جـدول آخـرین بهروزرسـانـیها و آسـیبپذیـریهای نـرمافـزارهای پـرکـاربرد در کشـور
سرویسدهندهها (وب ،پست الکترونیک ،پراکسی و غیره)
دریافت آخرین نسخهی پایدار
موضوع

آخرین نسخهی پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

Apache Web Server

2.4.37

2018-10-23

goo.gl/ySdR

Squid Proxy & Cache Server

4.5

2019-01-01

goo.gl/JRPoY4

آسیبپذیریها
موضوع

شناسه

منبع

Microsoft
Exchange
Server

CVE-2019-0588
CVE-2019-0586

goo.gl/LN61RQ
goo.gl/h8BcQz

2019-01-08

انتشار

خطر

Microsoft
SharePoint
Server

CVE-2019-0562
CVE-2019-0558
…,

goo.gl/QjLf9f
goo.gl/tD3fbp
…,

2019-01-08

تاریخ

سطح

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

باارطی Microsoft Exchange

آسیبپذیریهایی آشکیرساییی طالعاایح اسای
طجرطی کا طی رط و ر ور : Server 2019 Microsoft Exchange
متوسط Server

goo.gl/3qT6HU
باارطی Microsoft Exchange

goo.gl/qCRtg3
goo.gl/cpDXn2

: Server 2016 CU11
goo.gl/Bj3hxE

آسیبپذیریهیی طفزطیش سطح وسترسا

 XSSور باارطی Microsoft SharePoint

 Microsoft SharePoint Serverبا طساط ی : Enterprise Server 2016
goo.gl/8rniZp
متوسط ا م پیکسییی منیسب ورخوطست ب جعل بی طستفیو
باارطی Microsoft SharePoint
طی طرسیل یک ورخوطست جعل خیص
: Server 2019 Core
goo.gl/qGjTfq

goo.gl/NfgwCE
goo.gl/ao3ATU
…,

باارطی ینا یهیی Server 2016

Hyper-V

CVE-2019-0551
CVE-2019-0550

goo.gl/rf9oHr
goo.gl/Q72Faj

2019-01-08

Wampserver

CVE-2018-1000848

goo.gl/Xw9W9C

2018-12-20

Active
Directory
Federation
Services

CVE-2018-8547

Microsoft
Skype for
Business

CVE-2018-8546

موضوع

شناسه

منبع

Windows

CVE-2019-0584
CVE-2019-0583
…,

goo.gl/VGkntk
goo.gl/hjBgYK
…,

آسیبپذیری طجرطی کا طی رط و ر ور  Hyper-Vبا
ر وی کایربر : 10 1607 32, 64bit
طسط ی جوو نقا ور طاتایرسان
goo.gl/p6PrpF
طااارطی هویاات ش ا ر ی سیساات ایما  Guestباای
بارطی ینا یهیی 10 1803 32,
طستفیو طی طجرطی یک برنیم ی کیربروی جعل
: Server 2016 64bit

یییو

متوسط

پیک سییی منیسب یک ورخوطسات ب جعلا سوساط : 10 1809 32, 64bit
goo.gl/9XuY6D
متوسط یک نسه ی سفیرش متنبایی طی Microsoft AD
برطی ین یهیی Server 2012 R2
FS
: 8.1 32, 64bit

goo.gl/qS9HKL
goo.gl/rLrD4R

goo.gl/CGVS9u
آسیبپذیری  XSSور  Wampserverنساه هایی آسیب پذیری فوق ور Wampserver

میقا  3.1.5ب طسط ی نق

ور index.php

نسه ی  3.1.5برالرف گروی طست.

goo.gl/5Jydgd

آساایبپااذیری  XSSور ینا ی ب ا طسااط ی ا ا م باارطی ینا یهیی Server 2019
goo.gl/h7DLQ2

2018-11-13

goo.gl/T6AWBE

2018-11-13

ک

تاریخ

سطح

انتشار

خطر

goo.gl/q8PLMi

goo.gl/jirNmF
آسیبپذیری جلاوگیری طی سار ید ور  Microsoftباارطی Skype for Business

