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

2.4.34

2018-07-16

goo.gl/ySdR

Squid Proxy & Cache Server

3.5.28

2018-07-15

goo.gl/ZCyZ6f

آسیبپذیریها

Microsoft
Exchange
Server

CVE-2018-8374
CVE-2018-8302

goo.gl/WeLsPh
goo.gl/UZgYKn

Active
Directory
Federation
Services

CVE-2018-8340

انتشار

خطر

2018-08-14

موضوع

شناسه

منبع

تاریخ

سطح

زیاد

نحوه رفع

خالصهای از آسیبپذیری

اطالعات بیشتر

آسیبپذیریهای  ،Tamperingاجرای کد از راه دور بزرای Exchange Server 2010

و افزززشایط سزززرس دسررسززز در
Exchange Server

: CU10 Microsoft
goo.gl/JkJJwL
بزرای Exchange Server 2013

goo.gl/5YGxxt
goo.gl/aueXei

: CU20
goo.gl/yDXBs4

2018-08-14

goo.gl/Mbu1LL

آسززیبپززذیری دور زدم موززدودی هززای امتیرزز در بزرای ویتزدوزهای  8.1 32, 64bitو
 Active Directory Federation Servicesبه : Server 2012 R2
goo.gl/hGBGzm
مروسط واسرهی مدیری نادرس درخواس های احراز هوی
چتدعامله با اسرفاده از ارسزا یزد درخواسز احزراز بزرای ویتزدوزهای 10 1607 32,
 64bitو : Server 2016
هوی جعل
goo.gl/7f7KjF

goo.gl/pkgFC1

2018-08-14
2018-07-26

goo.gl/hjt3yG
goo.gl/QvARhv
goo.gl/ci1PrQ
…,

---

تاریخ

سطح

انتشار

خطر

Samba

CVE-2018-1139

Apache
HTTP Server

CVE-2018-1312
CVE-2018-1303
CVE-2018-1302
…,

موضوع

شناسه

منبع

Linux

CVE-2018-16658

goo.gl/f8m3jd

2018-09-05

goo.gl/TNzXAj

Microsoft
SQL Server

CVE-2018-8273

Windows

CVE-2018-8414

goo.gl/fQeVjW

2018-08-14

goo.gl/ZwYqtQ

2018-03-26

آسززیبپززذیری سززرریشی بززافر و اجززرای کززد در بزرای SQL Server 2016 SP2

زیاد

 Microsoft SQL Serverبا ارسا یزد : 64bit query
goo.gl/kynhav
جعل
برای : SQL Server 2017 64bit

goo.gl/LRtJWX

goo.gl/671H5E
آسیب پذیری آشکارسزازی االععزاح حسزاو طوسزط آسزززیبپزززذیری فزززو در Samba

مهززاج  MiTMدر  Sambaبززه واسززرهی ضززع نسخه هزای  4.7.9و  4.8.4برالزر
---موجود در احراز هوی  NTLMv1حرز در وزورح گردیده اس .
goo.gl/EqEgxM
غیرفعا بودم آم
و دور زدم آسیبپذیریهای فزو در Apache

چتدین آسیب پذیری جلوگیری از سزروی
مودودی های امتیر در سروی دهتدهی  HTTP Server Apacheنسززخهی 2.4.30
برالر گردیده اس .
 HTTP Serverنسخههای ماقبل 2.4.30
goo.gl/ySdR

goo.gl/XxcKBq

goo.gl/EQ6wav
goo.gl/Z6MMTY
goo.gl/MDcCPJ
…,

سیستمهای عامل
خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

آسیب پذیری نش االععاح در هسرهی لیتزوک بزه آسیب پذیری فو در هسره ی لیتوک
واسززززرهی وجززززود نرززززک در عیلکززززرد فایززززل نسززخهی  4.18.6برالززر گردیززده
--- drivers/cdrom/cdrom.cو خوانززدم حاف ززهی اس .
goo.gl/q78o37
هسرهی لیتوک

