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

2.4.38

2019-01-22

goo.gl/ySdR

Squid Proxy & Cache Server

4.6

2019-02-19

goo.gl/JRPoY4

آسیبپذیریها
موضوع

شناسه

منبع

Microsoft
Exchange
Server

CVE-2019-0724
CVE-2019-0686

goo.gl/DH3P6g
goo.gl/N6DsRJ

2019-02-12

انتشار

خطر

Microsoft
SharePoint
Server

CVE-2019-0670
CVE-2019-0668
…,

goo.gl/weu7KG
goo.gl/Umt4Sm
…,

2019-02-12

تاریخ

سطح

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

آسیبپذیری افزایش سطح دسترسی در  Microsoftبتترای Microsoft Exchange

 Exchange Serverبا استفاده از حملهی : Server 2016 CU12 MiTM
goo.gl/mD6zFw
برای ارسال یک درخواست احتراز یویت بته ستم
متوسط
ستترسی دینتت هی  Exchangeس یتتا ارستتال یتتک بتترای Microsoft Exchange
درخواس احراز یوی بته ستم سترسی دینت هی : Server 2013 CU22
Active Directory

goo.gl/CsHMRL
goo.gl/Y4WLv6

goo.gl/bg4YkG

آسیب پذیری یای جعت ،افتزایش ستطح دسترستی س بتترای Microsoft SharePoint

اجرای ک از راه دسر در : Enterprise Server 2013 Microsoft SharePoint
زیاد

Server

goo.gl/Vv18jS
بتترای Microsoft SharePoint

: Server 2019 Core
goo.gl/UhbfGE

goo.gl/ep7tKV
goo.gl/a1GFB5
…,

آسیب پذیری آشکارسازی اطالعات در  Hyper-Vبه برای سین سزیای Server 2012 R2
goo.gl/goFJRr

2019-02-12

goo.gl/s6YdEx

2019-02-12

CVE-2018-17199
CVE-2018-17189

goo.gl/LncHWu

2019-01-22

Skype for
Business

CVE-2019-0624

goo.gl/YCjRqc

2019-01-15

موضوع

شناسه

منبع

Windows

CVE-2019-0664
CVE-2019-0662
…,

goo.gl/kNYbKG
goo.gl/cFX1yU
…,

Hyper-V

CVE-2019-0635

Microsoft
DHCP
Server

CVE-2019-0626

ساسطه ی بترسز خطتا در اعترارستنوی سرسدی توستط س : 8.1 32, 64bit
goo.gl/N7C4gJ
متوسط کاربر احراز یوی ش ه رسی سیستم عام ،میزبتا بتا
استفاده از اجرای یک برنامهی کاربردی جعلی خاص بتترای سینت سزیای  Server 2019س
: 10 1809 32, 64bit

goo.gl/zscMJh

goo.gl/RiuX39
آسیب پذیری خرابی حافظته س اجترای کت داهتواه در برای سین سزیای Server 2012 R2

زیاد

زیاد

سرسی  DHCPسین سز با ارسال یک بستهی جعلتی س : 8.1 32, 64bit
goo.gl/N7C4gJ
خاص به سم سرسی دین ه
بترای سینت سزیای 10 1803 32,
 64bitس : Server 2016

goo.gl/YLFtJF

goo.gl/kdRnbm

Apache
HTTP Server

CVE-2019-0190

آسیبپتذیرییتای جلتوییری از سترسی س عملکترد آسیب پتذیری یتای فتود در نستههی
ناصحیح در  Apache HTTP Serverنسههیتای  2.4.38برطرف یردی ه اس .
goo.gl/ySdR
 2.4.37س ماقر ،آ

goo.gl/qR39DQ
goo.gl/iz4Wb5
goo.gl/Wbn78p

آستیبپتذیری جعت ،در  Skype for Businessبتترای Skype for Business

 2015بتته ساستتطهی پتتا ستتازی نامناستتب یتتک : Server 2015 CU8
متوسط
goo.gl/yX7F74
درخواستت جعلتتی ختتاص ارستتال شتت ه بتته ستتم
سرسی دین هی متاثر

goo.gl/v2zpQ4

سیستمهای عامل
تاریخ

سطح

انتشار

خطر

2019-02-12

زیاد

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

چن آسیبپذیری آشکارسازی اطالعات س اجرای ک از برای سین سزیای Server 2012 R2

راه دسر در سین سز به ساسطهی سجود نقص در م یری
اشیاء در حافظه توسط موافه Windows GDI

