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دٍسثیي  iPhoneیب  MacBookهیتَاًذ تٌْب ثب ثبصدیذ اص یک سبیت ّک ضَد .هشاجؼِ ثِ یک سبیت (ًِ تٌْب
سبیتّبی هخشة ،ثلکِ سبیتّبی هجبص کِ ًبآگبّبًِ تجلیغبت هخشثی سا ًوبیص هیدٌّذ) ثب استفبدُ اص هشٍسگش
 Safariهی تَاًذ ثِ هْبجوبى اص ساُ دٍس اجبصُ دّذ ثِ طَس هخفیبًِ ثِ دٍسثیي ،هیکشٍفَى یب هکبى دستگبُ ٍ دس
ثشخی هَاقغ سهضّبی ػجَس رخیشُ ضذُ دستشسی پیذا کٌٌذ.
اخیشاً ضشکت اپل یک پبداش ّ 57ضاس دالسی ثِ یک ّکش اخالقی ثِ ًبم  Ryan Pickrenپشداخت کشد کِ ػوالً
ػولیبت ّک سا ضشح دادُ ٍ ثِ ضشکت کوک کشدُ است تب دس هجوَع ّفت آسیت پزیشی جذیذ سا پیص اص آى
کِ ّش هْبجوی ثتَاًذ اص آىّب استفبدُ کٌذ ،تشهین کٌذ .ایي اصالحبت دس یک سشی ثِسٍصسسبًی ًسخِّبی
 spanningدس هشٍسگش ً Safariسخِ ( 5....7هٌتطش ضذُ دس  82طاًَیِ ً ٍ )8.8.سخِ ( Safari 5.5.هٌتطش
ضذُ دس  82هبسس  )8.8.اػوبل ضذ.
ثِ گفتِ  ،Pickrenاگش یک ٍةسبیت هخشة ًیبص ثِ دستشسی دٍسثیي داضتِ ثبضذ ،تٌْب ثبیذ خَد سا ثِ ػٌَاى
یک ٍةسبیت هؼتجش کٌفشاًس ٍیذیَیی هبًٌذ  Skypeیب  Zoomجب ثضًذ.
استفبدُ اص صًجیشُی سِ ًقض گضاسش ضذُی  Safariثبػث هیضَد سبیتّبی هخشة خَد سا ثِ جبی
سبیتّبی هجبص کِ قشثبًی ثِ آى اػتوبد داسد جب ثضًذ ٍ ثب سَءاستفبدُ اص هجَصّبیی کِ تَسط قشثبًی ثِ داهٌِ
هَسد اطویٌبى اػطب ضذُ ثَد ،ثِ هیکشٍفَى یب دٍسثیي دستشسی پیذا کٌٌذ.
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یک سنجیزه بهزهبزداری بزای سوءاستفاده اس مجوسهای مزبوط
تهای Safari
سای 

هشٍسگش  Safariثِ ّش سبیت هجَصّبی دستشسی خبصی هبًٌذ دٍسثیي ،هیکشٍفَى ،هَقؼیت هکبًی ٍ هَاسد
دیگش سا هیدّذ .ثِ گفتِ  ،Skypeایي هسئلِ ثبػث هیضَد ثب ّش ثبس ساُاًذاصی ثشًبهِ دس ٍة سبیتّبی
ضخصی ،ثذٍى دسخَاست هجَص دستشسی کبسثش ،دستشسی ثِ دٍسثیي آسبى ضَد .اهب دس هَسد iOS

استثٌبءّبیی ٍجَد داسدٌّ .گبهی کِ ثشًبهِّبی ضخص ثبلث ثشای دستشسی ثِ دٍسثیي ثِ هجَص کبسثشاى ًیبص
داسًذ ،هشٍسگش  Safariهیتَاًذ ثذٍى اػالى سشیغ ثِ دٍسثیي یب گبلشی تصبٍیش دستشسی پیذا کٌذ .دس ٍاقغ،
دستشسی ًبدسست ثب اػوبل صًجیشُای اص ثْشُثشداسی اص ًَاقص کِ ثِ ّن هتصل ضذُاًذ ثبػث هیضَد هشٍسگش،
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ثشًبهِ  5 URLسا تجضیِ کشدُ ٍ تٌظیوبت اهٌیتی سا ثش اسبس ّش ٍةسبیت دستکبسی کٌذ .ایي سٍش فقط دس
ٍةسبیتّبیی کِ دس حبل حبضش ثبص ّستٌذ ػول هیکٌذ Pickren .خبطشًطبى کشد ایي کِ ثشًبهِ  URLکبهالً
ًبدیذُ گشفتِ ضَد ،هطکل سبص است صیشا ثسیبسی اص آىّب هبًٌذ  ،javascript: ،file:یب  data:داسای ًبم هیضثبى
هؼٌبداس ًیستٌذ.
ثِ ػجبست دیگشً Safari ،ویتَاًذ ثشسسی کٌذ کِ آیب دس صَست سػبیت سیبست هطبثِ دس ٍةسبیتّب ،هیتَاى
ثِ سبیت دیگشی کِ دس اثتذا ثِ هجَص ًیبص ًذاسد دستشسی پیذا کشد یب خیش .دس ًتیجٍِ ،ة سبیتی هبًٌذ
«ّ ٍ »https://example.comوتبی هخشة آى « »fake://example.comهیتَاًٌذ ثب داضتي هجَصّبی هطبثِ
هتَقف ضًَذ.
ثٌبثشایي ثب ثْشُگیشی اص کٌذی تجضیِ ًبم هیضثبى  ،Safariاستفبدُ اص فبیل ( URI8ثِ ػٌَاى هثبل،
 ،)file:///path/to/file/index.htmlثشای فشیت هشٍسگش دس تغییش ًبم داهٌِ ،ثب استفبدُ اص جبٍا اسکشیپت
اهکبىپزیش خَاّذ ثَد.
هشٍسگش  Safariتصَس هیکٌذ کِ کبسثش دس سبیت  skype.comاست ٍ هْبجن هیتَاًذ اص ایي طشیق جبٍا
اسکشیپت هخشة سا ثبسگزاسی کٌذ؛ سپس ٌّگبهیکِ کبسثش پشًٍذُ  HTMLهحلی سا ثبص کٌذ ،دٍسثیي،
هیکشٍفَى ٍ اضتشاک گزاسی صفحِ ثِ خطش هیافتٌذ.
ایي گضاسش ًطبى هیدّذ حتی سهضّبی ػجَس سبدُ ًیض هیتَاًٌذ ثب ایي سٍش سشقت ضًَذ صیشا  Safariاص
ّوبى سٍیکشد ثشای ضٌبسبیی ٍةسبیتّبیی کِ دس آى پش کشدى خَدکبس سهض ػجَس الصم است ،استفبدُ هیکٌذ.
ػالٍُ ثش ایي ثب ثبص کشدى یک سبیت قبثل اػتوبد ثِ ػٌَاى یک  ٍ Pop up.دس ًتیجِ استفبدُ اص آى ثشای
ثبسگیشی یک فبیل هخشة ،ثبسگیشی خَدکبس هیتَاًذ دٍس صدُ ضَد.

