بولتن خبری هفتگی کاشف شماره 70
خبرها ،هشدارها و آسیبپذیریهای امنیت فضای تبادل اطالعات

تاریخ انتشار98/02/02 :

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 هفت روز گذشته در جدول زیر ارائه شده است:
محصول

شرح

منبع

اوراکل

رفع  ۳۰۰آسیبپذیری در بروزرسانی امنیتی اوراکل

GBHackers

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

تاریخ انتشار

عنوان

فایل ارسال شده

Alert-98111

 28فروردین 1398

آسیبپذیری روز صفر در مرورگر اینترنت اکسپلورر

Alert-98111

Alert-97112

 28فروردین 1398

دور زدن فرایند احرازهویت در چند برنامه اتصال امن سازمانی

Alert-97112

Alert-97113

 28فروردین 1398

ضعف امنیتی جدید وب سرور آپاچی

Alert-97113

Alert-98114

 2اردیبهشت 1398

وصله یک نقص اجرای کد از راه دور آپاچی تامکت

Alert-98114

Alert-98115

 2اردیبهشت 1398

ارائه به روزرسانی دروپال برای وصله چندین آسیب پذیری

Alert-98115

98118

 29فروردین 1398

انتشار وصلههای امنیتی آوریل  2019محصوالت ادوبی شرکت ادوبی

98118

98119

 29فروردین 1398

انتشار بهروزرسانیهای امنیتی آوریل  2019مایکروسافت

98119

98120

 2اردیبهشت 1398

رفع  300آسیبپذیری در بروزرسانی امنیتی اوراکل

98120

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

شماره
1

ذخیره گذرواژه میلیونها کاربر اینستاگرام به شکل متن ساده

2

مایکروسافت آفیس هدف  ۷۰درصد حمالت هکرها

3

پ رداخت میلیون ها دالر پول نقد برای کشف آسیب پذیری توسط مایکروسافت

4

مورد نفوذ قرار گرفتن برخی از حسابهای کاربری سرویس اوتلوک

5

افشای اطالعات رانندگان یکی از تاکسیهای اینترنتی ایرانی

6

پراستفاده ترین آسیبپذیری بحرانی متعلق به  WinRARاست

7

آلودگی وب سایت نرمافزار ویرایش فیلم معروف  VSDCبه بدافزار
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