س : 8.1 32, 64bit
goo.gl/N7C4gJ
برای سین سزیای 7 SP1 32, 64bit

: Server 2008 R2
goo.gl/rmieVD

goo.gl/LAHK5h
goo.gl/Qt55cc
…,

آستتیبپتتذیری اجتترای ک ت از راه دسر در سین ت سز بتته برای سین سزیای 7 SP1 32, 64bit
Windows

CVE-2019-0633
CVE-2019-0632

goo.gl/Xtc4kt
goo.gl/LXjK2X

2019-02-12

Windows

CVE-2019-0632
CVE-2019-0631
CVE-2019-0627

goo.gl/aYBqo3
goo.gl/VDEVK3
goo.gl/bSpXRJ

2019-02-12

Windows

CVE-2019-0628
CVE-2019-0623

goo.gl/LuL6kB
goo.gl/DTJciB

2019-02-12

Windows

CVE-2019-0625
CVE-2019-0595
…,

goo.gl/75Ehmd
goo.gl/oFC7wX
…,

2019-02-12

Windows

CVE-2019-0601
CVE-2019-0600

goo.gl/x3zF5T
goo.gl/pzKR3N

2019-02-12

ساسطهی م یری نادرس درخواست یتای مختهص : Server 2008 R2
goo.gl/rmieVD
متوسط توستط Microsoft Server Message Block
برای سین سزیای Server 2012 R2
2.0
س : 8.1 32, 64bit

goo.gl/TXgpq3
goo.gl/RvcFp9

goo.gl/N7C4gJ
چنت آستیبپتذیری دسرزد محت سدی یتای امنیتتی بترای سینت سزیای 10 1507 32,

( )Device Guardدر سین سز بتا استتفاده از اجترای : 64bit
goo.gl/2F76mV
متوسط یک برنامهی مهرب رسی سیستم قربانی
بترای سینت سزیای 10 1803 32,
 64bitس : Server 2016

goo.gl/gJVTyG
goo.gl/7qj1Ys
goo.gl/EqSEVr

goo.gl/kdRnbm
آسیب پذیری یتای آشکارستازی اطالعتات س افتزایش برای سین سزیای 7 SP1 32, 64bit

سطح دسترسی در سین سز به ساسطهی عرضه نامناسب : Server 2008 R2
goo.gl/rmieVD
متوسط اطالعات یسته س م یری نادرست اشتیاء در حافظته
بترای سینت سزیای 10 1803 32,
توسط موافه Win32k
 64bitس : Server 2016

goo.gl/kyTpwD
goo.gl/tesNZv

goo.gl/kdRnbm
چن آسیبپذیری اجرای کت از راه دسر در سینت سز بته بترای سینت سزیای 10 1607 32,

ساسطهی ع م م یری صحیح اشیاء در حافظه توستط  64bitس : Server 2016
متوسط Windows Jet Database Engine

goo.gl/xC2ikc
برای سین سزیای 7 SP1 32, 64bit

goo.gl/y9aQau
goo.gl/F93ERc
…,

: Server 2008 R2
goo.gl/rmieVD
آستیبپتتذیری آشکارستتازی اطالعتتات در سینت سز بتته بترای سینت سزیای 10 1803 32,

ساسطهی ع م م یری صحیح اشیاء در حافظه توستط  64bitس : Server 2016
goo.gl/kdRnbm
متوسط موافه Human Interface Devices
برای سین سزیای Server 2012 R2
س : 8.1 32, 64bit
goo.gl/N7C4gJ

goo.gl/wSFRC3
goo.gl/pws3xU

آسیبپذیری یتای افتزایش ستطح دسترستی خرابتی ایتتآ آستتیبپتتذیرییتتا در iTunes

CVE-2019-6234
CVE-2019-6233
…,

goo.gl/yp8a8j
goo.gl/KMhbgs
…,

2019-01-22

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

حافظه اجرای ک داهواه س جلتوییری از سترسی
محصوالت Apple

در نستتتههی  iOS 12.9.3نستتتههی
 macOS Mojave 12.1.3نسههی

 tvOS 10.14.3نستتههی 12.1.2

زیاد

 watchOSنستتتتتتتتتههی 5.1.3

goo.gl/z9iog7
goo.gl/N1UQwL
…,

 iCloudنستتتههی  7.10س Safari

نستتههی  12.0.3برطتترف یردیتت ه
اس .

