
 افـشارهای پـزکـاربزد در کشـور های نـزم پذیـزی ها و آسـیب روسرسـانـی جـذول آخـزین به

 ها )وب، پست الکترونیک، پراکسی و غیره( دهنده سرویس

 ی پایذار دریافت آخزین نسخه

 لینک دریافت تاریخ عزضه ی پایذار آخزین نسخه موضوع

Apache Web Server 4.2.33 4026-03-25 goo.gl/ySdR 

Squid Proxy & Cache Server 3.3.45 4025-06-27 goo.gl/ZCyZ4f 

 ها پذیزی آسیب

 منبع شناسه موضوع
تاریخ 

 انتشار

سطح 

 خطز
 اطالعات بیشتز نحوه رفع پذیزی ای اس آسیب خالصه

Apache 

HTTP Server 

CVE-8102-0108 
CVE-8102-0111 
CVE-8102-0118 

, … 

goo.gl/hjt1yG 

goo.gl/QvARhv 

goo.gl/ci0PrQ 

, … 81
02

-1
1-
82

 

---- 

 ديرسدنپذیزی جلوًییزی زس سوزيیو ي    چىذیه آسیب
 Apacheی  دَىذٌ َای زمىیتی در سزيیو محذيدیت

HTTP Server ٍ84.411َای ماقبل  وسخ 

 Apacheَای فوً  در   پذیزی آسیب

HTTP Server ٍ84.411ی  وسووخ 
 زست4 ضذٌبزطزف 

goo.gl/ySdR 

goo.gl/EQ2wav 

goo.gl/Z2MMTY 

goo.gl/MDcCPJ 

, … 

Microsoft 

Project 

Server, 

Microsoft 

SharePoint 

CVE-8102-14.. 
CVE-8102-1402 
CVE-8102-1400 

, … 

goo.gl/kLUUG. 

goo.gl/f.owrz 

goo.gl/tREgzh 

, … 81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پووذیزی زفووشزیص سوورس دستزسووی در  چىووذیه آسوویب
Microsoft Project Server 8101 SP0  ي

Microsoft SharePoint Server 8102  

 Microsoft Projectبووووززی 

Server 8101 SP0 : 
goo.gl/Ar.gbT 

 Microsoft SharePointبووززی 

Server 8102 : 
goo.gl/2dUpiJ 

goo.gl/n1Cp0. 

goo.gl/zFnfYZ 

goo.gl/4vpGCF 

, … 



Microsoft 

Exchange 

Server 

CVE-8102-14.0 
CVE-8102-14.1 
CVE-8102-148. 

goo.gl/0u7Fjm 

goo.gl/cu4i.D 

goo.gl/2an.Ek 81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

َوای آضاارسواسی زطاتوا  ي زفوشزیص      پذیزی آسیب
 Microsoft َای مختلو   وسخٍ سرس دستزسی در

Exchange Server  

 Microsoft Exchangeبووززی 

Server 8102 CU7 : 
goo.gl/eKUCTA 

 Microsoft Exchangeبووززی 

Server 8101 SP0 : 
goo.gl/B2Ebmq 

goo.gl/TyiyZu 

goo.gl/jq02ec 

goo.gl/yQx2bb 

Hyper-V 
CVE-8102-1222 
CVE-8102-1220 

goo.gl/QdQqZ0 

goo.gl/hyj0HX 

81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

َای آضاارساسی زطاتا  ي جلًییزی زس  پذیزی آسیب
ٍ  Hyper-Vسوووزيیو در  ی توووذ   بوووٍ يزسووور

يدی کاربز ريی سیستم تامول  زتتبارسىجی صحیس ير
   میشبان

ي  bit.2 ,18 240بووززی يیىووذيسَای 
Server 8108 R8  : 

goo.gl/YEj7e2 
 ,18 0714 01بووززی يیىووذيسَای 

2.bit  يServer 8102 0714 : 
goo.gl/bKr0KH 

goo.gl/YqYYH2 

goo.gl/PBsDUx 

ASP.NET CVE-8102-1727 goo.gl/TRLszt 

81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

 ASP.NETپذیزی زفشزیص سرس دستزسی در  آسیب
بووا زسووت ادٌ زس قشریوو     84140ي  84141َووای  وسووخٍ

HTML    دلخووًزٌ قًسووط مُوواجم َىسووا  ضاسووت
ی کووواربزدی قحوووت يع در زتتبارسوووىجی   بزواموووٍ
 َای يع  درخًزست

