
 

  
انشگاه ارومیهد- مرکزتخصصی آپا   

ی تخصصی امنیت خبرنامه  

، سال اول۹۹ ذر، آ۳ ی شمارهنامههفته  

 آنچه در این شماره ارائه شده:
 های مهم هفتهپذیریمروری بر آسیب 
 لینوکس، هواوی و موزیال هایشرکتهای مهم در محصوالت پذیریآسیب 
  هفتهخبرهای مهم امنیتی این 
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لینوکس هواوی موزیال

تعداد آسیب پذیری ها به تفکیک شرکت های سازنده

 ۹۹ی دوم آذر سال های مهم هفتهپذیریمروری بر آسیب       
بیشترین  لینوکسهای مختلف، های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکتدر محصوالت شرکت سازمشکلو  بحرانی پذیریای که گذشت، چندین آسیبدر هفته

این آمار و اطالعات مربوط به در ادامه، خرابی حافظه هستند. ها از نوع پذیری. همچنین، بیشتر آسیباست پذیر را به خود اختصاص دادهیبمحصوالت آس
  .ارائه شده استها پذیریآسیب
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محلی شبکه ی مجاور از راه دور-شبکه

 لینوکسشده در محصوالت شرکت های شناساییپذیریآسیب        
شناسایی شدند. برای  ( لینوکسOperating System) Kernelمحصول ساز( در مورد مشکل ۹مورد بحرانی و  ۴پذیری )آسیب ۱۳در مجموع ای که گذشت، در هفته

این آمار و اطالعات مربوط به سایر در ادامه، ای نیاز است. ها، به جز یک مورد، به احراز هویت تک مرحلهپذیریآمیز از تمامی این آسیببرداری موفقیتبهره
 .ارائه شده استها پذیریآسیب

 
 

  



 مرکز تخصصی آپا دانشگاه ارومیه

 

 

  

 

 

 

 

Kernel(Operatingدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین• System)۵٫۲٫۵نسخه یتاولینوکس
Fairمؤلفه یدرshow_numa_statsتابعامنیتیاشکالاین.استشدهشناساییآن Schedulerباودادهقرارتأثیرتحترا

اینازه برداریبهربرای.استمحلیشبکه یبه صورتحملهبردار.می شودحافظهخرابیبهمنجرناشناخته،ورودیطریقازدستکاری
.استشدهنعمومیآنازبهره برداریولیشده،منتشراشکالاینفنیجزئیات.استنیازمرحله ایتکهویتاحرازبهآسیب پذیری،

.می شودوصله۵٫۲٫۶نسخه یبهارتقاباآسیب پذیریاین

CVE-2019-20934آسیب پذیری بحرانی 
لینوکس Kernelدر محصول 

Kernel(Operatingدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین• System)آن۵٫۵نسخه یتاولینوکس
Filesystemمؤلفه یدرfs/io_uring.cفایلدرfs/io_uring.cتابعامنیتیاشکالاین.استشدهشناسایی Handlerتحترا

.استمجاورشبکه یبه صورتحملهبردار.می شودمسیرپیمایشبهمنجرناشناخته،ورودیطریقازدستکاریباودادهقرارتأثیر
ازبهره برداریولیشده،منتشراشکالاینفنیجزئیات.استنیازمرحله ایتکهویتاحرازبهآسیب پذیری،اینازبهره برداریبرای

.می شودوصله۵٫۶نسخه یبهارتقاباآسیب پذیریاین.استنشدهعمومیآن

 CVE-2020-29373آسیب پذیری بحرانی 
لینوکس Kernelدر محصول 

Kernel(Operatingدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین• System)استشدهشناساییلینوکس
Voiceمؤلفه یدرناشناختهکدیکامنیتیاشکالاین.(نیستمشخصمحصولآسیب پذیرنسخه ی) over IP H.323

Connection Trackingردارب.می شودحافظهخرابیبهمنجرناشناخته،ورودیطریقازدستکاریباودادهقرارتأثیرتحترا
اشکالینافنیجزئیات.نیستنیازهویتاحرازبهآسیب پذیری،اینازبهره برداریبرای.استدورراهازوشبکهبه صورتحمله

منتشرذیریآسیب پاینبرابردراحتمالیمتقابلاقداماتمورددراطالعاتیهیچ.استنشدهعمومیآنازبهره برداریوبودهناشناخته
.می شودپیشنهادجایگزینمحصولیکباآسیب دیده(object)شیءجایگزینیحاضر،حالدرونشده

 CVE-2020-14305آسیب پذیری بحرانی 
لینوکس Kernelدر محصول 

Kernel(Operatingدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین• System)استشدهشناساییلینوکس
perfمؤلفه یدرناشناختهتابعیکامنیتیاشکالاین.(نیستمشخصمحصولآسیب پذیرنسخه ی) Subsystemقرارتأثیرتحترا

از برداریبهرهبرای.استمحلیبه صورتحملهبردار.می شودحافظهخرابیبهمنجرناشناخته،ورودیطریقازدستکاریباوداده
نشدهمیعموآنازبهره برداریوبودهناشناختهاشکالاینفنیجزئیات.استنیازمرحله ایتکهویتاحرازبهآسیب پذیری،این

شیءجایگزینیحاضر،حالدرونشدهمنتشرآسیب پذیریاینبرابردراحتمالیمتقابلاقداماتمورددراطالعاتیهیچ.است
(object)می شودپیشنهادجایگزینمحصولیکباآسیب دیده.