اطالعات بیشتر

goo.gl/72jhj7

آسیبپذیری اجرای کد دلخواه در ویتدوز به واسزرهی بزرای ویتزدوزهای 10 1803 32,
عززدا اعربارسززتن متاسززب مسززیرهای فایززل طوسززط  64bitو Server 2016 1803

مروسط  Windows Shellبا اسرفاده از طرغیب کاربر به بزاز : 64bit
کردم ید فایل جعل

goo.gl/qmuex5
goo.gl/LN3HuX

Windows

CVE-2018-8406
CVE-2018-8405
CVE-2018-8401
CVE-2018-8400

goo.gl/CyuhrD
goo.gl/M5ehxL
goo.gl/sfzA8X
goo.gl/L262qn

2018-08-14

Windows

CVE-2018-8404
CVE-2018-8399

goo.gl/cSrp3Y
goo.gl/MjnNxq

2018-08-14

Windows

CVE-2018-8398
CVE-2018-8397
CVE-2018-8396
CVE-2018-8394

goo.gl/rA28jv
goo.gl/Ztztnu
goo.gl/Y9vJ7d
goo.gl/1Cuz4A

2018-08-14

Windows

CVE-2018-8349

goo.gl/QJPRbD

2018-08-14

Windows

CVE-2018-8348
CVE-2018-8347
CVE-2018-8341

goo.gl/Uf1iDW
goo.gl/7VE5tf
goo.gl/7Z9Bq9

2018-08-14

چتدین آسیبپذیری افشایط سرس دسررس در ویتدوز بزززرای ویتزززدوزهای  10 1607و
به واسره ی مدیری نامتاسب اشیاء در حاف ه طوسزط : Server 2016
goo.gl/rP1B6u
درایور DXGKRNL
بزرای ویتزدوزهای 10 1803 32,
مروسط
 64bitو Server 2016 1803
: 64bit

goo.gl/2CmNmG
goo.gl/4iFHyT
goo.gl/rQytuL
goo.gl/ZAZZxB

goo.gl/LN3HuX

آسیب پذیری های افشایط سرس دسررس و اجرای کد برای ویتدوز : 1703 32, 64bit
goo.gl/mwsFdX
دلخواه در ویتدوز به واسرهی عزدا مزدیری وزویس
بززرای ویتززدوزهای  7 32, 64bitو
مروسط اشیاء در حاف ه طوسط کامپونت Win32k
: Server 2008 R2

goo.gl/eV58te
goo.gl/JVpaZ3

goo.gl/jg84kU

چتدین آسیبپذیری آشکارسزازی االععزاح و اجزرای بزرای ویتزدوزهای  8.1 32, 64bitو
کد از راه دور در ویتدوز بزه واسزرهی عزدا مزدیری : Server 2012 R2
goo.gl/wSkBZm
مروسط وویس اشیاء در حاف ه طوسط Windows GDI
بززرای ویتززدوزهای  7 32, 64bitو
: Server 2008 R2

goo.gl/nPp1Vt
goo.gl/EFXLdW
goo.gl/QSr6Tu
goo.gl/TvyEMn

goo.gl/jg84kU
آسززیبپززذیری اجززرای کززد از راه دور در ویتززدوز بززه بزرای ویتزدوزهای 10 1803 32,

واسرهی عدا پزا سزازی متاسزب اشزیاء در حاف زه  64bitو : Server 2016 1803
goo.gl/wViUZ8
مروسط طوسط  Microsoft COMبا طرغیب قربان بزه بزاز
بزرای ویتزدوزهای  8.1 32, 64bitو
کردم ید فایل جعل
: Server 2012 R2

goo.gl/RYPoSP

goo.gl/LTf7kJ
آسیب پذیری های آشکارسازی االععاح ،اجرای کزد و برای ویتدوزهای 7 SP1 32, 64bit