 Skype for Businessبی طرسایل سعا طوی : 2016 64bit emoji
goo.gl/2UJSis
ب سمت سر ر آسیبپذیر سوسط یک کیربر
بارطی Microsoft Lync 2013
: SP1 64bit

goo.gl/oo1Bv7

goo.gl/f7XcZ7

سیستمهای عامل
خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع
برطی ین یهیی Server 2012 R2

2019-01-08

چن ین آسیبپذیری طجرطی ک طی رط و ر ور ین ی ب
طسط ی ا م م یریت صحیح طشییء ور ایفظ سوساط : 8.1 32, 64bit
goo.gl/7i5bTJ
متوسط  Windows Jet Database Engineبی طستفیو طی
برطی ین یهیی ،7 SP1 32, 64bit
سرغیب قربین ب بیی کرون یک فیی جعل خیص
: Server 2008 R2

اطالعات بیشتر

goo.gl/pc7mUn

goo.gl/PZH3qb
goo.gl/xRasNs
…,

چن ین آسیبپذیری طفزطیش سطح وسترس ور ین ی بارطی ینا یهیی 10 1809 32,
Windows

CVE-2019-0574
CVE-2019-0573
…,

goo.gl/4vxqKy
goo.gl/cUCC9V
…,

2019-01-08

Windows

CVE-2019-0570

goo.gl/UDnQBU

2019-01-08

Windows

CVE-2019-0569
CVE-2019-0554
…,

goo.gl/tbpmgR
goo.gl/uK71PJ
…,

2019-01-08

Windows

CVE-2019-0564
CVE-2019-0548

goo.gl/yHb4sw
goo.gl/MXEcii

2019-01-08

Windows

CVE-2019-0553

goo.gl/nWcbgj

2019-01-08

Windows

CVE-2019-0547

goo.gl/uhXnQj

2019-01-08

: Server 2019 64bit

ب طسط ی ا م م یریت صحیح املییح ر ی فییا
goo.gl/mk5hP6
متوسط سوسط سر ید  Data Sharingبی طستفیو طی طجرطی
باارطی ینا یهیی Server 2016
یک برنیم ی کیربروی جعل ر ی سیست قربین
: 10 1607 32, 64bit

goo.gl/ft7n3M
goo.gl/ibv5FG
…,

goo.gl/p6PrpF
برطی ین یهیی Server 2012 R2

آسیب پذیری طفزطیش ساطح وسترسا ور ینا ی با
طسط ی ا م م یریت صحیح طشییء ور ایفظ سوسط : 8.1 32, 64bit
goo.gl/7i5bTJ
متوسط  Windows Runtimeبای طساتفیو طی طجارطی یاک
بارطی ینا یهیی 10 1709 32,
برنیم ی کیربروی جعل ر ی سیست قربین
: Server 2016 64bit

goo.gl/NG8veJ

goo.gl/omZZpg
ور برطی ین یهیی Server 2012 R2

چن ین آسیبپذیری آشکیرسییی طالعایح اسای
ین ی ب طسط ی اا م ما یریت صاحیح طشاییء ور : 8.1 32, 64bit
goo.gl/7i5bTJ
متوسط ایفظ سوسط هست ی ین ی بی طستفیو طی طجرطی یک
باارطی ینا یهیی Server 2016
برنیم ی کیربروی جعل ر ی سیست قربین
: 10 1607 32, 64bit