 ASP.NETپووذیزی فووً  در  آسوویب
ي جذیذقز زس آن رفو    84148َای  وسخٍ
 goo.gl/msWnj0 زست4  ضذٌ

NTP 

CVE-8102-7020 
CVE-8102-702. 
CVE-8102-7028 
CVE-8102-7071 

goo.gl/iQ48Wv 

goo.gl/deSwSf 

goo.gl/ZDcpsh 

goo.gl/.grsGg 81
02

-1
8-
87

 

 متًسط

 NTPپووذیزی جلووًییزی زس سووزيیو در  چىووذ آسوویب
زلوی   x.41.َای  ي وسخٍ 4842p00.َای ماقبل  وسخٍ
  41448.ماقبل 

 NTPَووای فووً  در   پووذیزی آسوویب
  زست4 ضذٌبزطزف  4842p00.ی  وسخٍ

goo.gl/uKW7P4 

goo.gl/BoLkqR 

goo.gl/02T20W 

goo.gl/7ZW2Ym 

goo.gl/MV11We 

Squid Proxy 

Cache 

CVE-8102-0111187 
CVE-8102-011118. 

goo.gl/2VkHq4 

goo.gl/Kf7uhR 

81
02

-1
0-
04

 

 متًسط

 Squidپووذیزی جلووًییزی زس سووزيیو در   آسوویب

Proxy Cache   ٍ  NULLی زرجوا  بوٍ    بوٍ يزسور

Pointer ٌیزَا ي مذیزیت واصحیس زضار 

ٍ  آسیب  41481.ی  پذیزی فً  در وسوخ
 زست4  ضذٌبزطزف 

goo.gl/utfvVW 
goo.gl/N4ckC7 

goo.gl/KwbZ4V 

 های عامل سیستم

 منبع شناسه موضوع
تاریخ 

 انتشار

سطح 

 خطز
 اطالعات بیشتز نحوه رفع پذیزی ای اس آسیب خالصه



Windows 

CVE-8102-1482 
CVE-8102-141. 
CVE-8102-1410 

, … 

goo.gl/uVq1vF 

goo.gl/HHLLa2 

goo.gl/Ya02er 

, … 

81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پذیزی زفشزیص سرس دستزسوی  زجوززی    چىذیه آسیب
َای زمىیتی ي غیوزٌ در يیىوذيس    محذيدیت ديرسدنکذ  

 ی يیىذيس   ی وقص در تملازد َستٍ بٍ يزسرٍ

 ,18 0714 01بووززی يیىووذيسَای 

2.bit  يServer 8102 0714 : 
goo.gl/bKr0KH 

ي  bit.2 ,18 240بووززی يیىووذيسَای 
Server 8108 R8  : 

goo.gl/YEj7e2 

goo.gl/ro0QPz 

goo.gl/Dvo7Ej 

goo.gl/JXWoFw 

, … 

Windows CVE-8102-122. goo.gl/TFzWKa 

81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

َای زمىیتی در يیىذيس  محذيدیت ديرسدنپذیزی  آسیب
 ٍ  Windowsی يجوًد وقوص در تملاوزد     بٍ يزسور

Scripting Host (WSH) ٍی  با زجززی یک بزوام
 مخزع قًسط مُاجم ريی سیستم قزباوی 

 : bit.2 ,18 0711 01بززی يیىذيس 
goo.gl/iMQe7X 

 : bit.2 ,18 0000 01بززی يیىذيس 
goo.gl/GmZh12 

goo.gl/0hXJz7 

Windows CVE-8102-1221 goo.gl/t7DuCN 

81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پووذیزی زجووززی کووذ زس رزٌ دير در يیىووذيس بووٍ   آسوویب
 Windows Shellی وقووص در تملاووزد   يزسوورٍ

 َىسا  زتتبارسىجی مسیز فایل کپی ضذٌ

ي  bit.2 ,18 7بووززی يیىووذيسَای  
Server 8112 R8 : 

goo.gl/.wvzcY 
ي  bit.2 ,18 240بوززی يیىوذيسَای    

Server 8108 R8  : 
goo.gl/YEj7e2 

goo.gl/.m2nSD 

Windows 

CVE-8102-1228 
CVE-8102-1221 
CVE-8102-1277 

goo.gl/SvAX2o 

goo.gl/ovFXGF 

goo.gl/aATQax 81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پووذیزی زجووززی کووذ ي زفووشزیص سوورس  چىووذیه آسوویب
ی يجووًد وقووص در  دستزسووی در يیىووذيس بووٍ يزسوورٍ