 5هحتَای ٍة ضبهل ثشًبهِ (پشٍتکل) ،هیضثبى (داهٌِ) ٍ پَست  URLکِ ثشای دستشسی ثِ آى استفبدُ هیضَد هیثبضذ .دٍ ضیء فقط
ٍقتی کِ ثشًبهِ ،هیضثبى ٍ پَست آىّب ثب ّن یکسبى ثبضذ ،داسای هجذاء یکسبى ّستٌذ.
 URI 8هخفف uniform resource identifierاست .ثب تَجِ ثِ هؼٌی لغَی آى  URIدس ٍاقغ تؼییي کٌٌذُ َّیت یکٌَاخت هٌبثغ آًالیي
است.
 .پبح آح)ّ (Pop-Upب تجلیغبتی ّستٌذ کِ ثذٍى اجبصُ کبسثش ثبص هیضًَذ .آىّب اغلت آصاس دٌّذُ ثَدُ ٍ هوکي است حبٍی لیٌکّبی
آلَدُ ٍ داهی ثشای کبسثشاى ثبضٌذ.
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ثِ ّویي تشتیت ،یک ( blob2 URIثِ ػٌَاى هثبل  )blob: //skype.comهیتَاًذ ثشای اجشای کذ جبٍا
اسکشیپت دلخَاُ هَسد سَءاستفبدُ قشاس ثگیشد ٍ اص آى ثشای دستشسی ثذٍى اجبصُ ٍ هستقین ثِ دٍسثیي قشثبًی
استفبدُ ضَد.
دس کل دس ایي گضاسش ّفت آسیتپزیشی هختلف سٍص صفشم دس  Safariثشسسی ضذُ است:
 :CVE-2020-3852 هوکي است یک ثشًبهِ ٌّ URLگبم تؼییي هجَص چٌذسسبًِای ثشای یک ٍةسبیت
ثِ اضتجبُ ًبدیذُ گشفتِ ضَد.
 :CVE-2020-3864 هوکي است یک فیلذ ضیء  ،DOM7اصل اهٌیتی هٌحصش ثِ فشدی ًذاضتِ ثبضذ.
 :CVE-2020-3865 هوکي است یک فیلذ ضیء  DOMدس سطح ثبال ثِ اضتجبُ ایوي تلقی ضَد.
 :CVE-2020-3885 هوکي است یک فبیل  URLثِ طَس ًبدسست پشداصش ضَد.
 :CVE-2020-3887 هوکي است هجذاء ثبسگیشی یک فبیل ثِ طَس ًبدسست هشتجط ضذُ ثبضذ.
 :CVE-2020-9784 هوکي است یک  iframeهخشة اص تٌظیوبت ثبسگیشی ٍةسبیت دیگشی استفبدُ
کٌذ.
 :CVE-2020-9787 هوکي است یک ثشًبهِ ٍاکطی  URLحبٍی خط (ً ٍ )-قطِ (ٌّ ).گبم تؼییي هجَص
چٌذ سسبًِای ثشای یک ٍةسبیت دس هجبٍست یکذیگش ثِ اضتجبُ ًبدیذُ گشفتِ ضَد.
ثِ کبسثشاى  Safariتَصیِ هیضَد هشٍسگش سا ثِ سٍص ًگِ داضتِ ٍ اطویٌبى حبصل کٌٌذ کِ ٍةسبیتّب فقط ثِ
آى دستِ اص تٌظیوبتی کِ ثشای ػولکشد آىّب ضشٍسی است هجَص دستشسی هیدٌّذ.
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