goo.gl/6b5FCa
goo.gl/VHizwU
…,

goo.gl/p6PrpF

آساایبپااذیری جلااوگیری طی ساار ید ور ین ا ی ب ا برطی : ASP.NET Core 2.1
goo.gl/9k1Kgr
طسط ی ا م ما یریت صاحیح ورخوطساتهایی ب
متوسط سوساااط هسااات ی  ASP.NETبااای طساااتفیو طی برطی : ASP.NET Core 2.2
goo.gl/FZLhPu
ورخوطستهیی جعل خیص
آسیبپذیری آشکیرسییی طالعایح اسی
ب طسط ی م یریت نیصحیح طشییء ور ایفظ سوساط : Server 2016 64bit
goo.gl/omZZpg
متوسط ییرسیست لینوکد بی طستفیو طی طجرطی یک برنیما ی
بارطی ینا یهیی 10 1809 32,
کیربروی جعل خیص
: Server 2019 64bit

goo.gl/8A1ie4
goo.gl/TbXuQq

ور ینا ی بارطی ینا یهیی 10 1709 32,

goo.gl/kkecy8

goo.gl/mk5hP6
بارطی ینا یهیی 10 1803 32,

یییو

آساایبپااذیری طجاارطی ک ا ولهااوط ر ی ین ا ی ب ا
طسط ی خرطب ایفظ ب طسط ی نق ور املکرو : Server 2016 64bit
goo.gl/eUPX7T
 DHCP Clientبای طساتفیو طی طرسایل پیسا هاایی
 DHCPجعل ب کیربر

goo.gl/XAz1kw

Apple
iTunes, iOS,
iCloud,
macOS,
Safari, tvOS,
watchOS

CVE-2018-4404
CVE-2018-4330
…,

2018-11-27

FreeBSD

CVE-2018-17159
CVE-2018-17158
CVE-2018-17157

goo.gl/vauqzn

جلاوگیری طی آسیب پذیری هیی فوق ور FreeBSD

یییو

آسیبپذیری هیی طجارطی کا ولهاوط
سر ید ور  FreeBSDبی طساتفیو طی یاک بسات ی نسه هیی )11.2-STABLE(r340854
 11.2-RELEASE-p5برالااارف
جعل خیص
گروی طست.

goo.gl/TqBic3
goo.gl/brJqEi
goo.gl/FawgCZ

آسیب پذیری هیی سرریزی بایفر ،خرطبا ایفظا  ،و ر طیاان آساایبپااذیریهاای ور iTunes

یون مح ویتهیی طمنیتا  ،جلاوگیری طی سار ید
غیر ور محصوالح Apple
2018-05-29

goo.gl/FQuR8m
goo.gl/kgq9LP
…,

---

نسااااه ی  iOS ،12.8نسااااه ی
OS X EI Capitan ،11.4.1
نسااااااااه ی macOS ،10.11.6
نسه ی  tvOS ،10.13.6نساه ی
 watchOS ،11.4.1نساااااااه ی
 iCloud ،4.3.2نساااااااه ی ،7.6
 Safariنسااااااااااه ی 11.1.2
 SwiftNIOنسه ی  1.8.0برالرف
گروی طست.