  Desktop Bridgeتملازد 

 ,18 0217 01بووززی يیىووذيسَای 

2.bit  يServer 8102 2.bit : 
goo.gl/18ZdAP 

 ,18 0714 01بووززی يیىووذيسَای 

2.bit  يServer 8102 0714 : 
goo.gl/bKr0KH 

goo.gl/yWXFhG 

goo.gl/zvvC0N 

goo.gl/Ud8.Th 

Windows CVE-8102-1220 goo.gl/yG8.Ky 

81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پذیزی زفشزیص سرس دستزسی ي زجوززی کوذ در    آسیب
ی مذیزیت وادرست زضیاء در حافظوٍ   يیىذيس بٍ يزسرٍ

 Microsoft Video Controlقًسط 

ي  bit.2 ,18 240بووززی يیىووذيسَای 
Server 8108 R8  : 

goo.gl/YEj7e2 goo.gl/HHxnXx 



Windows CVE-8102-1272 goo.gl/4Cza04 

81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پووذیزی آضاارسوواسی زطاتووا  در يیىووذيس بووٍ  آسوویب
 ٍ  Windows Remoteی يجوًد وقوص در    يزسور

Assistance  َىسا  پزدزسشXXE    با زرسوا  یوک
 جعلی Remote Assistanceفایل دتً  

ي  bit.2 ,18 7بووززی يیىووذيسَای  
Server 8112 R8 : 

goo.gl/.wvzcY 
ي  bit.2 ,18 240بووززی يیىووذيسَای 
Server 8108 R8  : 

goo.gl/YEj7e2 

goo.gl/xm1.Ma 

Windows CVE-8102-1222 goo.gl/J0MxVd 

81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پذیزی زجززی کذ ي زفشزیص سورس دستزسوی در    آسیب
سواسی صوحیس يريدی    ی تذ  پوا   يیىذيس بٍ يزسرٍ

  Windows Installerقًسط 

 ,18 0714 01بووززی يیىووذيسَای 

2.bit  يServer 8102 0714 

(Core Installation)  : 
goo.gl/y8cip2 

goo.gl/cP2ftv 

Windows 

CVE-8102-1207 
CVE-8102-1202 
CVE-8102-1200 

goo.gl/gboSof 

goo.gl/o.hm2h 

goo.gl/Dc7Z4D 81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پذیزی زفشزیص سرس دستزسی ي زجززی کذ  چىذ آسیب
  ٍ ی موذیزیت واصوحیس زضویاء در     در يیىذيس بوٍ يزسور

   Windows GDIحافظٍ قًسط 

 ,Server 8112 18بووززی يیىووذيس 

2.bit : 
goo.gl/KbT.SR 

ي  bit.2 ,18 7بووززی يیىووذيسَای  
Server 8112 R8 : 

goo.gl/.wvzcY 

goo.gl/j2ZZcF 

goo.gl/skA.t4 

goo.gl/2NjLR8 

Apple 

iTunes, iOS, 
iCloud, 

macOS, 

Safari, tvOS, 

watchOS 

CVE-8107-7021 

CVE-8107-7028 

, … 

goo.gl/ZGqRSP 

goo.gl/xY0P4p 

, … 81
07

-0
8-
12

 

---- 

َوای زمىیتوی     محوذيدیت  ديرسدنَوای   پوذیزی  آسیب
زفووشزیص سوورس دستزسووی  زجووززی کووذ زس رزٌ دير ي   

 Appleجلًییزی زس سزيیو در محصًال  

 iTunesَووا در  پووذیزی زیووه آسوویب 
ی  وسووووخٍ iOS  08.7.8ی  وسووووخٍ

00.8  macOS ٍ01.01.8ی  وسوووخ  
tvOS ٍ00.8ی  وسوووخ  watchOS 
ي  7.8ی  وسخٍ iCloud  8..ی  وسخٍ

Safari ٍضذٌبزطزف  00.1.8ی  وسخ 
  زست4

goo.gl/WfdgtY 

goo.gl/A8N2wi 

, … 

 نویسی های برنامه محیط

 ی پایذار دریافت آخزین نسخه

 لینک دریافت تاریخ عزضه پایذار آخزین نسخه موضوع

Joomla! 3.6.4 4026-03-23 goo.gl/bWF7px 



Drupal 6.3.2 4026-03-46 goo.gl/c3F6At 

WordPress 2.7.3 4026-02-03 goo.gl/DK0Wx 

 ها پذیزی آسیب

 منبع شناسه موضوع
تاریخ 

 انتشار

سطح 

 خطز
 اطالعات بیشتز نحوه رفع پذیزی ای اس آسیب خالصه

Drupal CVE-8102-7211 goo.gl/o2vBdC 

81
02

-1
1-
82

 

 سیاد

پذیزی زجززی کذ زس رزٌ دير در سیستم موذیزیت   آسیب
 7402ي  24040َای ماقبل  وسخٍ Drupalمحتًزی 

 Drupalپوووذیزی فوووً  در   آسووویب
 ضوذٌ بزطزف  7402ي  24040َای  وسخٍ
 زست4

goo.gl/c0F2At 

goo.gl/0QD01. 

