گشارش آسیبپذیزی
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انتشار وصله اهنیتی بزای آسیبپذیزیهای هتعذد در NVIDIA GPU Display

ساسهاى  NVIDIAدر تاریخ  89فَریِ یک تِرٍسرساًی اهٌیتی تزای درایَر  GPU Displayارائِ کزدُ کِ
آسیةپذیزیّای هْن ٍ تحزاًی را تزطزف هیکٌذ ٍ در سیستنّای ٍیٌذٍسی آسیةپذیز هیتَاًذ هٌجز تِ
حوالت اجزای کذ هخزب ،ارتقای سطح دستزسی ،افشای اطالعات ٍ هٌع سزٍیس شَد .تْزُتزداری اس
حفزُّای اهٌیتی تزطزف شذُ در ایي تِرٍسرساًی فقط تَسط کارتزاى هحلی اهکاىپذیز است ٍ هْاجواى اس
راُ دٍر اهکاى تْزُتزداری اس آسیةپذیزی را ًذارًذ.
ّوچٌیي تِرٍسرساًی هٌتشز شذُ شاهل دٍ آسیةپذیزی تا حساسیت هتَسط در ٍ GPU Displayسِ آسیة
پذیزی در ًزمافشار گزافیکی  vGPUاست کِ هیتَاًذ هٌجز تِ حوالت هٌع سزٍیس شَد.

1

دربارهی آسیبپذیزیها

جشییات دٍ هشکل اهٌیتی در درایَر  GPU Displayتا درجِ حساسیت  6.7 ٍ 8.4کِ سیستنّای ٍیٌذٍسی
را تحت تاثیز قزار هیدّذ در جذٍل سیز آهذُ است;
جذول  :1آسیبپذیزیهای هزبوط به درایور NVIDIA GPU Display

CVE-2020-5957

8CVE-2020-5957

آسیةپذیزی در کاهپًٌَت  control panelکِ تِ هْاجن تا دستزسی هحلی اجاسُی آسیة سدى تِ
فایلّای سیستوی را هیدّذ ٍ هیتَاًذ هٌجز تِ حوالت  DoSیا ارتقای سطح دستزسی شَد
آسیةپذیزی در کاهپًٌَت  control panelکِ تِ هْاجن تا دستزسی هحلی اجاسُی تعثیِ یک فایل
 DLLرا هیدّذ ٍ هیتَاًذ هٌجز تِ حولِی  ،DoSاجزای کذ یا افشای اطالعات شَد

درجه حساسیت

شناسه CVE

توضیحات

9.8

7.8

سِ هشکل اهٌیتی دیگز تا درجِ حساسیت  7.8 ٍ 6.5 ،5.5در ًزمافشار ٍ NVIDIA vGPUجَد دارد کِ تا
استفادُ اس ایي سِ ،هْاجن هیتَاًذ تذٍى ًیاس تِ تعاهل تا کارتز تزای کسة دستزسی ،سطح دستزسی خَد را
ًسثت تِ آًچِ در اتتذا تَسط سیستن آسیةپذیز تِ آى اعطا شذُ ،ارتقا دّذّ .وچیي تِ هْاجواى اجاسُ
هیدّذ تا تا حوالت هٌع سزٍیس ،سیستن را تزای اجزای کذ هخزب یا دستزسی تِ اطالعات حساس تِ طَر
هَقت اس دستزس خارج کٌذ .جشییات ایي سِ آسیةپذیزی در جذٍل سیز آهذُ است;

طبقهبنذی :عادی
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جذول  :2آسیب پذیزی های هزبوط به NVIDIA vGPU Software

CVE-2020-5959

CVE-2020-5960

CVE-2020-5961
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درجه حساسیت

شناسه CVE

توضیحات

ایي آسیةپذیزی در افشًٍِی  vGPUدر ٍ virtual GPU Managerاقع شذُ کِ در آى هقذار یک
شاخص ٍرٍدی تِ درستی ارسیاتی ًشذُ است ٍ هیتَاًذ هٌجز تِ حوالت  DoSشَد
ایي آسیةپذیزی یک  null pointer dereferenceدر هاصٍل کزًل ( )nvidia.koدر virtual GPU
 Managerاست کِ هیتَاًذ هٌجز تِ حوالت  DoSشَد
یک پاکساسی ًادرست هٌاتع در یک آدرس اشتثاُ هیتَاًذ هاشیي هجاسی هیْواى را تحت تاثیز قزار دادُ ٍ
هٌجز تِ حوالت هٌع سزٍیس شَد