محیطهای برنامهنویسی
دریافت آخرین نسخهی پایدار
موضوع

آخرین نسخه پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

!Joomla

3.9.3

2019-02-12

goo.gl/bWF9px

Drupal

8.6.10

2019-02-20

goo.gl/c5F8At

WordPress

5.1

2019-02-21

goo.gl/DK0Wx

آسیبپذیریها

PHP

CVE-2019-9641
CVE-2019-9640
…,

goo.gl/pmF97F
goo.gl/M69kMp
…,

انتشار

خطر

2019-03-08

موضوع

شناسه

منبع

تاریخ

سطح

---

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

چنت یآ آستتیبپتتذیری در  PHPنستههیتتای ماقرتت ،آستتیبپتتذیرییتتای فتتود در PHP

 7.1.27ماقر 7.2.16 ،س ماقر 7.3.3 ،به ساسطهی نستتتتههیتتتتای  7.2.16 7.1.27س
 7.3.3برطرف یردی ه اس .
نقص در عملکرد موافه EXIF
goo.gl/gMYUy2

goo.gl/tNVDq5
goo.gl/V6yM2m
…,

2019-02-20

Perl

CVE-2018-18314
CVE-2018-18313
…,

2019-02-19

Qt

CVE-2018-19873
CVE-2018-19871
…,

goo.gl/otJ4iU
goo.gl/YzYFxo
…,

2019-02-12

!Joomla

CVE-2019-7744
CVE-2019-7743
…,

goo.gl/nNuepX

متوسط

goo.gl/UQyNAt

2018-12-04

WordPress

CVE-2019-8943

goo.gl/4Q4e9z

زیاد

goo.gl/fBKNdk

2018-11-29

Drupal

CVE-2019-6340

آسیبپذیری اجترای کت داهتواه  PHPدر  Drupalآستتتیبپتتتذیری فتتتود در Drupal

زیاد

نسههیای  8.5.xاای ماقرت 8.5.11 ،س  8.6.xااتی نستتتتههیتتتتای  8.5.11س 8.6.10

زیاد

ماقر 8.6.10 ،به ساسطهی ع م پا ستازی مناستب برطرف یردی ه اس .
goo.gl/c5F8At
دادهیا

آسیب پتذیری بته دست آسرد اطالعتات حستا س تاکنو راه حلی برای رفع آسیبپذیری
اجتترای کتت از راه دسر در  WordPressنستتتههی فود ارائه نگردی ه اس .
متوسط  5.0.3بتته ساستتطهی سجتتود آستتیبپتتذیری پیمتتایش
دایرکتوری س ع م پا سازی مناسب سرسدی کاربر
چن یآ آسیبپذیری  XSSس تزریق ک در ! Joomlaآسیب پتذیری یتای فتود در نستههی
 3.9.3برطرف یردی ه اس .
نسههیای ماقر3.9.3 ،
goo.gl/bWF9px

چن یآ آسیبپتذیری سترریزی بتافر مصترف منتابع آسیبپذیرییای فود در  Qtنسههی
ارجاع اشارهیر به  NULLس غیره در  Qtنسههیتای  5.11.3برطرف یردی ه اس .
goo.gl/Ba7Sqp
ماقر5.11.3 ،

