
 

  
انشگاه ارومیهد -تخصصی آپاز مرک  

ی تخصصی امنیت خبرنامه  

، سال اول۹۹ دی، ۸ ی شمارهنامههفته  

 آنچه در این شماره ارائه شده:
 های مهم هفتهپذیریمروری بر آسیب 
 های انویدیا و موزیالهای مهم در محصوالت شرکتپذیریآسیب 
 خبرهای مهم امنیتی این هفته 
 های محصوالت مختلفپذیریفهرست آسیب 
 پیوست 

  

 





 مرکز تخصصی آپا دانشگاه ارومیه

 ۹۹ی سوم دی ماه سال هفته در های مهمپذیریمروری بر آسیب       
بیشترین محصوالت  موزیالهای مختلف، در میان شرکت ایی شدند.شناس مختلفهای شرکت محصوالتپذیری در آسیب ۲۴در مجموع  ای که گذشت،در هفته

 هاپذیریاین آسیبآمار و اطالعات مربوط به در ادامه، هستند.  خرابی حافظه از نوع ،هاپذیریآسیببیشتر این  . همچنین،است پذیر را به خود اختصاص دادهیبآس
  .ارائه شده است
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 مرکز تخصصی آپا دانشگاه ارومیه

 انویدیاشده در محصوالت شرکت های شناساییپذیریآسیب   
آمار در ادامه، شناسایی شدند.  ( انویدیاHardware Driver Software) GPU Display Driver on Windowsمحصول پذیری در آسیب ۶در مجموع ای که گذشت، در هفته

 .ارائه شده استها پذیریاین آسیبو اطالعات مربوط به 
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 موزیالشده در محصوالت شرکت های شناساییپذیریآسیب   
آمار و در ادامه، شناسایی شدند.  ( موزیالWeb Browser) Thunderbirdو  Firefox ،Firefox ESRمحصوالت پذیری در آسیب ۱۳در مجموع ای که گذشت، در هفته

 .ارائه شده استها پذیریاین آسیباطالعات مربوط به 
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 ۹۹ماه سال  سوم دیی خبرهای مهم امنیتی در هفته   
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 ۹۹ سوم دیی هفته های مطرح،در محصوالت پرکاربرد شرکتشده ی شناساییهاپذیریفهرست آسیب

 امتیاز شرکت شناسه شماره
سطح 
 خطر

 نوع
محصول 

 پذیرآسیب
 بردار دسترسی نوع محصول

نیاز به احراز 
 هویت

وضعیت 
 برداریبهره

 توضیحات وضعیت رفع

۱ CVE- 
 باال ۸٫۸ لینوکس 2020-36158

 یخراب
 حافظه

Kernel Operating 
System یرسم یوصله نشده است. ندارد مجاور یشبکه 

 :ریپذبیآس ینسخه
 ۵٫۱۰٫۴ تا

۲ CVE- 
 باال ۷٫۳ انویدیا 2021-1051

 یخراب
 حافظه

NVIDIA GPU 
Display Driver 
on Windows 

Hardware 
Driver 

Software 
 محلی

 -دارد
 ایتک مرحله

 - یرسم یوصله نشده است.

۳ CVE- 
 ارتقای امتیاز باال ۷٫۳ انویدیا 2021-1052

NVIDIA GPU 
Display Driver 
on Windows 

Hardware 
Driver 

Software 
 محلی

 -دارد
 ایتک مرحله

 - یرسم یوصله نشده است.

۴ CVE- 
 باال ۷٫۳ انویدیا 2021-1053

 یخراب
 حافظه

NVIDIA GPU 
Display Driver 
on Windows 

Hardware 
Driver 

Software 
 محلی

 -دارد
 ایتک مرحله

 - یرسم یوصله نشده است.

۵ CVE- 
 متوسط ۶٫۳ موزیال 2020-26971

 یخراب
 حافظه

Firefox 
Firefox ESR 
Thunderbird 

Web Browser شبکه- 
 از راه دور

 - یرسم یوصله نشده است. ندارد

۶ CVE- 
 متوسط ۶٫۳ موزیال 2020-26972

 یخراب
 حافظه

Firefox Web Browser شبکه- 
 از راه دور

 یرسم یوصله نشده است. ندارد

 :ریپذبیآس ینسخه
83.x 

 :شدهوصله ینسخه
۸۴٫۰ 

۷ CVE- 
 متوسط ۶٫۳ موزیال 2020-26974

 یخراب
 حافظه

Firefox 
Firefox ESR 
Thunderbird 

Web Browser شبکه- 
 از راه دور

 - یرسم یوصله نشده است. ندارد

۸ CVE- 
 -شبکه Firefox Web Browser نشدهتعیین متوسط ۶٫۳ موزیال 2020-26976

 از راه دور
 یرسم یوصله نشده است. ندارد

 :ریپذبیآس ینسخه
83.x 

 :شدهوصله ینسخه
۸۴٫۰ 

۹ CVE- 
 متوسط ۶٫۳ موزیال 2020-35113

 یخراب
 حافظه

Firefox 
Firefox ESR 
Thunderbird 

Web Browser شبکه- 
 دوراز راه 

 - یرسم یوصله نشده است. ندارد

۱۰ CVE- 
 متوسط ۶٫۳ موزیال 2020-35114

 یخراب
 حافظه

Firefox Web Browser شبکه- 
 از راه دور

 یرسم یوصله نشده است. ندارد

 :ریپذبیآس ینسخه
83.x 

 :شدهوصله ینسخه
۸۴٫۰ 
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۱۱ CVE- 
 نشدهتعیین متوسط ۵٫۵ موزیال 2020-26973