8.9

7.6

6..6

نسخههای آسیبپذیز

ّوِی ًسخِّای آسیةپذیز درایَر  GPU Displayتِ تفکیک هحصَل ٍ سیستن عاهل در جذٍل سیز آهذُ
است;
شناسه CVE

هحصول نزم افشاری

سیستن عاهل

GeForce

ٍیٌذٍس

NVSٍ Quadro

ٍیٌذٍس

نسخههای تحتتاثیز
ّوِی ًسخِّای R440
قثل اس 442.50
ّوِی ًسخِّای R440
قثل اس 442.50
ّوِی ًسخِّای R430

CVE-2020-5957
CVE-2020-5958

قثل اس 432.28
ّوِی ًسخِّای R418
قثل اس 426.50
ّوِی ًسخِّای R390
قثل اس 392.59
ّوِی ًسخِّای R440

Tesla

ٍیٌذٍس

ّوِی ًسخِّای
 R418قثل اس 426.50

نسخههای بهروسرسانی شذه
442.50

442.50

432.28

426.50

392.59
ٍصلِ اهٌیتی در  :هارس  8282هٌتشز
خَاّذ شذ
426.50

طبقهبنذی :عادی
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ّوِی ًسخِّای آسیةپذیز ًزمافشار  vGPUتِ تفکیک هحصَل ٍ سیستن عاهل در جذٍل سیز آهذُ است;
نسخههای آسیبپذیز

CVE-2020-5661

CVE-2020-5961

CVE-2020-5959
CVE-2020-5660

vGPU

درایَر گزافیکی vGPU
تزای سیستن عاهل هْواى

درایَر گزافیکی vGPU
تزای سیستن عاهل هْواى

Virtual GPU
Manager

شذه

نسخه درایور

نزم افشار vGPU

شناسه CVE

کاهپوننت نزمافشار

نسخههای بهروسرسانی

442.06

10.1

ٍصلِ اهٌیتی در آٍریل

441.66

10.0

 8282هٌتشز خَاّذ شذ

432.08

9.2

431.79

9.1

412.02

9.0

426.26

8.2

426.04

8.1

425.26

8.0

440.56

10.1

ٍصلِ اهٌیتی در آٍریل

440.43

10.0

 8282هٌتشز خَاّذ شذ

430.63

9.2

430.46

9.1

430.30

9.0

418.43

8.2

418.92

8.1

418.70

8.0

440.53

10.1

ٍصلِ اهٌیتی در آٍریل

440.43

10.0

 8282هٌتشز خَاّذ شذ

،Citrix Hypervisor

430.67

9.2

 ،VMware vSphereتَسیع

430.46

9.1

 Red Hatلیٌَکس ٍ KVM

430.27

9.0

Nutanix AHV

418.109

8.2

418.92

8.1

418.66

8.0

سیستن عاهل

ٍیٌذٍس

لیٌَکس

نسخه درایور

نزمافشار
vGPU

ٍصلِ اهٌیتی در  :هارس
 8282هٌتشز خَاّذ شذ

426.25

8.3

ٍصلِ اهٌیتی در  :هارس
 8282هٌتشز خَاّذ شذ

418.130

8.3

ٍصلِ اهٌیتی در  :هارس
 8282هٌتشز خَاّذ شذ

418.130

8.3

تزای اطالع اس ًسخِ ًصثی حال حاضز  NVIDIAخَد راٌّوای هَجَد در لیٌک سیز را دًثال کٌیذ;

طبقهبنذی :عادی
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https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2039

;ّوچٌیي دریافت تِرٍسرساًی اس طزیق لیٌک سیز اهکاى پذیز است
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx

هزاجع
[1] https://www.bleepingcomputer.com/news/security/nvidia-fixes-high-severity-flaw-inwindows-gpu-display-driver/

 عادی:طبقهبنذی
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