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، Flash Playerسٍص سساًی ّای اهٌیتی هْوی بشای هحصَالت ِ ب 8102ًَاهبش دس هاُ ٍبی کوپاًی اد

Adobe Acrobat ،Reader  ٍPhotoshop CC  .تواهی ایي بِ سٍص سساًی ّا بشای سفع آسیب هٌتشش کشد

هی باشذ ٍ ّیچ گًَِ بِ سٍص سساًی بشای آسیب پزیشی ّای  Information Disclosureپزیشی اص ًَع 

. ایي کوپاًی بِ کاسبشاى خَد تَصیِ اکیذ کشدُ هٌتشش ًشذُ استدس هحصَالت آى  RCEگضاسش شذُ اص ًَع 

 است کِ بِ سٍص سساًی ّای هٌتشش شذُ سا حتوا ًصب کٌٌذ.

 APSB02-93کِ دس سایت ادٍبی با شواسُ  Adobe Flash Playerبشای هحصَل  بِ سٍص سساًی

هحصَل دس پلتفَسم ّای بش سٍی ایي  information disclosureهٌتشش شذُ است بشای آسیب پزیشی 

هی باشذ. هتاسفاًِ ادٍبی تَضیحات بیشتشی دس ایي باسُ ًذادُ  MacOS  ٍChromeOSٍیٌذٍصی، لیٌَکسی، 

است کِ ایي آسیب پزیشی چِ اطالعاتی اص قشباًی سا بشای ًفَرگش افشا هی کٌذ. ایي آسیب پزیشی دس ًسخِ 

ایي بشًاهِ سفع شذُ است. دس جذٍل صیش تَضیحات ًَع ٍ شواسُ شٌاسایی ایي آسیب پزیشی سا  90.1.1.0:2

 فشهائیذ4هشاّذُ هی 

 

کِ دس سایت ادٍبی با شواسُ  Adobe Acrobat and Readerبِ سٍص سساًی بشای هحصَالت 

APSB02-:1  هٌتشش شذُ است بشای آسیب پزیشی اص ًَعInformation Disclosure  هی باشذ کِ بش

ًفَرگش  سیستن عاهل قشباًی سا افشا کشدُ ٍ دس اختیاس NTLM Hashاساس تَضیحات هٌتشش شذُ، اطالعات 

گضاسش شذُ بَد ًشاى داد کِ آسیب پزیشی قبلی  EdgeSpotایي آسیب پزیشی کِ تَسط هشکض قشاس هی دّذ. 

کِ آى صهاى بشای ایي آسیب پزیشی  PoCٌَّص سفع ًشذُ است ٍ کذ  CVE-8102-:339با شواسُ شٌاسایی 

دس جذٍل صیش  ًی سا داسا هی باشذ.هٌتشش شذ ّوچٌاى تَاًایی بیشٍى کشیذى اطالعات هحشهاًِ سیستن عاهل قشبا

 تَضیحات ًَع ٍ شواسُ شٌاسایی جذیذ ایي آسیب پزیشی سا هشاّذُ هی فشهائیذ4
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 APSB02-:9دٍبی با شواسُ کِ دس سایت ا Adobe Photoshop CCبِ سٍص سساًی بشای هحصَل  

بش سٍی ایي هحصَل هی باشذ کِ دس  Information Disclosureهٌتشش شذُ است بشای آسیب پزیشی اص ًَع 

اص  Zero Day Initiativeٍ ًسخِ ّای پاییي تش آى ٍجَد داسد. ایي آسیب پزیشی تَسط تین  03.0.1ًسخِ 

، ایي کِ جذیذا هٌتشش کشدُ است 81ٍ  03.0.1گضاسش شذُ است ٍ ادٍبی دس ًسخِ ّای  TrendMicroهشکض 

 ًَع ٍ شواسُ شٌاسایی ایي آسیب پزیشی سا هشاّذُ هی فشهائیذ4 آسیب پزیشی سا سفع ًوَدُ است. دس جذٍل صیش

 


