بولتن خبری هفتگی کاشف شماره 64 - 63
خبرها ،هشدارها و آسیبپذیریهای امنیت فضای تبادل اطالعات

تاریخ انتشار97/12/06 :

توجه :در این بولتن ،مهمترین خبرها ،هشدارها و آسیبپذیریهای حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات در هفت روز گذشته که بر اساس متدولوژی
داخلی شرکت کاشف از منابع متنوع ،استخراج شده است ،بهمنظور یادآوری به ذینفعان ،منتشر میشود .لذا بدینوسیله توصیه میشود که بانکها و مؤسسات
مالی ،استفاده از این بولتن خبری را درکنار فرآیندهای داخلی پایش و رصد اخبار و آسیبپذیریهای مربوط به محصوالت مورد استفادۀ خویش ،در نظر
داشته باشند.
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آسیبپذیریها
اهم آسیبپذیریهای چند روز گذشته در جدول زیر ارائه شده است:
محصول

شرح

منبع

آسیبپذیری

کشف باگ امنیتی خطرناک  ۱۹ساله در نرم افزار WinRAR

Link

هشدارها!
هشدارهای منتشر شده از سوی شرکت کاشف در طی چند روز گذشته در جدول زیر ارائه شده است:
شماره

تاریخ انتشار

عنوان

فایل ارسال شده

9791

 5اسفند 1397

بروزرسانیهای امنیتی اسفندماه سیسکو

9791

9792

 5اسفند 1397

نقص حیاتی در  WinRARروی تمامی نسخههای منتشرشده در  19سال اخیر

9792

9793

 5اسفند 1397

آسیب پذیری روترهای میکروتیک

9793

9794

 5اسفند 1397

کشف نقص حیاتی دیگر در دروپال

9794

9795

 5اسفند 1397

انتشار کد اثبات مفهومی برای آسیبپذیری در runc

9795

9796

 5اسفند 1397

کشف یک آسیب پذیری بر روی وردپرس بعد از شش سال

9796

9788

 2اسفند 1397

نقص  Snapdسیستمهای لینوکسی دسترسی روت به مهاجمان میدهد

9788

9789

 2اسفند 1397

رفع باگ بحرانی در تصاویر دارای پسوند  PNGدر اندروید

9789

9790

 2اسفند 1397

رفع دو آسیبپذیری  iOSتوسط Apple

9790

هشدار

خبرها
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اهم خبرهای چند روز گذشته در جدول زیر ارائه شده است:
عنوان و لینک خبر

شماره
1

یک حمله فیشینگ جدید و بسیار پیشرفته

2

گوگل چگونه شبکههای بالکچین را قابل جستجو میکند؟

3

سرقت فایلهای کاربران به علت خطای طراحی در پایگاه داده MySQL

4

فعالیت باجافزار Shade

5

آسیبپذیری در افزونهی وردپرس

6

آپدیت  iOSبهمنظور رفع نقص امنیتی فیستایم

7

استفاده بدافزار  Emotetاز ماکروهای مخرب مخفیکننده

8

بدافزار استخراجگر رمزارز در سیستمهای لینوکسی

9

اجرای اسکریپت مخرب توسط بدافزار شلیر درmacOS

10

بسته امنیتی مایکروسافت در فوریه ۲۰۱۹

11

امکان اجرای حمله  Reverse RDPبر روی کالینتهایRDP

12

جاسوسافزار جدید اندروید با نامTriout
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