goo.gl/PzX2o9
goo.gl/NdKW4E
…,

محیطهای برنامهنویسی
دریافت آخرین نسخهی پایدار
موضوع

آخرین نسخه پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

!Joomla

3.9.1

2018-11-27

goo.gl/bWF9px

Drupal

8.6.5

2019-01-02

goo.gl/c5F8At

WordPress

5.0.3

2019-01-09

goo.gl/DK0Wx

آسیبپذیریها
موضوع

شناسه

منبع

تاریخ

سطح

انتشار

خطر

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

2018-12-13

Drupal

CVE-2017-6922
CVE-2017-6921
CVE-2017-6920

2018-12-04

!Joomla

CVE-2018-17859
CVE-2018-17858
…,

2018-11-29

Python

CVE-2018-20406

goo.gl/fBKNdk

goo.gl/mWpbQF

2018-09-13

Perl

CVE-2018-18314
CVE-2018-18313
…,

goo.gl/UQyNAt

goo.gl/FywkVH
goo.gl/v6tkwc
…,

2018-10-02

Qt

CVE-2018-19873
CVE-2018-19871
…,

goo.gl/gdYMo6

ک

goo.gl/kF9uGR

2017-06-21

WordPress

CVE-2018-20153
CVE-2018-20152
…,

چن ین آسیبپذیری  ،XSSو ریون مح ویت هایی آسیبپاذیری فاوق ور WordPress

متوسط

سزریاد کا

---

طمنیت  ،آشکیرسییی طالعاایح اسای
 PHPور WordPress

یییو

چن ین آسیبپاذیری سارریزی بایفر ،مصارف منایب  ،آسیبپذیریهیی فوق ور  Qtنسه ی
طرجیع طشیر گر ب  NULLغیر ور  Qtنسه هایی  5.11.3برالرف گروی طست.
goo.gl/Ba7Sqp
میقا 5.11.3

یییو

چن ین آسیبپذیری آشکیرسییی طالعاایح اسای
طجاارطی کاا ولهااوط ور  Perlنسااه ی 5.28.0
نسه هیی میقا 5.26.3

نسه ی  5.0.1برالرف گروی طست.
goo.gl/DK0Wx

goo.gl/savfg8
goo.gl/2FJSG3
…,

goo.gl/jGG3tj
goo.gl/zizdaP
…,

آساایبپااذیریهاایی فااوق ور Perl
نسااااه هاااایی 5.26.3 5.28.1

برالرف گروی طست.
goo.gl/c4j45w

آسیب پذیری سرریزی مق طر ا و صحیح فرساووگ
ایفظ ا ور  Pythonب ا طسااط ی جااوو نق ا ور نسه ی  3.7.1برالرف گروی طست.
goo.gl/HfLQrg
متوسط املکرو  Modules/_pickle.cبای طساتفیو طی یاک
مق طر بزرگ LONG_BINPUT

goo.gl/im6iFT
goo.gl/eJxwek
…,

آسااایبپاااذیری فاااوق ور Python

goo.gl/zpb4p5

چن ین آسیبپذیری طجرطی ک ولهوط  ،طفزطیش ساطح آسااایبپاااذیری فاااوق ور !Joomla

وسترسا

غیار ور ! Joomlaنساه هایی میقاا

3.8.13

نسااه ی  3.8.13برالاارف گرویاا
طست.
goo.gl/bWF9px

goo.gl/mnZMdR
goo.gl/q39y7j
…,

آسیبپذیریهیی طجرطی ک طی رط و ر طفزطیش سطح آسیبپاذیری هایی فاوق ور Drupal

وسترس ور  Drupalنسه هیی مهتلف

نسااه هاایی  7.56 8.3.4برالاارف
گروی طست.
goo.gl/c5F8At

مرورگرهای اینترنت

goo.gl/MkPF96

دریافت آخرین نسخهی پایدار
موضوع

آخرین نسخه پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

Mozilla Firefox

64.0.2

2019-01-09

goo.gl/yIXtW

Google Chrome

71.0.3578.98

2018-12-14

goo.gl/Jk2diZ

آسیبپذیریها

Google
Chrome

CVE-2018-18359
CVE-2018-18358
…,

goo.gl/XEUDbm

2019-01-08

Microsoft
Edge

CVE-2019-0566
CVE-2019-0565

goo.gl/joWTuU
goo.gl/iFwy5W

انتشار

خطر

یییو

2018-12-04

موضوع

شناسه

منبع

تاریخ

سطح

یییو

خالصهای از آسیبپذیری
آسیب پذیری هیی طفزطیش سطح وسترس
طی رط و ر ور مر رگر Microsoft Edge

نحوه رفع
طجرطی ک

اطالعات بیشتر

بارطی ینا یهیی 10 1809 32,

: Server 2019 64bit
goo.gl/mk5hP6
بارطی ینا یهیی 10 1803 32,

goo.gl/FoCJ9F
goo.gl/YX5ayH

: Server 2016 64bit
goo.gl/3kdxzV

چنا ا ین آسااایبپاااذیری خرطبا ا هیااان ،و ر یون
محا ویتهاایی طمنیت ا  ،طفاازطیش سااطح وسترس ا ،
جلوگیری طی سار ید غیار ور مر رگار Google
 Chromeباای طسااتفیو طی یااک صاافح ی HTML
جعل