چن یآ آسیبپذیری آشکارسازی اطالعتات حستا
اجتترای کتت داهتتواه در  Perlنستتههی  5.28.0س نستتتتههیتتتتای  5.28.1س 5.26.3
برطرف یردی ه اس .
نسههیای ماقر5.26.3 ،

goo.gl/B2o3b6

goo.gl/HfmzKL

goo.gl/hRsp2v
goo.gl/jji1bm
…,

goo.gl/jGG3tj
goo.gl/zizdaP
…,

س آستتیبپتتذیرییتتای فتتود در Perl

goo.gl/c4j45w

goo.gl/im6iFT
goo.gl/eJxwek
…,

مرورگرهای اینترنت
دریافت آخرین نسخهی پایدار
موضوع

آخرین نسخه پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

Mozilla Firefox

65.0.2

2019-02-28

goo.gl/yIXtW

72.0.3626.121

Google Chrome

goo.gl/Jk2diZ

2019-03-05

آسیبپذیریها

زیاد

زیاد

2019-02-12

زیاد

Internet
Explorer

CVE-2019-0676
CVE-2019-0606

goo.gl/iNmdqx
goo.gl/nXN8pW

Microsoft
Edge

CVE-2019-0658
CVE-2019-0655

goo.gl/A4ju5e
goo.gl/X8HmpZ
…,

2019-02-12

زیاد

موضوع

شناسه

منبع

Mozilla
Firefox

CVE-2018-12405

goo.gl/iSw86i

2019-02-05

انتشار

خطر

Google
Chrome

CVE-2019-5783
CVE-2019-5782

goo.gl/3xKwY7

2019-01-29

تاریخ

سطح

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

آستتیبپتتذیرییتتای آشکارستتازی اطالعتتات خرابتتی بترای سینت سزیای 10 1709 32,

حافظه اجرای ک داهواه س افزایش سطح دسترسی در  64bitس : Server 2016
goo.gl/VSBYr6
مرسریر  Internet Explorerنسههی  11با ترغیب
بتترای سینت سزیای  Server 2019س
قربانی به باز کرد یک سبسای جعلی
: 10 1809 32, 64bit

goo.gl/3i5Hb4
goo.gl/Xe5kXF

goo.gl/RiuX39
چن آسیبپذیری آشکارسازی اطالعات اجرای کت از بترای سینت سزیای 10 1607 32,

راه دسر خرابی حافظه دسرزد مح سدی یای امنیتی  64bitس : Server 2016
goo.gl/xC2ikc
س جلتتوییری از ستترسی در مرسریتتر Microsoft
بتترای سینت سزیای  Server 2019س
Edge
: 10 1809 32, 64bit

goo.gl/josmqf
goo.gl/ZAwxpw
…,

goo.gl/RiuX39

آسیبپذیرییای اجرای ک افزایش سطح دسترستی آسیب پذیری یای فود در نستهه یتای
 64س  60.4برطرف یردی ه اس .
دسرزد مح سدی یای امنیتی س جلوییری از سرسی
goo.gl/yIXtW
در مرسریر Mozilla Firefox

چن یآ آسیبپذیری جع ،محتوا اجرای ک از راه دسر آستتتیبپتتتذیری فتتتود در مرسریتتتر
اجتترای ک ت جاسااستتکری دسرزد مح ت سدی یتتای  Google Chromeنستتتتتههی
امنیتی خرابتی ییتو س غیتره در مرسریتر  72.0.3626.81 Googleبرطتتترف یردیتتت ه
Chrome
اس .

مجازیسازی
دریافت آخرین نسخهی پایدار

goo.gl/4Lv6GM

goo.gl/qfj3Ri
goo.gl/J4XDaN

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

VirtualBox

6.0.4

2019-01-28

goo.gl/l3wrf

آسیبپذیریها

زیاد

goo.gl/h4kHMu
goo.gl/cK7tmp
…,

2019-01-08

زیاد

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

…,

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

چن ت یآ آستتیبپتتذیری افتتزایش ستتطح دسترستتی س برای  XENنسههی : 4.11.1
goo.gl/NyyEut
جلوییری از سرسی در نستههیتای مهتلت XEN
goo.gl/LU97Gj
رسی پلتفرمیای  Intelس AMD
goo.gl/czZHuA

اطالعات بیشتر

goo.gl/vUfUwH
goo.gl/KrrjBD
…,

آسیب پذیرییای سرریزی مق ار ع د صحیح اجترای آسیبپذیری فود در  ESXiنسههیای
ESXi670-201811401-BG
ک س جلتوییری از سترسی در نستههیتای مهتلت
 Wokstation VMware ESXiس  Fusionبته ESXi650-201811301-BG
ساسطهی سرریزی مق ار ع د صحیح س ع م مق اردیی ESXi600-201811401-BG
 Workstationنسهه یتای 15.0.2
اسایه حافظه در شرکه موازی
س  14.1.5س  Fusionنستتتههیتتتای
 11.0.2س  10.1.5برطتتترف شتتت ه
اس .

