گشارش اصالحات امنیتی محصوالت سیسکو با درجه حساسیت
 Criticalدر 9102 August

1

گزارش اصالحیه امنیتی سیسکو در ماه 2019 August
طبقه بندی سند  :عادی

تاریخ تدوین گزارش8931/5/72 :

تدوین :مرکز آپا دانشگاه کردستان

بحزانی)(Critical
عنوان

Cisco Small Business 220 Series Smart Switches Remote Code Execution
Vulnerabilities

آسیب پذیزی اجزای کذ اس را دير سًئیچ َای ًَشمىذ سزی Small Business 220
سیسکً

شناسه آسیبپذیزی

CVE-2019-1913

CVSS Score

Base – 9.8

نسخه

1.0 final

شناسه باگهای سیسکو
تاثیز
تاریخ آخزین
بهروسرسانی
توضیحات

CSCvo78320
Remote Code Execution Vulnerabilities
2019 August 6 14:00 GMT
آسیب پذیزی چىذگاوٍ مًجًد در رابط مذیزیت  webسًئیچَای ًَشمىذ Cisco Small
 Business 220 Seriesمیتًاوذ باعث دستزسی یک مُاجم تصذیق وشذٌ بٍ سیستم شًد.
ایه حمالت با سزریش بافز ي دستزسی بٍ عىًان کاربز  rootي اجزایی کذ دلخًاٌ پایان مییابذ.

محصوالت آسیبپذیز

ایه آسیبپذیزی بز ريی سًئیچ َای ًَشمىذ سزی  Cisco Small Business 220کٍ
رابط  webمذیزیتی را در وسخٍ َایی قبل  1.1.4.4فعال میکىىذ ،يجًد دارد .تًجٍ شًد کٍ
رابط مذیزیت  webبٍ صًرت پیش فزض اس طزیق  HTTPیا  HTTPSفعال میشًد.

راه حل

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory
/cisco-sa-20190806-sb220-auth_bypass
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گزارش اصالحیه امنیتی سیسکو در ماه 2019 August
طبقه بندی سند  :عادی

تاریخ تدوین گزارش8931/5/72 :

تدوین :مرکز آپا دانشگاه کردستان

بحزانی)(Critical
عنوان

Cisco Small Business 220 Series Smart Switches Authentication
Bypass Vulnerability
آسیبپذیزی دير سدن احزاس ًَیت سًئیچ َای ًَشمىذ سزی Small Business 220
سیسکً

شناسه آسیبپذیزی

CVE-2019-1912

CVSS Score

Base – 9.1

نسخه

1.0 final

شناسه باگهای سیسکو
تاثیز
تاریخ آخزین بهروسرسانی
توضیحات

محصوالت آسیبپذیز

راه حل

CSCvo78300
Authentication Bypass Vulnerability
2019 August 6 14:00 GMT
آسیب پذیزی مًجًد در رابط مذیزیت  webسًئیچ َای ًَشمىذ Cisco Small Business
 220 Seriesمیتًاوذ باعث دستزسی مُاجم تصذیق وشذٌ اس راٌ دير شًد کٍ می تًاوذ فایل
مًرد وظز خًد را بز ريی سیستم بارگذاری ومایذ.
ایه آسیبپذیزی بز ريی سًئیچ َای ًَشمىذ سزی  Cisco Small Business 220کٍ
رابط  webمذیزیتی را در وسخٍ َایی قبل  1.1.4.4فعال میکىىذ ،يجًد دارد .تًجٍ شًد کٍ
رابط مذیزیت  webبٍ صًرت پیش فزض اس طزیق  HTTPیا  HTTPSفعال میشًد.
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisor
y/cisco-sa-20190806-sb220-rce
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