آسااایبپاااذیری فاااوق ور مر رگااار
 Google Chromeنساااااه ی
 71.0.3578.80برالااارف گرویااا
طست.

goo.gl/HJyFfE
goo.gl/as58nr
…,

goo.gl/Jk2diZ

مجازیسازی
دریافت آخرین نسخهی پایدار
موضوع

آخرین نسخه پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

VMware ESXi

6.7.0

2018-06-28

goo.gl/fBZ7Qk

VMware Workstation

15.0.2

2018-11-22

goo.gl/DBmBXv

6.0.0

VirtualBox

goo.gl/l3wrf

2018-12-18

آسیبپذیریها

یییو

goo.gl/h4kHMu
goo.gl/cK7tmp
…,

2019-01-08

یییو

VMware
ESXi,
Workstation,
Fusion

CVE-2018-6983
CVE-2018-6982
CVE-2018-6981

goo.gl/g1kFRK
goo.gl/bGMued

2018-11-22

XEN

CVE-2018-19967
CVE-2018-19966

انتشار

خطر

VMware
Horizon

CVE-2018-6970

goo.gl/mM9YQn

2018-08-14

موضوع

شناسه

منبع

تاریخ

سطح

موضوع

شناسه

منبع

…,

خالصهای از آسیبپذیری
چن ا ین آساایبپااذیری طفاازطیش سااطح وسترساا
جلوگیری طی سر ید ور نساه هایی مهتلاف XEN
ر ی پلتفرمهیی AMD Intel

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

برطی  XENنسه ی : 4.11.1
goo.gl/NyyEut
goo.gl/LU97Gj
goo.gl/czZHuA

goo.gl/vUfUwH
goo.gl/KrrjBD
…,

آسیب پذیریهیی سرریزی مق طر ا و صحیح ،طجارطی آسیبپذیری فوق ور  ESXiنسه هیی
ک جلاوگیری طی سار ید ور نساه هایی مهتلاف ،ESXi670-201811401-BG
 Fusion Wokstation ،VMware ESXiبا ،ESXi650-201811301-BG
طسط ی سرریزی مق طر ا و صحیح ا م مق طروه ،ESXi600-201811401-BG
 Workstationنسه هایی 15.0.2
ط لی ایفظ ور شاک م ییی
 Fusion 14.1.5نساااه هااایی
 10.1.5 11.0.2برالااارف شااا
طست.

goo.gl/TZ6puz
goo.gl/rq7b68
goo.gl/p8nUxM

آساایبپااذیری ن اات طالعااایح ور  VMwareبرطی رف م ک م بییست اا طق طی
 Horizonباا طسااط ی طمکااین خوطن ا ن خاایر طی  Horizon 6نساااااه ی ،6.2.7
 Horizon 7نسااااه ی 7.5.1
متوسط مح و ی م ه ش ور ایفظ
 Horizon Clientنساه ی 4.8.1
طستفیو نموو.

goo.gl/a2BMJj

تجهیزات شبکه ،دیوارههای آتش و ضدبدافزار
تاریخ

سطح

انتشار

خطر

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

2019-01-09

HPE iLO

CVE-2018-7105

2018-11-28

HPE
Windows
firmware

CVE-2018-7112

goo.gl/iZKmGU

2018-11-22

QNAP QTS

CVE-2018-14749
CVE-2018-14748
…,

goo.gl/NDc3Yh

یییو

چنا ین آسایبپااذیری طجارطی کا  ،سارریزی باایفر برطی رف آسیب پذیری فوق ،نساه ی
جلوگیری طی سر ید ور  QNAP QTSنسه هایی  QTSرط ب آخرین نسه ب ر یرسین
 4.3.4 build ،4.3.5 build 20181013نمییی .
4.2.6 4.3.3 build 20180829 ،20181008