Yii 

Framework 

CVE-8102-217. 
CVE-8102-2171 
CVE-8102-7824 

goo.gl/ZPd8GV 

81
02

-1
1-
81

 

---- 

 Yiiدر  SQLَای زجززی کذ ي قشریو    پذیزی آسیب

Framework ٍ8َای  وسخ.x  841400زلی ماقبل  
 Yiiَووای فووً  در   پووذیزی آسوویب

Framework ٍ841400َووای  وسووخ 
 زست4  ضذٌبزطزف 

goo.gl/HDEkfY 

goo.gl/HoXba7 

goo.gl/2FAVHb 

Joomla! CVE-8102-21.0 goo.gl/Eyp2RH 

81
02

-1
1-
08

 

 کم

در سیسووتم مووذیزیت   SQLپووذیزی قشریوو    آسوویب
زلووی  14041َووای مووابیه  وسووخٍ !Joomlaمحتووًزی 

14240 

 !Joomlaپوووذیزی فوووً  در  آسووویب
 زست4  ضذٌبزطزف  14242ی  وسخٍ

goo.gl/bWF4px goo.gl/MKpMhV 

.NET 

Framework 

CVE-8102-1722 
CVE-8102-172. 

goo.gl/Egnn2t 

goo.gl/ar.oqs 

81
02

-1
0-
80

 

 متًسط

َوای زمىیتوی ي    محوذيدیت  ديرسدنَوای   پذیزی آسیب
ي  NET Framework.جلووًییزی زس سووزيیو در 

.NET Core ٍی تذ  زتتبارسىجی صوحیس   بٍ يزسر
 XMLَای  وامٍ ي تذ  پزدزسش صحیس فایل یًزَی

 NET Framework.بوووووززی 
  4240.  42.  4048.  140َووای  وسووخٍ
 يیىووووذيسَایريی  4740.ي  47.  4248.
 R8 8108ي سزير  240

goo.gl/YwqF2g 

goo.gl/U.n.xX 

goo.gl/gdLN0p 



ASP.NET 
CVE-8102-1720 
CVE-8102-172. 

goo.gl/HS2ttm 

goo.gl/Me8YRd 

81
02

-1
0-
14

 

 متًسط

ي زفشزیص سورس دستزسوی    CSRFَای  پذیزی آسیب
  ASP.NET Core 841در 

ٍ  َوای فوً  در   پوذیزی  آسیب ی  وسوخ
 زست4 ضذٌبزطزف  .8404

goo.gl/yR8XcZ 
goo.gl/pgV0ZV 

goo.gl/qJQ0tK 

goo.gl/fNYhqo 

 مرورگرهای اینترنت

 ی پایذار آخزین نسخهدریافت 

 لینک دریافت تاریخ عزضه پایذار آخزین نسخه موضوع

Mozilla Firefox 37.0.4 4026-03-44 goo.gl/yIXtW 

Google Chrome 43.0.3343.262 4026-03-40 goo.gl/Jk4diZ 

 ها پذیزی آسیب

 منبع شناسه موضوع
تاریخ 

 انتشار

سطح 

 خطز
 اطالعات بیشتز نحوه رفع پذیزی ای اس آسیب خالصه

Internet 

Explorer 

CVE-8102-14.8 

CVE-8102-1410 

CVE-8102-1484 

, … 

goo.gl/ezcQEj 
goo.gl/nJRuRq 
goo.gl/2bc2Rz 

, … 81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پذیزی آضاارساسی زطاتا   زجززی کذ   چىذیه آسیب
زفشزیص سرس دستزسی  جلًییزی زس سزيیو ي غیوزٌ  