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

آستتیبپتتذیری نختت اطالعتتات در  VMwareبرای رفع مخک ،می بایس حت اق ،از
 Horizonبتته ساستتطهی امکتتا خوان ت ختتار از  Horizon 6نستتتتتههی 6.2.7
 Horizon 7نستتتتههی  7.5.1س
متوسط مح سدهی مخهص ش ه در حافظه
 Horizon Clientنستههی 4.8.1
استفاده نمود.

goo.gl/a2BMJj

تجهیزات شبکه ،دیوارههای آتش و ضدبدافزار

موضوع

شناسه

منبع

Cisco IP
Phone

CVE-2019-1684

goo.gl/Fzybj5

2019-03-09

pfSense

CVE-2018-20799
CVE-2018-20798

goo.gl/HFd8YE

2019-03-01

MikroTik
RouterOS

CVE-2019-3924

goo.gl/LfouWq

2019-02-22

Trend Micro

CVE-2018-18333

goo.gl/xdjLQa

2019-01-23

انتشار

خطر

Juniper

CVE-2019-0011

goo.gl/jm1ok8

2019-01-15

تاریخ

سطح

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

آسیبپذیری جلوییری از سرسی (راهانت ازی موت د) آستتیبپتتذیری فتتود در نستتههیتتای
در  Cisco IP Phoneستری  7800س  8800بتته نرم افتزاری نظیتر  12.1(1)SR2.1س
) 11.0(5.12برطرف یردی ه اس .
متوسط ساسطهی پیادهسازی نادرس  CDPس یا LLDP

اطالعات بیشتر

goo.gl/YVHBz6

goo.gl/Pmggzb

زیاد

آستتیبپتتذیری دسرزد محتت سدی یتتای امنیتتتی در برای رفع آسیب پذیری فتود سصتله ی
 pfSenseنسههی  2.4.4_1به ساستطهی عملکترد زیر منتخر یردی ه اس :
goo.gl/89uDXC
نامناسب sshguard

آسیب پذیری دسرزد مح سدی یای امنیتتی (دسرزد آستتیبپتتذیری فتتود در نستتههیتتای
دیتتوارهی آتتتش) در  Mikrotik RouterOSبتته  6.43.12س  6.42.12برطتتتتتتتترف
متوسط ساسطه ی سجود نقص س اجرای درخواس یتای شترکه یردی ه اس .
goo.gl/TsTLSJ
در  WANس LAN
آسیبپتذیری  DLL Hijackingس افتزایش ستطح آستتتیبپتتتذیری فتتتود در نستتتههی
دسترسی در  Trend Micro Security 2019بتا  15.0.0.1163برطرف یردی ه اس .
متوسط استفاده از دستکاری یک  DLLخاص

آسیبپذیری جلوییری از سرسی
 OSبتته ساستتطهی عتت م پتتردازا مناستتب برختتی نسهه یای 17.2R3 17.2R1-S7
17.4R1- 18.1R2 17.3R3-S3
متوسط بستهیای سرسدی
 S4س  17.4R2برطرف ش ه اس .

goo.gl/nMzaMv
goo.gl/H1a4Vu

goo.gl/fddPPs

goo.gl/FNF7he

در یستهی  Junosآستتیبپتتذیری فتتود در Junos OS
goo.gl/oesm3X

آسیبپذیرییتای دسرزد محت سدی یتای امنیتتی س آسیبپتذیرییتای فتود در Norton

goo.gl/NDc3Yh

2018-11-28

goo.gl/ukMKth
goo.gl/vyDb5d
…,

2018-10-25

---

goo.gl/bw8zQt

2018-10-22

جلتتوییری از ستترسی در  SEP SEP Nortonنستتههی  SEP 22.15نستتههیتتای
 14.2 MP1س 12.1.7454.7000
 Small Business Editionس SEP Cloud
متوسط
 SEP SBEنستتتتتتههی NIS-
 22.15.1.8س  SEP Cloudنسههی
 22.15.1برطرف یردی ه اس .