Firefox 
Firefox ESR 
Thunderbird 

Web Browser مجاور یشبکه 
 -دارد

 یاتک مرحله
 - یرسم یوصله نشده است.

۱۲ CVE- 
 متوسط ۵٫۵ لینوکس 2020-27835

 یخراب
 حافظه

Kernel Operating 
System محلی 

 -دارد
 یاتک مرحله

 یرسم یوصله نشده است.

 :ریپذبیآس ینسخه
5.10-rc5 

 :شدهوصله ینسخه
5.10-rc6 

۱۳ CVE- 
 متوسط ۵٫۳ موزیال 2020-26975

 تیاحراز هو
 فیضع

Firefox Web Browser محلی 
  -دارد

 یاتک مرحله
 یرسم یوصله نشده است.

 :ریپذبیآس ینسخه
83.x (دیندرو)ا 
 :شدهوصله ینسخه

۸۴٫۰ 

۱۴ CVE- 
 ارتقای امتیاز متوسط ۵٫۳ انویدیا 2021-1055

NVIDIA GPU 
Display Driver 
on Windows 

Hardware 
Driver 

Software 
 محلی

 -دارد
 ایتک مرحله

 - یرسم یوصله نشده است.

۱۵ CVE- 
 ارتقای امتیاز متوسط ۵٫۳ انویدیا 2021-1056

NVIDIA GPU 
Display Driver 
on Windows 

Hardware 
Driver 

Software 
 محلی

 -دارد
 ایتک مرحله

 - یرسم یوصله نشده است.

۱۶ CVE- 
 ارتقای امتیاز متوسط ۵٫۰ موزیال 2020-35112

Firefox 
Firefox ESR 
Thunderbird 

Web Browser شبکه- 
 از راه دور

 - یرسم یوصله نشده است. ندارد

۱۷ CVE- 
 -شبکه Firefox Web Browser ارتقای امتیاز متوسط ۴٫۳ موزیال 2020-26977

 از راه دور
 یرسم یوصله نشده است. ندارد

 :ریپذبیآس ینسخه
83.x (دیندرو)ا 

۱۸ CVE- 
 متوسط ۴٫۳ موزیال 2020-26978

افشای 
 اطالعات

Firefox 
Firefox ESR 
Thunderbird 

Web Browser شبکه- 
 از راه دور

 - یرسم یوصله نشده است. ندارد

۱۹ CVE- 
 -شبکه Firefox Web Browser ارتقای امتیاز متوسط ۴٫۳ موزیال 2020-26979

 از راه دور
 یرسم یوصله نشده است. ندارد

 :ریپذبیآس ینسخه
83.x (دیندرو)ا 
 :شدهوصله ینسخه

۸۴٫۰ 

۲۰ CVE- 
 متوسط ۴٫۳ موزیال 2020-35111

افشای 
 اطالعات

Firefox 
Firefox ESR 
Thunderbird 

Web Browser شبکه- 
 از راه دور

 - یرسم یوصله نشده است. ندارد

۲۱ CVE- 
 پایین ۳٫۵ گوگل 2020-28851

 یخراب
 حافظه

Go 
Programming 

Language 
Software 

 مجاور یشبکه
تک  -دارد

 یامرحله
 نشدهتعیین نشده است.

 :ریپذبیآس ینسخه
۱٫۱۵٫۴ 
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۲۲ CVE- 
 پایین ۳٫۵ گوگل 2020-28852

 یخراب
 حافظه

Go 
Programming 

Language 
Software 

 مجاور یشبکه
تک  -دارد

 یامرحله
 نشدهتعیین نشده است.

