
 

 آسیب های اعالم شده از سمت مرکز ماهر و روش رفع آن ها

 

 

 شود دلخواه کد اجرای به منجر تواندمی که ، Reader Acrobat Adobeچندگانه هایپذیریآسیب

 

 :شود که اقدامات زیر انجام شودتوصیه می

 .شود تا آن را به آخرین نسخه به روزرسانی نمایندمی به شدت توصیه Adobe به کاربران •

اجرا  (administrative کاربری غیر از) افزارها را با سطح مجوز پایینبرای کاهش اثر حمالت، تمام نرم •

 .کنید

نامشخص و غیرقابل اعتماد را  هایی با منبعهای غیرقابل اعتماد بازدید نکرده و همچنین لینکسایتبه کاربران خود یادآوری کنید که از وب •

 .دنبال نکنند

 ها به ویژه از منابع غیرقابل اعتمادهای پیوست شده در ایمیلها یا فایلرسانی و آموزش کاربران در مورد خطرات لینکاطالع •

 هاها و سرویسبه سیستم (Principle of Least Privilege یا POLP اصل) رعایت اصول حداقل حق دسترسی موردنیاز کاربران •

 

 

 

 گوگل دسامبر ماه روزرسانیبه در حیاتی پذیریآسیب چندین رفع

 

 

برطرف  2019روزرسانی پیکسل در ماه دسامبر سال عیب در به 8در مجموع 

شد که شامل یک افشای اطالعات حیاتی و یک ارتقاء مجوز با شدت باال در 

و چهار ارتقاء مجوز با شدت متوسط و دو نقص  10ی سیستم اندروید مؤلفه

 .های هسته استافشای اطالعات با شدت متوسط در مؤلفه

ها منتشر کرده است، ی نقصاز آنجایی که گوگل اصالحاتی را برای همه

 .ان حاصل کنندترین زمان اطمینی جدید در سریعدیده باید از نصب نسخههای آسیبکاربران دستگاه

 

 

 

 فایرفاکس مرورگر در دلخواه کد اجرای چندگانه هایپذیریآسیب

 

 شود: انجام زیر اقدامات شودمی توصیه

 نمایند. روزرسانی به نسخه آخرین به را آن تا شودمی توصیه شدت به مرورگر این کاربران به •

 (administrative از غیر )کاربری پایین مجوز سطح با را افزارهانرم تمام حمالت، اثر کاهش برای •

 کنید. اجرا

 با هاییلینک همچنین و نکرده بازدید اعتماد غیرقابل هایسایتوب از که کنید یادآوری خود کاربران به •

 نکنند. دنبال را اعتماد غیرقابل و نامشخص منبع

 اعتماد غیرقابل منابع از ویژه به هاایمیل در شده پیوست هایفایل یا هالینک خطرات مورد در کاربران آموزش و رسانیاطالع •

 هاسرویس و هاسیستم به (Privilege Least of Principle یاPOLP )اصل کاربران موردنیاز دسترسی حق حداقل اصول رعایت •
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  wordpressهای افزونه در پذیری آسیب گزارش

 
 

  :نسخه های آسیب پذیر

Ultimate Addons for Elementor <= 1.20.0 
Ultimate Addons for Beaver Builder <= 1.24.0 

  :راه حل

به صورت زیر در دسترس قرار داده است. توصیه میشود این  شرکت توسعه دهنده، وصله های امنیتی برای این آسیب پذیری را

 .وصله ها در اسرع وقت نصب شوند

Ultimate Addons for Elementor version 1.20.1 
1.24.1Ultimate Addons for Beaver Builder version   

 

 

 

 EXIM شناسایی آسیب پذیری حیاتی در میل سرور های

 
تواند کدهای مخرب را پذیری مهاجم میاستفاده از آسیببه گزارش مرکز ماهر با سو 

 4.92.2تا  4.92های بر روی میزبان اجرا کند. در حال حاضر نسخه root با دسترسی

تر دهنده هرچه سریعپذیر هستند و کاربران در صورت استفاده از این سرویسآسیب

 .ها اقدام نماییدروزرسانی این نسخهنسبت به به

 این تأثیر تحت دامنه ۳۳0000 و IP آدرس ۶000 رسی و رصد مرکز ماهربر اساس بر

 میزبانی هایشرکت توسط شدهمیزبانی اشتراکی هایدامنه ها،دامنه این از زیادی شمار. اندشدهشناسایی کشور در پذیریآسیب

 .پذیری قرار دارندتحت تأثیر این آسیب CPANEL از ابزار استفاده واسطهبه که هستند
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 2019 نوامبر ماه در مایکروسافت امنیتی هایروزرسانیبه گزارش

هایی را روزرسانیرای محصوالت مختلف خود بهماکروسافت ب 

های مهم پذیریآسیبپذیری بحرانی هستند. یکی از کنند. از این تعداد، هفت آسیبپذیری را برطرف میآسیب ۳۶منتشر کرد که 

 :اند ازروزرسانی منتشر شده عبارتها بهافزارهایی که برای آننیز مورد سوءاستفاده مهاجمان قرار گرفته است. نرم

 ویندوز

Internet Explorer 

Office و Office Services and Web Apps 

SQL Server 

Visual Studio 

Skype for Business 

 

 

  :منبع خبر ها  

https://cert.ir 

 

 

 امدیریت فناوری اطالعات دانشگاه بوعلی سین
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