 Internet Explorerدر مزيریز 

 Internet Explorerبوززی مزيریوز   
 : 00ی  وسخٍ

 bit.2 ,18 0714 01ريی يیىذيسَای 
 : Server 8102 0714 2.bitي 

goo.gl/Z20DRP 
 : bit.2 ,18 0711 01ريی يیىذيس 

goo.gl/i2HE7X 

goo.gl/8rBf8d 

goo.gl/rUX8U1 

goo.gl/mdvjfW 

, … 

Microsoft 

Edge 

CVE-8102-1414 

CVE-8102-1418 

CVE-8102-1411 

, … 

goo.gl/PBHZs4 

goo.gl/om2K0P 

goo.gl/wa8VoZ 

, … 

81
02

-1
1-
01

 

 سیاد

پووذیزی زجووززی کووذ  زفووشزیص سوورس   چىووذیه آسوویب
دستزسوووی ي جلوووًییزی زس سوووزيیو در مزيریوووز   

Microsoft Edge  

 : bit.2 ,18 0711 01بززی يیىذيس 
goo.gl/mzJ728 

 ,18 0714 01بووززی يیىووذيسَای 

2.bit  يServer 8102 0714 

2.bit : 
goo.gl/Z20DRP 

goo.gl/Q.vvB1 

goo.gl/aoC8Tx 

goo.gl/8yRArX 

, … 



Google 

Chrome 

CVE-8107-0011 

CVE-8107-0018 

CVE-8107-0010 

, … 

goo.gl/dDTurt 

81
07

-0
1-
07

 

 سیاد

  UXSSزجوززی کوذ دلخوًزٌ      پوذیزی  چىذیه آسویب 
جلًییزی َای زمىیتی  خززبی َیپ   محذيدیت ديرسدن

 Google Chromeدر مزيریوز   ي غیوزٌ  زس سزيیو
 در يیىذيس  لیىًکو ي مک 

مزيریووز  َووای فووً  در پووذیزی آسوویب
Google Chrome ٍی  وسوووووخ

 زست4 ضذٌبزطزف  28.141818.28
goo.gl/Jk8diZ 

goo.gl/X1EV0B 

goo.gl/xKxVub 

goo.gl/eqUE2e 

, … 

 سازی مجازی

 ی پایذار دریافت آخزین نسخه

 لینک دریافت تاریخ عزضه پایذار آخزین نسخه موضوع

VirtualBox 3.4.6 4026-04-45 goo.gl/l3wrf 

 ها پذیزی آسیب

 منبع شناسه موضوع
تاریخ 

 انتشار

سطح 

 خطز
 اطالعات بیشتز نحوه رفع پذیزی ای اس آسیب خالصه

VMware 

Workstation, 

Fusion 

CVE-8102-2407 goo.gl/GEZc4e 

81
02

-1
1-
00

 

 متًسط

ٍ     آسیب َوای   پوذیزی جلوًییزی زس سوزيیو در وسوخ
 VMwareي  VMware Workstationمختلوو  

Fusion  در صًر  باس کزدن قعذزد سیادی وطستVNC  

 VMwareپووذیزی فووً  در   آسوویب

Workstation ٍي  0.4040ی  وسوووووووووخ
VMware Fusion ٍ014040ی  وسوووخ 

 زست4  ضذٌبزطزف 

goo.gl/.w.R0G 

Xen 

CVE-8102-70.8 
CVE-8102-70.0 
CVE-8102-70.1 

goo.gl/1NjSo. 

goo.gl/.vc1Qm 

goo.gl/TyF1Me 81
02

-1
1-
10

 
 متًسط

َوای   پذیزی جلًییزی زس سزيیو در وسخٍ چىذ آسیب
 (Hypervisorدَی  )قًق  سزيیو Xenمختل  

 Xenَوای مىتطوز ضوذٌ بوززی      يصلٍ
 : x.401.َای  وسخٍ

goo.gl/QASL4q 

goo.gl/Qit0Qk 

goo.gl/qjjBUU 

goo.gl/AyGt8g 

goo.gl/SnW0BV 

goo.gl/WHGPyt 

goo.gl/LKUaNs 

goo.gl/A0gebU 

goo.gl/0Sa1bv 

goo.gl/h2vbQD 

goo.gl/NWUgDz 

goo.gl/TvBQbc 



VMware 

vCenter 

Server 

CVE-8107-.482 
CVE-8107-.487 goo.gl/FVYdht 

81
07

-0
0-
14

 