goo.gl/ukMKth
goo.gl/vyDb5d
…,

2018-10-25

Norton,
Symantec
Endpoint
Protection

CVE-2018-12245
CVE-2018-12239
CVE-2018-12238

آسیبپذیریهایی و ریون محا ویتهایی طمنیتا
جلااوگیری طی ساار ید ور  SEP ،SEP ،Nortonنسااه ی  SEP ،22.15نسااه هاایی
،12.1.7454.7000 14.2 MP1
SEP Cloud Small Business Edition
متوسط
 SEP SBEنسااااااه ی NIS-
 SEP Cloud 22.15.1.8نسه ی
 22.15.1برالرف گروی طست.

---

goo.gl/bw8zQt

2018-10-22

Cisco IP
Phone

CVE-2018-0461

goo.gl/J52iXD

آسیبپذیری سزرید طسکریپت ولهاوط ور  Cisco IPآسااایبپاااذیری فاااوق ور نساااه ی
 Phoneسااری  8800باای نسااه ی ناارمطفاازطری ناااارمطفاااازطری 12.5.(1)MN515
متوسط ) 12.5(1ب طسط ی ا م طاتایرسان کایف ر ی برالرف گروی طست.
وطو هیی ر وی کیربر

آسیبپذیریهیی آشکیرسییی طالعایح طجارطی کا
ولهوط ور برخ نسه هیی نرمطفازطری  5 HPE iLOنسااه ی HPE iLO 4 ،1.35
نساااه ی HPE iLO 3 2.61
HPE iLO 3 HPE iLO 4 ،5
نسه ی  1.90برالرف گروی طسات.
---همچناااین بااارطی کااایهش ط ااارطح
آسیبپذیری ،طق طمیس نظیار غیرفعایل
کااارون  SSHغیرفعااایل کااارون
پورحهیی سرییل مؤ ر طست.

goo.gl/J52iXD

آسیبپاذیریهایی فاوق ور Norton

goo.gl/K5yXxF
goo.gl/Vv1bXi
goo.gl/XgPuDV

goo.gl/KqPo3q
goo.gl/SbtH6n
…,

build 20180829

آسیبپذیری آشکیرسییی طالعایح اسی ور  HPEباارطی رفاا آساایبپااذیری فااوق طی
 Windows firmwareباارطی ساار رهیی  ،Gen9صل هیی ذی طستفیو نمییی :
Gen6 Gen7 ،Gen8

HPESBHF03805
HPESBHF03835
HPESBHF03831

goo.gl/qofk9z

آسیبپذیریهیی فوق ور HPE iLO

نرمافزارهای کاربردی

goo.gl/E1X4CT

---

Microsoft
Office

CVE-2019-0585
CVE-2019-0561
…,

Microsot
Outlook

CVE-2019-0559

goo.gl/vm15gF

Visual
Studio

CVE-2019-0546
CVE-2019-0537

goo.gl/mSDRGq
goo.gl/mo5qc7

2019-01-10

Wireshark

CVE-2019-5721
CVE-2019-5719
…,

goo.gl/ozn8sb

2019-01-09

Cisco Prime
Infrastructure

CVE-2018-15457

goo.gl/dBmyCo

آساااایبپااااذیری  XSSور  Cisco Primeسیکنون رط ال برطی رف آسیبپذیری
 Infrastructureنسه ی ) 3.5(0.0با طساط ی فوق طرطئ نگروی طست.
متوسط
ا م طاتایرسن کیف ر وی هیی کیربر بی طستفیو طی
سرغیب کیربر ب کلیک ر ی یک لینک جعل مهرب

goo.gl/1XtPzZ
goo.gl/485GGZ
…,

2019-01-08

OpenSSH

CVE-2018-20685

آساایبپااذیری و ر یون مح ا ویتهاایی طمنیتاا ور سیکنون رط ال برطی رف آسیبپذیری
فوق طرطئ نگروی طست.
 OpenSSHنسه ی  7.9ب طسط ی جوو نقا
ور املکرو scp.c