آسیبپذیرییای آشکارسازی اطالعات س اجترای کت
داهواه در برخی نسههیای نرمافتزاری  5 HPE iLOنستتههی HPE iLO 4 1.35
نستتتههی  2.61س HPE iLO 3
 HPE iLO 4 5س HPE iLO 3
نسهه ی  1.90برطرف یردی ه است .
---یمچنتتتیآ بتتترای کتتتایش اثتتترات
آسیبپذیری اق اماتی نظیتر غیرفعتال
کتتترد  SSHس غیرفعتتتال کتتترد
پورتیای سریال مؤثر اس .

Norton,
Symantec
Endpoint
Protection

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

HPE
Windows
firmware

CVE-2018-7112

HPE iLO

CVE-2018-7105

موضوع

شناسه

منبع

UltraVNC

CVE-2019-8277
CVE-2019-8276
…,

goo.gl/S8fUM4
goo.gl/uPY6KH
…,

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

آسیبپذیری آشکارسازی اطالعات حسا در  HPEبتترای رفتتع آستتیبپتتذیری فتتود از
 Windows firmwareبتترای ستترسریای  Gen9سصلهیای ذی ،استفاده نمایی :
 Gen7 Gen8س Gen6

HPESBHF03805
HPESBHF03835
HPESBHF03831

goo.gl/qofk9z

آسیبپذیرییای فود در HPE iLO

goo.gl/E1X4CT

نرمافزارهای کاربردی
تاریخ

سطح

انتشار

خطر

2019-03-01

زیاد

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

آستتتتیبپتتتتذیرییتتتتای فتتتتود در
چن آستیب پتذیری آشکارستازی اطالعتات حستا
جلتتتوییری از ستتترسی اجتتترای کت ت س غیتتتره در  UltraVNCنستتتتتتههی 1.2.1.1
برطرف یردی ه اس .
 UltraVNCنسههی  1.2.1.1س ماقر ،آ
goo.gl/etuRQS

اطالعات بیشتر
goo.gl/qmasn8
goo.gl/VqmcBh
…,

NVIDIA

CVE-2019-5671
CVE-2019-5670
…,

goo.gl/CYq5Z9

2019-02-28

Wireshark

CVE-2019-9214
CVE-2019-9209
CVE-2019-9208

goo.gl/YC8jB1
goo.gl/gsNLuh
goo.gl/HUwGUV

2019-02-27

Adobe
Acrobat,
Reader

APSB19-13

goo.gl/uD4C5K

2019-02-21

.NET
Framework,
Visual
Studio

CVE-2019-0657
CVE-2019-0613

goo.gl/JvQ4xt
goo.gl/VzB2gp

2019-02-19

Zabbix

CVE-2016-10742

goo.gl/RZb8EH
goo.gl/jS3CJ5

2019-02-18

زیاد

زیاد

زیاد

چن آسیبپذیری اجرای ک جلتوییری از سترسی س آستتیبپتتذیرییتتای فتتود در درایتتور
افزایش سطح دسترسی در درایور  NVIDIA GPUنسههیای R390 R418 419.17
Display
 392.37س  R400 412.29در سین سز
س R400 410.104 R418 418.43
س  R384 384.183در اینتتتوک
برطرف یردی ه اس .
چنتتت آستتتیبپتتتذیری جلتتتوییری از ستتترسی در آستتتتیبپتتتتذیرییتتتتای فتتتتود در
 Wiresharkبتتته ساستتتطهی نقتتتص در عملکتتترد  Wiresharkنستتههیتتای  2.6.7س
 2.4.13برطرف یردی ه اس .
 ASN.1 RPCAPس TCAP

goo.gl/1V9BTX
goo.gl/eybYyc
…,

goo.gl/J8Lq5v
goo.gl/ALhXz4
goo.gl/vcd7n3

goo.gl/TmuUp1
در آسیبپذیری فتود در Acrobat DC

آستتیبپتتذیری آشکارستتازی اطالعتتات حستتا
 Acrobat DCس  Acrobat Reader DCس  Acrobat Reader DCنسههی
نسههیتای  Continuousس  Classicدر سینت سز س Continuousدر نستتتتتتتتتتتتههی
 2019.010.20098س در Acrobat
مک
 2017س Acrobat Reader 2017
نستتتتههی  Classicدر نستتتتههی
 2017.011.30127برطرف یردی ه
اس .