 سیاد

ي  SSRFَوای جلوًییزی زس سوزيیو      پوذیزی  آسیب
CRLF  درVMware vCenter Server 

 VMwareَای فً  در  پذیزی آسیب

vCenter Server   240وسخٍ َوای 

U0  241 U1c  040ي U1f  بزطووزف
 زست4 ضذٌ

goo.gl/wi40mU 

goo.gl/MA0Y2t 

 های آتش و ضدبدافسار تجهیسات شبکه، دیواره

 منبع شناسه موضوع
تاریخ 

 انتشار

سطح 

 خطز
 اطالعات بیشتز نحوه رفع پذیزی ای اس آسیب خالصه

Cisco IOS, 

IOS XE 
CVE-8102-1070 goo.gl/ct07ez 

81
02

-1
.-
12

 

 سیاد

پووذیزی زجووززی کووذ زس رزٌ دير ي جلووًییزی زس   آسوویب
بٍ دلیول يجوًد    Ciscoسزيیو در بزخی محصًال  

َوای   با زرسا  دزدٌ Smart Installوقص در يیژیی 
ي يقً  پذیز  قجُیش آسیب TCP .722جعلی بٍ پًر  

 ضززیط سزریشی بافز 

ٍ  آسوویب َووای  پووذیزی فووً  در وسووخ
  E0  0241(0478)(2)0048زفوووشزری  ووووز 

0048(8)E2  ٌزست4  ضذٌبزطزف ي غیز
 noقًزن بوا سدن دسوتًر    َمچىیه می

vstack    ي یووا بسووته پووًرTCP 

َووای زحتمووالی   زس سًءزسووت ادٌ 722.
 جلًییزی ومًد4 

goo.gl/rLqAo. 

Cisco IOS XE CVE-8102-1001 goo.gl/NqaMmT 

81
02

-1
1-
82

 

 سیاد

پووذیزی زفووشزیص سوورس دستزسووی در بزخووی   آسوویب
وظیز  IOS XE 02.xی  با وسخٍ Ciscoمحصًال  

پوذیز بوا ووا  کواربزی ي      )يريد بٍ قجُیش آسیب 024040
 فزض( ی تبًر پیص کلمٍ

ٍ  آسوویب َووای  پووذیزی فووً  در وسووخ
ي  024240a  024048  024240زفشزری  وز 

 زست4  ضذٌغیزٌ بزطزف 
 

goo.gl/JVDVu2 

Cisco IOS, 

IOS XE 
CVE-8102-1004 goo.gl/TM.1kx 

81
02

-1
1-
82

 

 سیاد

پوووذیزی جلوووًییزی زس سوووزيیو در بزخوووی  آسووویب
سواسی   ی وقص در پیادٌ بٍ يزسرٍ Ciscoمحصًال  

IKEv0 ٍَای جعلی  با زرسا  بستIKEv0  

ٍ  آسوویب َووای  پووذیزی فووً  در وسووخ
ي  S0  004.(8)T0(8).004زفشزری  وز 

 goo.gl/k1toZd زست4  ضذٌغیزٌ بزطزف 

ClamAV CVE-8102-1818 
goo.gl/tYFexb 

goo.gl/x2VLbK 

81
02

-1
1-
12

 

---- 

 ClamAVپووذیزی جلووًییزی زس سووزيیو در  آسوویب
ی سوواسيکار  بووٍ يزسوورٍ .14444َووای ماقبوول  وسووخٍ

زتتبارسووىجی وامىاسووب يريدی َىسووا  پووزدزسش ي    
   PDFَای  مذیزیت فایل

پووذیزی فووً  ريی  بووززی رفوو  آسوویب
Ubuntu ٍَای مختل  : بززی وسخ 

goo.gl/jKfy.a 
goo.gl/jBYWE2 
goo.gl/xR0zHb 

goo.gl/XW1Nwq 



BitDefender 

Total Security 

8102 
CVE-8102-2021 goo.gl/m2gyHB 

81
02

-1
1-
12

 

---- 

پوووذیزی زفوووشزیص سووورس دستزسوووی در     آسووویب
BitDefender Total Security 8102  

قوواکىًن رزٌ حلووی بووززی رفوو  زیووه    
 زست4 طذٌپذیزی زرزئٍ و آسیب

goo.gl/Ci0h1v 

Suricata CVE-8102-274. goo.gl/n1heS1 

81
02

-1
1-
12

 

 متًسط

َووای زمىیتووی در  محووذيدیت ديرسدنپووذیزی  آسوویب
Suricata     بووا زرسووا  دزدٌ قبوول زس زقمووا  مززحوول

 زی قًسط مُاجم قااوی سٍ مزحلٍ دست

 Suricataپوووذیزی فوووً  در  آسووویب
 زست4  ضذٌبزطزف  .414.ی  وسخٍ

goo.gl/Ytg1pf goo.gl/pB2zFM 

Fortinet 

FortiGate 
CVE-8108-14.0 goo.gl/AFmfxq 

81
08

-1
0-
10

 