افشایط سرس دسررس در ویتدوز بزه واسزرهی عزدا و : Server 2008 R2
goo.gl/rRET4P
مروسط طنشیززه متاسززب لیتززدهززای  symbolicخززاو و
هیچتین مدیری نامتاسزب اشزیاء در حاف زه طوسزط بزرای ویتزدوزهای 10 1607 32,
 64bitو : Server 2016
هسرهی ویتدوز
goo.gl/Ca8TdW

goo.gl/GDNy4M
goo.gl/p2VWZ2
goo.gl/hVduzH

Windows

CVE-2018-8339

goo.gl/kyYxwZ

2018-08-14

Windows

CVE-2018-8253

goo.gl/g2Ssz1

2018-08-14

Windows

CVE-2018-8204
CVE-2018-8200

oo.gl/ao6Xvh
goo.gl/vxW8Z2

2018-08-14

آسیبپذیری افزشایط سزرس دسررسز و اجزرای کزد بزرای ویتزدوزهای  8.1 32, 64bitو
دلخواه در ویتدوز به واسزرهی پزا سزازی نامتاسزب : Server 2012 R2
goo.gl/LTf7kJ
مروسط ورودی طوسط Windows Installer
برای ویتدوزهای 7 SP1 32, 64bit
و : Server 2008 R2

goo.gl/kN4riz

goo.gl/rRET4P
آسیبپذیری افزشایط سزرس دسررسز در ویتزدوز در بزرای ویتزدوزهای 10 1607 32,

وورح فعا بزودم  Microsoft Cortanaو مزرور  64bitو : Server 2016
مروسط
goo.gl/Ca8TdW
وبسای در lockscreen

goo.gl/si5h1q

آسززیبپززذیری دور زدم موززدودی هززای امتیرزز در بزرای ویتزدوزهای 10 1703 32,

ویتدوز در وورح دسررس به سیسر قربان و طشریق : 64bit
goo.gl/MTZqsZ
مروسط کد مخرب در یزد اسزکریپ مزورد اعریزاد سیاسز
بزرای ویتزدوزهای 10 1709 32,
امتیر Code Integrity
 64bitو : Server 2016 1709

goo.gl/gHEpCr
goo.gl/J6eWSE

goo.gl/PRBcYd

محیطهای برنامهنویسی
دریافت آخرین نسخهی پایدار
موضوع

آخرین نسخه پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

!Joomla

3.8.12

2018-08-28

goo.gl/bWF9px

Drupal

8.6.0

2018-09-05

goo.gl/c5F8At

WordPress

4.9.8

2018-08-02

goo.gl/DK0Wx

آسیبپذیریها
موضوع

شناسه

منبع

تاریخ

سطح

انتشار

خطر

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

goo.gl/6RsUwF
goo.gl/c4MjNB
goo.gl/HAE6NJ

2018-08-28

goo.gl/hkLpbg

2018-08-14

goo.gl/Y1HQdg
goo.gl/1oh1t5

2018-08-07

goo.gl/AiQirf

2018-07-03

goo.gl/kF9uGR

2017-06-21

مروسط

2018-03-20

آسیبپذیریهای دور زدم موزدودی هزای امتیرز و آسیبپذیریهزای فزو در !Joomla

----

!Joomla

CVE-2018-15882
CVE-2018-15881
CVE-2018-15880

Microsoft
.NET
Framework

CVE-2018-8360

PHP

CVE-2018-15132
CVE-2018-14883

DotNetNuke

CVE-2017-0929

Drupal

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

Yii
Framework

CVE-2018-8074
CVE-2018-8073
CVE-2018-7269

goo.gl/ZPd2GV

 XSSدر ! Joomlaنسخههای ماقبل 3.8.12

ک

نسززخهی  3.8.12برالززر گردیززده
اس .
goo.gl/bWF9px

آسیبپذیری آشکارسازی االععزاح در  Microsoftبرای  .NET Frameworkنسخهی
 .NET Frameworkنسخههای مخرل در وورح  4.7.2روی ویتزدوزهای 10 1803
مروسط اسرفاده از آم در شبکههای با حنز ارطباالزاح بسزیار  32, 64bitو Server 2016
: 1803
باال

goo.gl/ALwaih
goo.gl/Ef75ig
goo.gl/QGzWQg

goo.gl/uUibvL

goo.gl/hRMNKK
آسیب پذیری های افشایط سزرس دسررسز وخوانزدم آسززیبپززذیریهززای فززو در PHP
بافر مبرت بر هیپ در  PHPبه واسرهی وجود نرک نسخه های 7.0.31 ،7.1.20 ،7.2.8