چناا ین آساایبپااذیری جلااوگیری طی ساار ید ور آساااایبپااااذیریهاااایی فااااوق ور
 Wiresharkب طسط ی جاوو نقا ور املکارو  Wiresharkنساه هایی 2.4.12
س ااریحکنناا هاایی  2.6.6 ،RTSE ،ISAKMP ،ENIPبرالرف گروی طست.

goo.gl/G2PJ74
goo.gl/woHjdX
…,

2019-01-08

موضوع

شناسه

منبع

2019-01-08

انتشار

خطر

2019-01-08

تاریخ

سطح

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

---

اطالعات بیشتر

goo.gl/Y6R3Kf

goo.gl/iL9Hfc

goo.gl/u3M3jY
goo.gl/QZeCdB
…,

goo.gl/yTwQxd

6LoWPAN P_MUL

آسیبپذیریهیی طجرطی کا طی رط و ر آشکیرساییی بارطی Microsoft Word 2013

: SP1 64bit

طالعااایح اساای ور  Microsoft Officeباا
goo.gl/Le3Vt5
متوسط طسط ی طستفیو نیورسات طی طمکاین مایکر  ،طف ایی
نیورست محتوطی ایفظ م یریت نیروسات طشاییء ور باارطی Microsot Word 2016
: 32bit
ایفظ

goo.gl/27oozR
goo.gl/dPt1ao
…,

goo.gl/QQWKQF

ور برطی Microsoft Outlook 2016

آساایبپااذیری آشکیرسااییی طالعااایح اساای
 Microsoft Outlookباا طسااط ی ماا یریت : 64bit
goo.gl/7aMnse
متوسط نیورست نوع خیص طی متنهی بی طستفیو طی طرسیل یاک
برطی Microsoft Outlook 2013
طیمی جعل خیص ب قربین
: SP1 32bit

goo.gl/YRdBKU

goo.gl/7NDa7R
آسیبپذیریهیی طجرطی کا طی رط و ر آشکیرساییی باارطی Visual Studio 2017

طالعایح اسی ور : v15.9 Microsoft Visual Studio
goo.gl/T3KhYN
متوسط بی سرغیب قربین ب بیی کرون یک فیی جعلا خایص
ک بی  Visual Studioآسیبپذیر کیمپیی ش یای برطی : Visual Studio 2012 U5
aka.ms/vs/11/release/4476755
بیی کرون یک فیی .vscontent

goo.gl/GRMuqB
goo.gl/2aDuvt

2019-01-08

phpMyAdmin

CVE-2018-19970
CVE-2018-19969
CVE-2018-19968

2019-01-03

SQLite

CVE-2018-20346

goo.gl/WTkqKM

2018-12-31

WhatsApp

CVE-2018-6344

goo.gl/zYpSBw

یییو

---

goo.gl/GSKfgt

2018-12-15

Adobe
Acrobat,
Reader

APSB19-02

goo.gl/vb5G7j

---

goo.gl/NY2Rhy
goo.gl/kWGLC2
goo.gl/HfDBLA

2018-12-07

.NET
Framework

CVE-2019-0545

آساایبپااذیری آشکیرسااییی طالعااایح ور  .NETبرطی : .NET Core 2.2
goo.gl/xm8KmN
 .NET Core Frameworkبی طستفیو طی طمکاین
بااااارطی .NET Framework
و ی رون پیکربن یهیی CORS
نساااه هااایی ،4.7 ،4.7.1 ،4.7.2
متوسط
 4.6 4.6.1 ،4.6.2ر ی یناااا ی
: Server 2012 R2

یییو

goo.gl/JAZrbF

goo.gl/rg4Fkf
آساایبپااذیریهاایی طجاارطی کاا ولهااوط  ،و ر یون آسیبپذیری فاوق ور Acrobat DC

