21224

ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  CVE-2021-21224در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ  ۹۰ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ  HTTPSدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﮐﺮوم  ۹۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺪﮔﺸﺎی  AV1ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و ﭘﺲ از آن
ﻧﺎم ﺳﺎﻓﺎری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮورﮔﺮ اج ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺮوﻣﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﺼﺮ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺮوﻣﯿﻮم ﻣﺜﻞ ﮐﺮوم و اج ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