----

در عیلکرد  link_win32.cو exif.c

و  5.6.37برالر گردیده اس .

goo.gl/786Fso
goo.gl/WSbzV1

goo.gl/GjgUex

آسیب پذیری  SSRFو دسررس به االععزاح متزاب آسیبپذیری فو در  DNNنسزخهی
شبکه در  DNNبه واسرهی وجود نرک در عیلکزرد  9.2.0برالر گردیده اس .
goo.gl/xXn6oB
 ----کعو DnnImageHandler

goo.gl/8cikeb

آسیبپذیریهای اجرای کد از راه دور و افشایط سرس آسیبپزذیری هزای فزو در Drupal

دسررس در  Drupalنسخههای مخرل

نسززخههززای  8.3.4و  7.56برالززر
گردیده اس .

goo.gl/MkPF96

goo.gl/c5F8At
آسیبپذیریهای اجرای کد و طشریزق  SQLدر  Yiiآسززیبپززذیریهززای فززو در Yii
 Frameworkنسخههای  2.xال ماقبل 2.0.15

مرورگرهای اینترنت

 Frameworkنسززخههززای 2.0.15

برالر گردیده اس .

goo.gl/HDEkfY
goo.gl/HoXba7
goo.gl/8FAVHb

دریافت آخرین نسخهی پایدار
موضوع

آخرین نسخه پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

Mozilla Firefox

62.0.5

2018-09-05

goo.gl/yIXtW

Google Chrome

69.0.3497.81

2018-09-04

goo.gl/Jk2diZ

آسیبپذیریها

Google
Chrome

CVE-2017-15429

goo.gl/UdU5Y4
goo.gl/KPp1B1
…,

2018-08-14

Internet
Explorer

CVE-2018-8389
CVE-2018-8385
…,

چتدین آسزیبپزذیری جعزل ،اجزرای کزد از راه دور و بززرای مرورگززر Microsoft Edge

goo.gl/ME6P1C
goo.gl/F3y2kL
…,

2018-08-14

Microsoft
Edge

CVE-2018-8390
CVE-2018-8388
…,

انتشار

خطر

زیاد

goo.gl/NnJmMP

2017-12-14

موضوع

شناسه

منبع

تاریخ

سطح

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

---

افزشایط سزرس دسررسز در مرورگزر  Microsoftروی ویتززدوزهای 10 1803 32,
مروسط Edge
 64bitو : Server 2016 1803
goo.gl/wtGyhc

goo.gl/4Ux6GM
goo.gl/K7rcKB
…,

چتدین آسیب پزذیری اجزرای کزد از راه دور ،افزشایط برای مرورگزر Internet Explorer
سرس دسررس در مرورگر  Internet Explorerبزا  11روی ویتدوزهای 8.1 32, 64bit

طرغیب قربان به مشاهدهی ید وبسای جعل

و : Server 2012 R2
goo.gl/4rDS4d

آسزززیبپزززذیری  UXSSدر مرورگزززر  Googleآسزززیبپزززذیری فزززو در مرورگزززر
 Chromeبززا اسززرفاده از یززد وززفوهی  Google Chrome HTMLنسزززززخهی
 63.0.3239.108برالززر گردیززده
جعل
اس .
goo.gl/Jk2diZ

مجازیسازی
دریافت آخرین نسخهی پایدار

goo.gl/XRXMNX
goo.gl/SjaSxu
…,

goo.gl/5gFToc

موضوع

آخرین نسخه پایدار

تاریخ عرضه

لینک دریافت

VirtualBox

5.2.18

2018-08-14

goo.gl/l3wrf

آسیبپذیریها

VMware
Horizon

CVE-2018-6970

goo.gl/mM9YQn

VMware
ESXi,
Workstation,
Fusion

CVE-2018-6972

goo.gl/mV2Qca

موضوع

شناسه

منبع

Trend Micro
Security
2018

CVE-2018-15363
CVE-2018-10514
CVE-2018-10513

goo.gl/Cq9RUD

انتشار

خطر

2018-08-14

موضوع

شناسه

منبع

تاریخ

سطح

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

آسززیبپززذیری نشزز االععززاح در  VMwareبرای رف مشکل م بایس حزداقل از
 Horizonبززه واسززرهی امکززام خوانززدم خززار از  Horizon 6نسزززززخهی ،6.2.7
 Horizon 7نسززززخهی  7.5.1و
مروسط مودودهی مشخک شده در حاف ه
 Horizon Clientنسزخهی 4.8.1
اسرفاده نیود.

