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گشارش آسیبپذیزی

حمالت فعال به بیص اس یک میلیون سایت وردپزسی اس طزیق آسیبپذیزی افشونهی Duplicator
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یک آسیةپذیزی تحزاًی تا درجِ حساسیت هْن در یکی اس هؼزٍفتزیي افشًٍِّای ٍردپزسی تِ ًام
 Duplicatorیافت ضذُ است .تیص اس یک هیلیَى سایت ٍردپزسی تحت تاثیز ایي آسیةپذیزی کِ تِ هْاجن
اجاسُی داًلَد فایل دلخَاُ اس ٍبسایت قزتاًی را هیدّذ ،قزار دارًذ .در ایي گشارش تِ تزرسی قطؼات کذ
آسیةپذیز ،اّویت آى ٍ جشییات حوالت در حال اًجام تَسط ایي آسیةپذیزی هیپزداسین.
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تحلیل آسیبپذیزی «دانلود فایل»

تا استفادُ اس افشًٍِی  Duplicatorاهکاى اًتقال ٍبسایت ٍ یا تْیِ پطتیثاى اس آى تزای آدهیي سایت
ٍردپزسی فزاّن هیضَد .قسوتی اس ایي ػولکزد ضاهل تزٍىریشی 1پایگاُ دادُ ٍ هحتَای فایلّا استّ .واى
طَر کِ ضکل سیز هطاّذُ هیضَد ،تؼذ اس تْیِ پطتیثاى اس ٍبسایت تا استفادُ اس افشًٍِ  ،Duplicatorافشًٍِ
اهکاى داًلَد فایلّای تَلیذ ضذُ را در داضثَرد  WordPressفزاّن هیکٌذ.

ضکل ضماره : 1امکان دانلود پطتیبان تهیه ضده توسط افشونه Duplicator

ایي ػولکزد اس طزیق یک درخَاست  AJAXدر راتط آدهیي افشًٍِ ،پیادُساسی ضذُ استّ .ز دکوِ داًلَد،
یک فزاخَاًی تِ  WordPress AJAX handlerرا تِ ٍسیلِی تاتغ )( ٍ duplicator_downloadپاراهتز ٍرٍدی
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کِ هَقؼیت فایلی کِ داًلَدی را ًطاى هیدّذ ،آغاس هیکٌذ .تِ هحض کلیک ،فایل درخَاست ضذُ تَسط
کارتز تذٍى ًیاس تِ تزک صفحِ یا تارگذاری هجذد آى داًلَد هیضَد.

ضکل ضماره  :2دانلود فایل مورد نظز اس طزیق تابع duplicator_download

تاتغ )( duplicator_dowloadتَسط _ wp_ajax_noprivثثت ضذُ است درًتیجِ کارتزاى تذٍى ًیاس تِ احزاس
َّیت تِ ایي تاتغ دستزسی خَاٌّذ داضت .اس طزفی ّیچ ًَع ارسیاتی در هَرد آدرس فایلی کِ درخَاست
داًلَد آى دادُ ضذُ است ،صَرت ًویگیزد .هطاتق ضکل تاال آدرس فایل داًلَدی تا
 DUPLICATOR_SSDIR_PATHآغاس هیضَد اها هْاجن تا تغییز ایي آدرس تِ هقادیزی
هاًٌذ  ../../../file.phpهیتَاًذ ساختار فایلی سزٍر را تذست آٍرد.
آسیة پذیزی هطاتِی در تاتغ )( duplicator_initایي افشًٍِ ٍجَد دارد کِ تَسط تاتغ  initهتؼلق تِ
 WordPressفزاخَاًی هیضَد .ایي فزاخَاًی هَجة هیضَد تا تاتغ )( duplicator_initتا ّز تار تاسگذاری
صفحِ ٍب ٍردپزسی تَسط کارتزاى احزاس َّیت ضذُ ( ٍ )logged inیا احزاس َّیت ًطذُ ،اجزا ضَد .ایي تِ
آى هؼٌی است کِ هْاجن تا دٍر سدى هاًیتَریٌگ  ٍ AJAXاضافِ کزدى رضتِّای پزسٍجَ 2تِ ّز آدرسی اس
پایگاُ دادُ در سایت آسیةپذیز ،هیتَاًذ داًلَد فایل را آغاس کٌذ.
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ضکل ضماره  duplicator_init() :3که توسط تابع  initخود  WordPressفزاخوانی میضود

ّز دٍ هَرد آسیةپذیزی در ًسخِ  1.3.21افشًٍِ تز طزف ضذُ است تِ طَری کِ ارسیاتیّای السم در
خصَظ آدرس فایلی کِ داًلَد خَاّذ ضذ تا استفادُ اس یک ضٌاسِ ٍ ّص هتٌاظز تا آى صَرت هیگیزد.
ّوچٌیي تاتغ )(ً duplicator_initیش تطَر کلی حذف ضذُ است.
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سزقت اعتبارنامههای پایگاه داده توسط مهاجمان

آسیةپذیزی «داًلَد فایل دلخَاُ» در ّز ًَع سایتی تستِ تِ پلتفزم آى هخاطزُآهیش است اها در هَرد
سایتّای ٍردپزسی فایلی تِ ًام  wp-config.phpهَرد تَجِ ٍیژُی هْاجواى خَاّذ تَد؛ جایی کِ
اػتثارًاهِّای پایگاُ دادُ ًگْذاری هیضَد .تا استفادُ اس ایي اػتثارًاهِّا ٍ فؼال تَدى اهکاى اتصال اس راُ دٍر
تِ پایگاُ دادُ ،هْاجن هیتَاًذ هستقیواً تِ پایگاُ دادُ سایت قزتاًی هتصل ضَد .ایي اتصال هیتَاًذ تِ هٌظَر
ساخت یک حساب کارتزی آدهیي تزای آسیة سدى تِ ٍبسایت در آیٌذُ ،تشریق اطالػات ٍ یا سزقت آى
اًجام گیزد.
طثق گشارش  Wordfenceتیص اس  06.666تالش هثٌی تز داًلَد فایل  wp-config.phpسایتّای ٍردپزسی
صَرت گزفتِ کِ  06.666تالش قثل اس تزطزف ضذى ایي آسیةپذیزی است .تقزیثا ّوِی ایي تالشّا اس
یک آدرس  IPیکساى  77.71.115.52کِ هزتَط تِ ٍب سزٍری در تلغارستاى هتؼلق تِ Varna Data Center

 EOODهیتاضذ ،صَرت گزفتِ است.
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دٌّذُی حولِی احتوالی تِ ٍتسایت تاضذ:

هَارد سیز هیتَاًذ ًطاى
 تزافیک ثثت ضذُ اس آدرس 77.71.115.52 :IP

 حوالت ایي کوپیي تا استفادُ اس درخَاستّای  ٍ GETرضتِ پزسٍجَّای سیز صَرت هیگیزد:
action=duplicator_download 
file=/../wp-config.php 

تِ ّوِی کارتزاى ایي افشًٍِ تَصیِ هیضَد تا در اسزع ٍقت تِ تِرٍسرساًی افشًٍِ تِ ًسخِ  1.3.21اقذام
کٌٌذ.
ّوچٌیي چٌاًچِ هتَجِ حولِ تِ ٍبسایت خَد ضذیذ ّزچِ سزیغتز تِ تغییز اػتثارًاهِّای پایگاُ دادُ
اقذام
کٌیذ.
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[1] https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-on-premstatic-cred-sL8rDs8