 متًسط

 Fortinetپوذیزی آضاارسواسی زطاتوا  در     آسویب 

FortiGate ٍ4140.زلی  41.زفشزری  َای وز  وسخ  
ی  پوووذیزی فوووً  در وسوووخٍ آسووویب

 زست4  ضذٌبزطزف  4142.زفشزری  وز 
goo.gl/rscGA1 

pfSense CVE-8107-0111.74 goo.gl/Q0sWKv 

81
02

-1
0-
10

 

 متًسط

پذیزی زجززی کذ ي زفشزیص سورس دستزسوی در    آسیب
  CSRFی يجًد  بٍ يزسرٍ pfSenseی آقص  دیًزرٌ

 pfSenseپوووذیزی فوووً  در  آسووویب
بزطزف  RELEASE-84.48ی  وسخٍ
 زست4  ضذٌ

goo.gl/MSmRFh 

goo.gl/exg7vB 

Mikrotik 

RouterOS 

CVE-8107-07012 
CVE-8107-07017 

goo.gl/4ADy2V 

goo.gl/Lu21.f 

81
07

-0
8-
01

 

 سیاد

 Mikrotikپوذیزی جلوًییزی زس سوزيیو در     آسیب

RouterOS ٍبا زسوت ادٌ   241448ي  24.140َای  وسخ
 01پو زس زقصا  بٍ پًر   1\زس زرسا  چىذیه کارزکتز 

   ICMPَای  آسای بستٍ ي یا زرسا  سیل

قوواکىًن رزٌ حلووی بووززی رفوو  زیووه    
 زست4 طذٌپذیزی زرزئٍ و آسیب

goo.gl/LxR.kB 

goo.gl/DobKff 

 افسارهای کاربردی نرم

 منبع شناسه موضوع
تاریخ 

 انتشار

سطح 

 خطز
 اطالعات بیشتز نحوه رفع پذیزی ای اس آسیب خالصه



Adobe Flash 

Player 
APSB02-10 goo.gl/Lcaqw7 

81
02

-1
1-
01

 

 سیاد

 Adobe Flashپذیزی زجززی کذ زس رزٌ دير در  آسیب

Player َای تامل يیىذيس  لیىًکو  موک   در سیستم
   Chrome OSي 

 Adobe Flashَا در  پذیزی زیه آسیب

Player ٍدر  8441414001ی  وسووووووخ
 Chromeلیىوًکو ي   يیىذيس  موک  

OS  زست4 ضذٌبزطزف 
goo.gl/qDW4E 

  Internet Explorerمزيریزَووای 
Microsoft Edge  يGoogle 

Chrome ٍريسرساوی کىیذ4 رز ب 
ٍ  01ي  240يیىوذيسَای   ريسرسوواوی  رز بو

 ومائیذ4

goo.gl/Lcaqw7 

Adobe 

Dreamweaver 

CC 

APSB02-17 goo.gl/j2umNi 

81
02

-1
1-
01

 

 سیاد

 Adobeپووذیزی زجووززی کووذ دلخووًزٌ در    آسوویب

Dreamweaver CC ٍي ماقبل آن  0241َای  وسخ
 در يیىذيس  

 Adobeپووذیزی فووً  در   آسوویب

Dreamweaver CC ٍی  وسوووخ
 زست4  ضذٌبزطزف  0240

 

goo.gl/j2umNi 

Microsoft 

Office 

CVE-8102-1488 
CVE-8102-1404 
CVE-8102-1417 

goo.gl/kzjVYY 

goo.gl/WE2Zwt 

goo.gl/VFZE0E 

, … 81
02

-1
1-
01

 

 متًسط

پذیزی زجززی کذ زس رزٌ دير  آضاارساسی  چىذیه آسیب
َوای زمىیتوی ي غیوزٌ در     محذيدیت ديرسدنزطاتا   

Microsoft Office   

 Microsoft Office 8101بوززی  

SP8 18bit : 
goo.gl/LCh2d. 