goo.gl/a2BMJj

در  VMwareآسززززیبپززززذیری فززززو در ESXi

2018-07-19

آسیبپزذیری جلزوگیری از سزروی
 Workstation ،ESXiو Fusion

اطالعات بیشتر

نسزززخههزززای 670-201806401-

،650-201806401-BG
،BG
 600-201806401-BGو 550-
Workstation ،201806401-BG
نسخهی  14.1.2و  Fusionنسخهی
 10.1.2برالر گردیده اس .

مروسط

goo.gl/Bg6nSy

تجهیزات شبکه ،دیوارههای آتش و ضدبدافزار
تاریخ

سطح

انتشار

خطر

2018-08-30

زیاد

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

چتززدین آسززیبپززذیری افززشایط سززرس دسررس ز در آسیب پزذیری هزای فزو در نسزخهی
موصزوالح مخرلز  12.0.1226 Trend Micro Securityبرالر گردیده اس .
Maximum ،Premium Security( 2018
 Internet Security ،Securityو )Antivirus
نسخههای  12.0و ماقبل آم

اطالعات بیشتر

goo.gl/oe6kcU
goo.gl/mezF6S
goo.gl/R7ZHEL

ClamAV

CVE-2018-0361
CVE-2018-0360
CVE-2017-16932

2018-08-22

McAfee
Data Loss
Prevention

CVE-2018-6683

2018-08-15

HPE iLO

CVE-2018-7093
CVE-2018-7078
CVE-2017-8987
CVE-2016-4406

goo.gl/nc5JaG

2018-08-13

Cisco IOS,
IOS XE

CVE-2018-0131

goo.gl/aZNudY

goo.gl/RPr5uU
goo.gl/FfKjkk
goo.gl/7T6mBw
goo.gl/9wWk2H

2018-08-07

CVE-2018-0428

goo.gl/FD8qtu
goo.gl/NRJw7J
goo.gl/p2U32M

آسزیبپزذیری افزشایط سزرس دسررسز در  Ciscoآسیبپذیری فزو در Cisco WSA

زیاد

goo.gl/zQvkVe

2018-07-24

Cisco Web
Security
Appliance

goo.gl/fVtDHr

زیاد

goo.gl/Daj8QN

2018-07-09

Mikrotik
RouterOS

CVE-2018-1159
CVE-2018-1158
CVE-2018-1157

goo.gl/HYXrDT

زیاد

چتززدین آسززیبپززذیری خرابز حاف ززه وجلززوگیری از آسیب پذیری های فو در نسزخه هزای
 6.42.7 ،6.43و  6.40.9برالززززر
سروی در Mikrotik RouterOS
گردیده اس .

 WSAبززه واسززرهی وجززود نرززک در عیلکززرد با نسزخه هزای نزرا افزشاری 11.5.1-

مروسط زیرسیسر مدیری اکان و پیادهسازی نادرس کترر
دسررس

آسیبپذیری افشایط سرس دسررس در  Cisco IOSآسیبپذیری فزو در  Cisco IOSو
و  IOS XEنسخهی  15.5(3)Sو به دسز آوردم  IOS XEنسخههزای ،15.5(3)S8
مروسط  nonceرمشنگاری شدهی مورد اسرفاده در  RSAبزه  16.6.3 ،16.3.6و غیزززره برالزززر
گردیده اس .
واسرهی پیادهسازی نادرس IKEv1

 10.5.2-072 ،115و 10.1.3-054

goo.gl/rBt4Lg

برالر گردیده اس .
goo.gl/1p3VFD

goo.gl/jN1iZo

goo.gl/Mw97u9
چتدین آسیب پذیری اجرای کد از راه دور ،جلوگیری از آسیبپذیریهای فو در HPE iLO