 CVE-2020-14351آسیب پذیری بحرانی 
لینوکس Kernelدر محصول 
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 هواویشده در محصوالت شرکت های شناساییپذیریآسیب       

       

،۶٫۳٫۰نسخه هایتاوهواویFusionComputeمحصولدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین•
Administratorمؤلفه یدرناشناختهبخشیکامنیتیاشکالاین.استشدهشناساییآن۸٫۰٫۰و۶٫۳٫۱،۶٫۵٫۰،۶٫۵٫۱

Handlerصورتبهحملهبردار.می شودامتیازارتقایبهمنجرناشناخته،ورودیطریقازدستکاریباودادهقرارتأثیرتحترا 
ناشناختهالاشکاینفنیجزئیات.استنیازمرحله ایتکهویتاحرازبهآسیب پذیری،اینازبهره برداریبرای.استمجاورشبکه ی

ونشدهشرمنتآسیب پذیریاینبرابردراحتمالیمتقابلاقداماتمورددراطالعاتیهیچ.استنشدهعمومیآنازبهره برداریوبوده
.می شودپیشنهادجایگزینمحصولیکباآسیب دیده(object)شیءجایگزینیحاضر،حالدر

 CVE-2020-9114آسیب پذیری بحرانی 
هواوی FusionComputeدر 

شناساییآن۸٫۰٫۱نسخه یتاوهواویManageOneمحصولدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین•
Pluginمؤلفه یدرناشناختهپردازش هایازبرخیامنیتیاشکالاین.استشده Handlerازدستکاریباودادهقرارتأثیرتحترا

اینازبهره برداریبرای.استمجاورشبکه یبه صورتحملهبردار.می شودامتیازارتقایبهمنجرناشناخته،ورودیطریق
.استشدهنعمومیآنازبهره برداریوبودهناشناختهاشکالاینفنیجزئیات.استنیازمرحله ایتکهویتاحرازبهآسیب پذیری،

(object)شیءجایگزینیحاضر،حالدرونشدهمنتشرآسیب پذیریاینبرابردراحتمالیمتقابلاقداماتمورددراطالعاتیهیچ
.می شودپیشنهادجایگزینمحصولیکباآسیب دیده

 CVE-2020-9115آسیب پذیری بحرانی 
هواویManageOneدر 

و۶٫۵٫۱نسخه هایتاوهواویFusionComputeمحصولدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین•
ناشناخته،رودیوطریقازدستکاریباودادهقرارتأثیرتحتراناشناختهتابعیکامنیتیاشکالاین.استشدهشناساییآن۸٫۰٫۰
تکهویترازاحبهآسیب پذیری،اینازبهره برداریبرای.استدورراهازوشبکهبه صورتحملهبردار.می شودامتیازارتقایبهمنجر

داماتاقمورددراطالعاتیهیچ.استنشدهعمومیآنازبهره برداریوبودهناشناختهاشکالاینفنیجزئیات.استنیازمرحله ای
جایگزینمحصولیکباآسیب دیده(object)شیءجایگزینیحاضر،حالدرونشدهمنتشرآسیب پذیریاینبرابردراحتمالیمتقابل

.می شودپیشنهاد

 CVE-2020-9116آسیب پذیری بحرانی 
هواوی FusionComputeدر 

Novaمحصول هایدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین• شناساییهواویSydneyM-AL00و4
حافظهخرابیبهمنجرناشناخته،ورودیطریقازدستکاریباودادهقرارتأثیرتحتراناشناختهکدیکامنیتیاشکالاین.استشده

.استنیازمرحله ایتکهویتاحرازبهآسیب پذیری،اینازبهره برداریبرای.استمجاورشبکه یبه صورتحملهبردار.می شود
سخه ینبهمحصولارتقایباآسیب پذیریاین.استنشدهعمومیآنازبهره برداریولیشده،منتشراشکالاینفنیجزئیات

.می شودوصله۱۰٫۰٫۰٫۱۶۵

 CVE-2020-9117آسیب پذیری بحرانی 
هواوی SydneyM-AL00و Nova 4در 
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 موزیالشده در محصوالت شرکت های شناساییپذیریآسیب       
  

  

Thunderbird(Mailمحصولدرشده،طبقه بندیبحرانیاشکالیکبه عنوانکهآسیب پذیریاین• Client Software)وموزیال
SMTPمؤلفه یدرناشناختهپردازش هایازبرخیامنیتیاشکالاین.استشدهشناساییآن۷۸٫۵٫۰نسخه یتا Server

Response Code Handlerبردار.دمی شوحافظهخرابیبهمنجرناشناخته،ورودیطریقازدستکاریباودادهقرارتأثیرتحترا
فنییاتجزئ.استنیازمرحله ایتکهویتاحرازبهآسیب پذیری،اینازبهره برداریبرای.استدورراهازوشبکهبه صورتحمله

وصله۷۸٫۵٫۱نسخه یبهمحصولارتقایباآسیب پذیریاین.استنشدهعمومیآنازبهره برداریوبودهناشناختهاشکالاین
.می شود

-CVE-2020آسیب پذیری بحرانی 
 Thunderbirdدر محصول  26970

موزیال
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 ۹۹ماه سال  دوم آذری خبرهای مهم امنیتی در هفته    
 

 