 Microsoft Office 8101بوززی  

SP0 18bit : 
goo.gl/fRHJbk 

goo.gl/2CeWPk 

goo.gl/UspzPn 

goo.gl/ZUiwoi 

, … 

Asterisk 

CVE-8102-7827 

CVE-8102-7822 

CVE-8102-7820 

CVE-8102-782. 

goo.gl/TihoSK 

goo.gl/FUBMJW 

goo.gl/BgTxnS 

goo.gl/WBDB77 81
02

-1
8-
88

 

 متًسط

پووذیزی جلووًییزی زس سووزيیو در    چىووذیه آسوویب 
ٍ   Asteriskَای مختلو    وسخٍ ی يجوًد   بوٍ يزسور

 ي غیزٌ NULL Pointerسزریشی بافز  

 Asteriskَای فوً  در   پذیزی آسیب
 0140448ي  0.4742  004848َای  وسخٍ

 زست4  ضذٌبزطزف 
goo.gl/yi88NY 

goo.gl/U8LbYu 

goo.gl/LezZkM 

goo.gl/0d1oGH 

goo.gl/jrrC10 



Adobe 

Acrobat, 

Reader 

APSB02-18 goo.gl/oHiA2n 

81
02

-1
8-
01

 

 سیاد

پذیزی زفشزیص سرس دستزسی ي زجوززی   چىذیه آسیب
 Acrobatي  Acrobat DCکوووذ زس رزٌ دير در 

Reader DC ٍَووووای  وسووووخContinuous  ي
Classic در يیىذيس ي مک 

 Acrobat DCپذیزی فوً  در   آسیب
 Acrobat Reader DCي 

ي  Continuousَوووووای  وسوووووخٍ
Classic ٍَووای  بووٍ قزقیووب در وسووخ

 ي 8100.112411.01 ي 8102.100.81110
 Acrobatي  Acrobat 8107در 

Reader 8107 ٍی  وسووووووووخ
 زست4  ضذٌبزطزف  8107.100.11172

goo.gl/4E0Y2 

goo.gl/oHiA2n 

Hotspot 

Shield 
CVE-8102-2.21 goo.gl/P8BrDm 

81
02

-1
0-
11

 

 سیاد

 Hotspotپوذیزی آضاارسواسی زطاتوا  در     آسویب 

Shield  ٍ ی تووذ  فیلتزسوواسی مىاسووب    بووٍ يزسوور
بوا   POSTَای کاربز با زرسا  یک درخًزست  يريدی
 func=$_APPLOG.Rfuncپارزمتز 

پذیزی  قاکىًن رزٌ حلی بززی رف  آسیب
 زست4  طذٌفً  زرزئٍ و

goo.gl/eZbXAT 

FreeNAS CVE-810.-011. goo.gl/Y0S8uF 

81
02

-1
0-
12

 

---- 

 FreeNASپذیزی زفشزیص سرس دستزسوی در   آسیب
ی تووذ  يجووًد کلمووٍ تبووًر ريی کوواربز   بووٍ يزسوورٍ

Admin فزض  بٍ صًر  پیص 

 FreeNASپووذیزی فووً  در   آسوویب
 زست4  ضذٌبزطزف  M1-441وسخٍ ی 

goo.gl/pXnhqb 
goo.gl/FMqSZD 

HP Printers 
CVE-8107-8701 
CVE-8107-87.1 

goo.gl/bupg2P 

goo.gl/BbLhYw 

81
07

-0
8-
81

 

 سیاد

در بزخوی   XSSَای زجززی کذ دلخًزٌ ي  پذیزی آسیب
 HP LaserJetزس جملووووٍ  HPمحصووووًال  

Enterprise printers  HP Enterprise 

LaserJet Printers and MFPs   ٌي غیز 

َای فوً  بایوذ    پذیزی بززی رف  آسیب
 ريس یزدد4 بٍ زفشزری َای وز  وسخٍ

goo.gl/w0Cb.J 

goo.gl/t4DuMz 

goo.gl/X2NRt1 

WPA, WPA8 

CVE-8107-01122 
CVE-8107-01127 
CVE-8107-01122 

, … 

goo.gl/1pGKhB 

81
07

-0
1-
02

 

 متًسط

پووذیزی دستزسووی بووٍ زطاتووا  در   چىووذیه آسوویب
بووا زسووت ادٌ زس قزغیووب  WPA8ي  WPAزسووتاوذزرد 

 قااوی  قزباوی بٍ وصب مجذد کلیذ دست

پوذیزی قواکىًن    بززی رف  زیوه آسویب  
بووززی بزخووی زس قجُیشزقووی کووٍ زیووه  

سوواسی ضووذٌ  َووا پیووادٌ زسووتاوذزرد در آن
 زست4  ضذٌَایی زرزئٍ  زست  رزٌ حل

goo.gl/gS8euy 

goo.gl/ovMrdm 

goo.gl/AWddm2 

, … 

 