سروی

و  XSSدر  HPE iLOنسخههای مخرل

 4نسخهی  2.60و در HPE iLO 5

نسخهی  1.30برالر گردیده اس .

goo.gl/AP6Kc1
goo.gl/AFcVyS
goo.gl/JiPkMz
goo.gl/twnxSc

آسززیبپززذیری دور زدم موززدودی هززای امتیرزز در آسززیبپززذیری فززو در McAfee

 McAfee DLPبا طغییر فایلهای پالیس مول به  DLPنسززززخههززززای  10.0.500و
 11.0.400برالر گردیده اس .
واسرهی پیکربتدی نادرس سروح کترر دسررس

آسیب پذیری جلوگیری از سروی (لوپ بز نهایز
ور زمام زیزاد در طنشیزه فایزل هزای کوچزد) در نسززخهی  0.100.1برالززر گردیززده
 ClamAV ---به واسرهی وجود سزرریشی مرزدار عزدد اس .goo.gl/eNJDFn
وویس و هیچتین عدا بررس الو فایلهای PDF

goo.gl/dACPDp

و آسززیبپززذیری فززو در ClamAV

goo.gl/tp31Pt
goo.gl/DmgmSb
goo.gl/iTCbVs

Fortinet

CVE-2017-17541

goo.gl/2cqMNc

2018-07-05

Symantec
Endpoint
Protection

CVE-2018-5237
CVE-2018-5236

goo.gl/9KbMSW

2018-06-12

موضوع

شناسه

منبع

آسیب پذیری طشریق کد جاوااسزکریپ و  HTMLدر آسززیبپززذیری فززو در نسززخههززای
 Fortinet FortiManagerو  6.0.1 FortiAnalyzerو  5.6.5برالر گردیده اس .
 ----نسخههای  6.0.0و  5.6.4بواسرهی وجود XSS

آسزیبپزذیریهزای  Race Conditionو افززشایط آسیب پذیری های فو در نسزخه هزای
سززرس دسررسزز در  14 RU1 MP1 Symantec Endpointو 12.1 RU6
مروسط Protection
 MP10برالر گردیده اس .

goo.gl/HAqyCL

goo.gl/cbkCBG
goo.gl/czaLYE

نرمافزارهای کاربردی

2018-09-05

CVE-2018-15605 phpMyAdmin

goo.gl/kgsTZA

goo.gl/FjWSAH

2018-08-27

Adobe
Photoshop CC

APSB18-28

آسیبپذیری سرریشی بزافر در  Dameware Miniآسیب پذیری فزو در نسزخهی 12.1

آسیبپذیری آشکارسزازی االععزاح در  OpenSSHهتوز راه حل برای رف آسزیبپزذیری
بززه واسززرهی رفرززار قابززل مشززاهدهی فایززل  auth-فو ارائه نگردیده اس .
--- gss2.cاز راه دور

goo.gl/PeshDy

2018-08-21

OpenSSH

CVE-2018-15919

انتشار

خطر

آسیبپذیری خراب حاف ه و اجزرای کزد از راه دور در آسیب پذیری های فو در نسزخه هزای
 Adobe Photoshop CCنسززخههزای  2018 19.1.6 2018و 2017 18.1.6
 19.1.5و ماقبل آم و  2017 18.1.5و ماقبل آم برالر گردیده اس .

goo.gl/4Uj6DA

2018-08-21

Dameware
CVE-2018-12897 Mini Remote
Control

تاریخ

سطح

خالصهای از آسیبپذیری

نحوه رفع

اطالعات بیشتر

 Remote Controlنسخهی  12.0.5به واسزرهی برالر گردیده اس .
---goo.gl/HH6fhw
مدیری ناامن ورودی کاربر