مح ویتهیی طمنیت طفازطیش ساطح وسترسا ور  Acrobat Reader DCنسه ی
Continuous Acrobat Reader DC Acrobat DCور نسااااااااااااه ی
نسه هایی  Classic Continuousور ینا ی  2019.010.20069ور Acrobat
Acrobat Reader 2017 2017
مک
نسااااه ی  Classicور نسااااه ی
 2017.011.30113برالرف گروی
طست.

goo.gl/zYpSBw

goo.gl/9E1Y6
آسیب پذیری جلوگیری طی سار ید ور  WhatsAppآسیبپاذیری فاوق ور WhatsApp

ب طسط ی خرطب ایفظ ور ط ر طرسیل یاک بسات ی نسااه ی  2.18.293ر ی طن ر یاا ،
نسااااااه ی  2.18.93ر ی iOS
 RTPجعل بع طی برقرطری یک سمی
نسه ی  2.18.172ر ی ینا یفون
برالرف گروی طست.
آساایبپااذیری طجاارطی ک ا ولهااوط ور  SQLiteب ا
طسط ی جوو سرریزی مق طر ا و صحیح سرریزی نسااه ی  3.25.3برالاارف گرویاا
بیفر ور صورح فعیل بوون  FTS3سغییرطح جعل ور طست.
goo.gl/zdq6nf
ج ط ل FTS3 Shadow

goo.gl/QA5noK

آسااایبپاااذیری فاااوق ور SQLite

آسیبپذیریهیی  XSS ،CSRFن ات طالعاایح آساااایبپااااذیریهاااایی فااااوق ور
اساای ور  phpMyAdminنسااه هاایی میقااا  phpMyAdminنساااه ی 4.8.4
4.8.4
برالرف گروی طست.
goo.gl/hbUW8q

goo.gl/kXeQSv

goo.gl/rdJ4qf
goo.gl/puKABC
goo.gl/xyuvUN

آسیب پذیریهیی طفزطیش سطح وسترس طجرطی ک طین آسیبپذیریهی ور
ولهوط ور  Adobe Flash Playerور سیست هایی  Playerنسااااه ی  32.0.0.101ور
ین ی ،ماک ،لیناوکد Chrome
ایم ین ی ،لینوکد ،مک Chrome OS
 OSبرالرف گروی طست.
Adobe Flash

2018-12-05

PRTG
Network
Monitor

CVE-2018-19204
CVE-2018-19203

2018-12-02

Adobe
Photoshop CC

APSB18-43

goo.gl/pTVmnm

2018-11-13

Telegram

CVE-2018-20436

goo.gl/939XRt

آساایبپااذیری آشکیرسااییی طالعااایح اساای ور آسیب پذیری هیی فوق ور نساه هایی
 Adobe Photoshop CCنسه هایی  20.0 19.1.7 19.1.6برالااارف گرویااا
متوسط
طست.
میقا آن
جلاوگیری طی آسیبپاذیریهایی فاوق ور PRTG

goo.gl/qBkwbq
goo.gl/gSkxmc

2018-10-25

Adobe Flash
Player

APSB18-42

goo.gl/oqepmr

یییو

---

goo.gl/qDW9E
مر رگرهاایی ،Internet Explorer
Microsoft Edge

goo.gl/oqepmr

Google

 Chromeرط ب ر یرسین کنی .
ین یهیی  10 8.1رط ب ر یرساین
نمیئی .

یییو

آساایبپااذیری کیناایل جااینا  )Side-channelور سیکنون رط ال برطی رف آسیبپذیری
یژگااا چااات خصوصااا ) (Secret Chatور فوق طرطئ نگروی طست.
 Telegramنسه ی  4.9.1ر ی طن ر ی نسه ی
 0.7.0سحت ب آن

آسیبپذیری هیی طجارطی کا ولهاوط
ساار ید ور  PRTG Network Monitorباای  Network Monitorنسااااه ی
 18.3.44.2054برالااارف گرویااا
طستفیو طی یک ورخوطست  HTTPجعل
طست.

goo.gl/zfYLAr

goo.gl/y6G3rv
goo.gl/xGPgnq

goo.gl/d9QNtm
goo.gl/CVtGfJ