goo.gl/uD4C5K

goo.gl/9E1Y6

آسیبپذیرییای جع ،دسرزد مح سدی یای امنیتی برای  .NET Frameworkنسههی
س اجترای کت از راه دسر در  .NET Frameworkس  4.5.2رسی سینت ت سزیای 7 32,
متوسط Visual Studio
 64bit SP1س Server 2008 32,
: 64bit

goo.gl/qU7Kke
goo.gl/6ia5NL

goo.gl/nDiCpw

کم

آستتتیبپتتتذیرییتتتای  CSRF Redirect XSSآسیب پذیری یای فود در نستهه یتای
3.2.10rc1 3.0.13rc1 2.2.21rc1
 Clickjackingس غیره در Zabbix
س  3.4.4rc1برطرف یردی ه اس .

goo.gl/Z9CJnZ

آستتیبپتتذیری آشکارستتازی اطالعتتات حستتا در ایآ آسیبپذیرییا در
 Adobe Flash Playerدر سیستتتمیتتای عامتت Player ،نستتتتههی  32.0.0.142در
سین سز متک اینتوک س Chrome
سین سز اینوک مک س Chrome OS
 OSبرطرف یردی ه اس .
Adobe Flash

2019-02-12

phpMyAdmin

CVE-2019-6799
CVE-2019-6798

2019-02-12

SolarWinds
Orion

CVE-2019-9546

2019-01-31

OpenSSH

CVE-2019-6111
CVE-2019-6110
CVE-2019-6109

goo.gl/jgC3jC
goo.gl/D7Uej1
goo.gl/nYVyLx

متوسط

goo.gl/7xN8hi

2019-01-30

Microsoft
Excel

CVE-2019-0669

goo.gl/gW9QM7

زیاد

goo.gl/ErKxCX
goo.gl/Gqdxjj

2019-01-21

Adobe Flash
Player

APSB19-06

goo.gl/57uv62

زیاد

goo.gl/qDW9E
مرسریریتتای Internet Explorer

متوسط

 Excelبه ساسطهی نمایش نامناسب محتویات حافظه : 64bit
goo.gl/vjWutK
متوسط با ترغیب قربانی به باز کترد یتک فایت ،داکیومنت
برای Microsoft Excel Viewer
جعلی خاص
: 2007

goo.gl/57uv62

 Microsoft Edgeس
 Chromeرا بهرسزرسانی کنی .
سین سزیای  8.1س  10را به رسزرستانی
نمائی .
Google

آسیبپذیری آشکارسازی اطالعتات در  Microsoftبترای Microsoft Excel 2016
goo.gl/GfEMNr

goo.gl/7eqc5v

چنت ت یآ آستتتیبپتتتذیری  MiTMدر  OpenSSHتاکنو راه حلی برای رفع آسیبپذیری
فود ارائه نگردی ه اس .
نسههی 7.9

goo.gl/N2YHHJ
goo.gl/yRUoBG
goo.gl/rK4Mks

آستتتیبپتتتذیری افتتتزایش ستتتطح دسترستتتی در آسیبپذیری فود در SolarWinds
 SolarWinds Orionبتته ساستتطهی نقتتص در  Orionنستههی 2018.4 Hotfix

goo.gl/A5y5iC

آستتیبپتتذیرییتتای تزریتتق  SQLس افتتزایش ستتطح آسیب پتذیری یتای فتود در نستههی
دسترستتی در  phpMyAdminنستتههیتتای ماقرتت 4.8.5 ،برطرف یردی ه اس .
4.8.5
یمچنتتیآ سصتتلهیتتای زیتتر بتترای
نسههیای  4.8.xمنتخر یردی ه اس :

goo.gl/QyYixc
goo.gl/bgV3dw

عملکرد سرسی

RabbitMQ

 2برطرف یردی ه اس .

goo.gl/qnMpWH
goo.gl/gpUoKP
goo.gl/4nLCUJ