 :ریپذبیآس ینسخه
۱٫۱۵٫۴ 

۲۳ CVE- 
 پایین ۳٫۵ میکروتک 2021-3014

 قیتزر
ز ا پتیاسکر

 قیطر
 تیساوب

RouterOS 
Router 

Operating 
System 

 -شبکه
 از راه دور

تک  -دارد
 یامرحله

 نشدهتعیین نشده است.
 :ریپذبیآس ینسخه

۲۰۲۱-۰۱-۰۴ 

۲۴ CVE- 
 ارتقای امتیاز پایین ۳٫۳ انویدیا 2021-1054

NVIDIA GPU 
Display Driver 
on Windows 

Hardware 
Driver 

Software 
 محلی

 -دارد
 ایتک مرحله

 - یرسم یوصله نشده است.
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 پذیریپیوست: معیارهای مختلف برای توصیف یک آسیب

 پذیریی آسیبشناسه

 شود.اختصاص داده می و با هدف ردیابی آن، شدهییشناسا یتیامن یریپذبیکه به هر آساست  یمنحصر به فرد کد (،CVEپذیری )یا همان ی آسیبشناسه

 پذیریامتیاز آسیب

: از سه گروه یازدهیامتاین سیستم است.  یافزارنرم یهایریپذبیانتقال مشخصات و شدت آس یبرا بازچارچوب یک  ،(CVSS) عام یریپذبیآس یازدهیامت ستمیس
مختلف ثابت است.  یهاطیدهد که با گذشت زمان و در محیرا نشان م یریپذبیآس کی یذات یهایژگیو ،هیگروه پا .شده است لیتشک یطیو مح )موقتی( ی، زمانهیپا

منحصر به محیط  یهایژگیوو در نهایت، گروه محیطی،  دنکنیم رییبا گذشت زمان تغاست که  یریپذبیآس کی یهایژگیوآن دسته از  یکنندهزمانی، منعکسگروه 
ها ارائه پذیریی آسیبشود. در این سند، امتیاز پایهرا شامل می ۱۰ی صفر تا ها در این سیستم، بازهپذیرییافته به آسیبکند. امتیازهای اختصاصکاربری را بیان می

 شود.می

 پذیریسطح خطر آسیب

به صورت  CVSSها با توجه به امتیازهای پذیریخواهد بود. سطح خطر آسیب دیمف یطیو مح ی، زمانهیپا امتیازهای عددیاز  یمتن یشیماداشتن ن ،اهداف یبرخ یبرا
 شود:زیر تعریف می

 سطح خطر CVSSامتیاز 
 بدون خطر ۰٫۰

 خطر پایین ۳٫۹-۰٫۱
 خطر متوسط ۶٫۹-۴٫۰
 خطر باال ۸٫۹-۷٫۰

 بحرانی ۱۰٫۰-۹٫۰
 دسترسیبردار 

ها به چهار صورت پذیریبرداری از آسیبشود. در حالت کلی، بهرهممکن می یریپذبیاز آس یبرداراست که به موجب آن بهره یانهیزم یکنندهمنعکس ،اریمع نیا
 پذیر است:امکان
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 اینترنتی و به صورت راه دور وجود دارد.های پذیری از طریق شبکهبرداری از آسیباز راه دور: در این حالت، امکان بهره -شبکه 
 ی شبکه متکی است، با این حال، انجام حمله به توپولوژی مجاور مانند بلوتوث، پذیری به پشتهبرداری از آسیبی مجاور: در این حالت نیز، بهرهشبکهIEEE 

 شود.محلی، محدود می IPی ، یا زیرشبکه802.11
 در این  خواندن / نوشتن / اجرا است. یهاتیقابل قیاز طر، مهاجم ریو مس بودهشبکه محدود ن یبه پشته یریپذبیآسبرداری از محلی: در این حالت، بهره

اربر )فریب کاربران برای (، و یا تعامل با کSSHی کلید، کنسول(، و یا از راه دور )مانند پروتکل روش، مهاجم از طریق دسترسی محلی به هدف )مانند صفحه
 کند.ها میپذیریبرداری از آسیبهای مخرب(، اقدام به بهرهبازکردن فایل

 پذیر دارد.ها، نیاز به لمس و دستکاری فیزیکی محصول آسیبپذیریبرداری از آسیبفیزیکی: در این حالت، مهاجم برای بهره 

 نیاز به احراز هویت

. در حالت کلی، این معیار به سه گروه کندیم فیوصپذیری به آنها نیاز دارد، تآمیز از یک آسیببرداری موفقیت، برای بهرهمهاجم کیرا که  یازاتیامت زانیم اریمع نیا
 شود:زیر تقسیم می

 :ندارد ریپذبیآس ستمیس یهافایل ای ماتیبه تنظ یبه دسترس یازین ،انجام حمله یمهاجم برا ندارد. 

 سیستم، را تحت یهافایلو  ماتیتنظ، مانند کاربر یاساس هاییتدارد که قابل ازین یازاتیمهاجم به امتپذیری، برداری از آسیبای: برای بهرهتک مرحله -دارد 
 .حساس را داردریبه منابع غ یدسترس ییتوانا ، تنهانییپا ازاتیمهاجم با امت کدهند. یقرار می ریتأث

 ارند. در پذیر دی آسیببر مؤلفهرا  یدارد که کنترل قابل توجه نیاز یازاتیبه امت پذیری،برداری از آسیببرای بهره مهاجمای: در این حالت، چند مرحله -دارد
 شود.مؤلفه برای مهاجم فراهم می کل یهافایلو  ماتیبه تنظ یامکان دسترس این حالت،

 

 

 