زیاد

یززد آسززیبپززذیری  XSSدر  phpMyAdminبززا آسززززززیبپززززززذیری فززززززو در
اسرفاده از ید فایل جعل جه دسرکاری االععزاح  phpMyAdminنسزززخهی 4.8.3
مروسط
برالر گردیده اس .
حین بارگشاری فایل طوسط کاربر احراز هوی شده
goo.gl/qUrxc9

goo.gl/hC898d

goo.gl/erNL6u

goo.gl/y6G3rv
goo.gl/xGPgnq

goo.gl/hhySjg

آسزززیبپزززذیری اجزززرای کزززد دلخزززواه از راه دور در آسیبپذیری فزو در Acrobat DC

Adobe
Acrobat,
Reader

APSB18-29

goo.gl/YpQUaf

2018-08-21

Adobe Flash
Player

APSB18-25

goo.gl/3ykxkM

2018-08-14

PostgreSQL

CVE-2018-10925
CVE-2018-10915

goo.gl/DqbA6s

2018-08-14

Microsoft
AutoUpdate

CVE-2018-8412

goo.gl/54zamm

2018-08-14

 Acrobat DCو  Acrobat Reader DCو  Acrobat Reader DCنسخهی
نسخههزای  Continuousو  Classicدر ویتزدوز و Continuousدر نسززززززززززززخهی
 2018.011.20058و در Acrobat
مد
 2017و Acrobat Reader 2017
نسززززخهی  Classicدر نسززززخهی
 2017.011.30099برالر گردیده
اس .

زیاد

مروسط

Google

آسیبپذیری های دسررسز بزه االععزاح حسزاو و آسززززیبپززززذیریهززززای فززززو در
افززشایط سززرس دسررسزز در  PostgreSQLبززه  PostgreSQLنسززخههززای ،10.5
 ---واسزززرهی نرزززک موجزززود در  libpqو هیچتزززین  9.4.19 ،9.5.14 ،9.6.10و 9.3.24برالر گردیده اس .
سوءاسرفاده در وورح داشرن دسررس ایناد جدو

goo.gl/2HyzHE
goo.gl/cCF4DY

goo.gl/9E1Y6

چتززدین آسززیبپززذیری افززشایط سززرس دسررسزز  ،این آسیبپذیریها در
آشکارسززازی االععززاح و دور زدم موززدودی هززای  Playerنسززززخهی  30.0.0.154در
امتیر در  Adobe Flash Playerدر سیسر هزای ویتدوز ،مزد ،لیتزوک و Chrome
 OSبرالر گردیده اس .
عامل ویتدوز ،لیتوک  ،مد و Chrome OS
Adobe Flash

goo.gl/qDW9E
مرورگرهززای ،Internet Explorer

 Microsoft Edgeو
 Chromeرا بهروزرسان کتید.
ویتدوزهای  8.1و  10را به روزرسزان
نیائید.

goo.gl/znNkC7
goo.gl/2cb1pA
…,

goo.gl/N3xMCA
goo.gl/V4aGx1

goo.gl/QST5us
آسیبپذیری اجرای کد و افشایط سزرس دسررسز در بزرای Microsoft Office 2016

 Microsoft AutoUpdateبززززه واسززززرهی روی مد :
مروسط
اعربارستن نامتاسب قایلهای بزهروزرسزان قبزل از
اجرای آمها در مد

goo.gl/776BwV

goo.gl/Znj8qZ

آسیبپذیریهای اجزرای کزد از راه دور ،آشکارسزازی بزرای Microsoft Excel 2016

2018-08-14

SquirrelMail

CVE-2018-14955
CVE-2018-14954
…,

2018-08-14

HPE iLO

CVE-2018-7093
CVE-2018-7078

2018-08-14

Nmap

CVE-2018-15173

goo.gl/wkbqWe

goo.gl/mD5t3y

2018-08-07

Microsoft
PowerPoint

CVE-2018-8376

goo.gl/3DMrG4

آسززیبپززذیری جلززوگیری از سززروی در  Nmapطززاکتوم راه حلزز بززرای رفزز ایززن
نسززخهی  7.70و ماقبززل آم در وززورح اسززرراده از آسیبپذیری ارائه نگردیده اس .
---سوئیچ  -sVبزا اسزرفاده از یزد سزروی مبرتز بزر
 TCPجعل
و اجرای کزد از راه آسیبپذیریهای فو در HPE iLO

goo.gl/54gK4B
goo.gl/YQDG5t

2018-08-07

Microsoft
Office

CVE-2018-8378

goo.gl/bzsxwb
goo.gl/xQeaBf
goo.gl/nggACV

آسیب پذیری جلوگیری از سروی
دور در  HPE iLO 5نسخههای ماقبل  5 iLO ،1.30نسزخهی  iLO 4 ،1.30نسزخهی
مروسط
 4نسزخههزای ماقبزل  2.60و  iLO 3نسزخههزای  2.60و  iLO 3نسززززخهی 1.90
برالر گردیده اس .
ماقبل 1.90

goo.gl/cmSyq7
goo.gl/tZaT8d
…,

2018-08-05

Microsoft
Excel

CVE-2018-8382
CVE-2018-8379
CVE-2018-8375

االععززاح در  Microsoft Excelبززا اسززرفاده از : 64bit
goo.gl/rvRhVM
مروسط طرغیب قربان به باز کردم ید فایل جعل
بزرای Microsoft Excel 2013
: 32bit

چتدین آسیبپذیری اجرای اسکریپ و کد دلخزواه در طززاکتوم راه حلزز بززرای رفزز ایززن
 SquirrelMailطا نسزخهی  1.4.22بزه واسزرهی آسیبپذیری ارائه نگردیده اس .
---وجود  XSSدر وفوهی نیایط مرن ایییل

goo.gl/xocbgK
goo.gl/SPtDj6
goo.gl/M7ZVdH

goo.gl/wo3byU
آسیبپذیری آشکارسازی االععزاح در  Microsoftبزرای Microsoft Office 2016

 Officeدر وورح باز کردم ید فایل جعل طوسزط : 32bit
goo.gl/JP6AQm
مروسط یکززز از نزززراافشارهزززای Microsoft Office
بزرای Microsoft Office 2016
آسیبپذیر
: 64bit

goo.gl/FMdWdE

goo.gl/ZyNFTN
آسیبپذیری اجزرای کزد از راه دور در  Microsoftبزرای Microsoft PowerPoint

 PowerPointبه واسره ی مدیری نامتاسب اشزیاء : 2010 32bit
goo.gl/88Hc3w
مروسط در حاف ه در وورح باز کردم ید فایل جعل
بزرای Microsoft PowerPoint
: 2010 64bit

goo.gl/AR7znt

goo.gl/adp5Tp

goo.gl/VM381v

goo.gl/4sddRb
goo.gl/vkj8GF

goo.gl/L1pUdT
goo.gl/z79qCT
…,

PRTG
Network
Monitor

CVE-2018-9276

goo.gl/sJh3u3

2018-06-27

PRTG
Network
Monitor

CVE-2018-10253

goo.gl/zvYp8e

2018-04-20

FreeNAS

CVE-2014-5334

goo.gl/Y1S2uF

2018-01-08

آسیبپذیری طشریق دسزرور در  PRTG Networkآسززیبپزززذیری فززو در
 Monitorنسخههزای ماقبزل  18.2.39در وزورح  Network Monitorنسززززخهی
--- 18.2.39برالر گردیده اس .
داشرن دسررس مدیریر به کتسو وب

PRTG
goo.gl/Dx5Rbb

goo.gl/ReUzgZ

زیاد

آسززیبپززذیری جلززوگیری از سززروی در  PRTGآسزززیبپزززذیری فزززو در نسزززخهی
 Network Monitorبززه واسززرهی مززدیری نادرس ز  18.1.39.1648برالزززر گردیزززده
حاف هی  Stackهتگاا فراخوان  APIنامشخک
اس .

goo.gl/4MGRGR

goo.gl/mPQvxv
آسیبپذیری افشایط سرس دسررسز در  FreeNASآسززیبپززذیری فززو در FreeNAS

بززه واسززرهی عززدا وجززود کلیززه عبززور روی کززاربر نسخه ی  9.3-M3برالزر گردیزده
---اس .
 Adminبه وورح پیطفرض
goo.gl/pXnhqb

goo.gl/FMqSZD

