تسٓ اهلل اِشحٕاٖ اِشحیٓ

پشٚسدٌاسا
ٔشا ٔذد وٗ تا دا٘ص ا٘ذوٓ
٘٘ ٝشدتا٘ی تاضذ تشای فض٘ٚی غشٚس  ٚتىثش
 ٝ٘ ٚحّم ٝای تشای اساست
 ٝ٘ ٚدستٕای ٝای تشای تجاست ،
تّىٌ ٝأی تاضذ تشای ا٘سا٘یت ٔ ٚتفاٚت ساختٗ
ص٘ذٌی خٛد  ٚدیٍشاٖ
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سالْ خذٔت  ٕٝٞدٚستا٘ی و ٝایٗ وتاب سٔ ٚیخٗ٘ٛ
تؼذ اص وّی تحمیك ٔ ٚغاِؼ ٝو ٝدس ضٕیٞ ٝٙه وشدْ تصٕیٓ ٌشفتٓ ایٗ وتاب س ٚتٛٙیسٓ
تا دٚستا٘ی ؤ ٝیخٛاٖ أٙیت سایت ٞاض ٖٛس ٚتاال تثشٖ  ٚتاي ٞای سایت ٞاض ٖٛسٚ
وطف و ٗٙتٟط ٖٛوٕه وٛچىی وشد ٜتاضٓ ٛٔ ٚجة افضایص أٙیت سایت ٞای ایشا٘ی
تط. ٝ
چٙذ سٚص پیص ٚلتی تاٌی س ٚتٛی  Cmsیا سیستٓ ٔذیشت ٔحتٛا  Mojenooو ٝیً
سیستٓ ٔذیشت ٔحتٛا ایشا٘ی ٞست ٞ 011ٚا سایت دِٚتی ایشاٖ اص ایٗ سیستٓ ٔذیشت
ٔحتٛا استفادٔ ٜیىشد٘ذ  ٚت ٝساحتی لاتُ ٘فٛر تٛد ایٗ تاي س ٚثثت وشدْ تا ٞش چٝ
صٚد تش پیچ تط ٚ ٝتٛی ایٗ سیستٓ ٔذیشت ٔحتٛا ٚجٛد ٘ذاضت ٝتاض.ٝ
ضٕا ٔیت٘ٛیذ جضئیات دلیك ایٗ تاي وطف ضذ ٜس ٚدس ِیٙه صیش و ٝدس سایت تضسي ٚ
جٟا٘ی ثثت تاي  cxsecurityثثت ضذ ٜاست تثیٙیذ.
http://cxsecurity.com/issue/WLB-2013050189

صیاد ٕ٘یخٛاْ ضّٛغص و ٓٙاالٖ تؼضی اص دٚستاٖ ٔیٍٗ ی ٝتاي وطف وشد ٜداسٕٝٞ ٜ
جا ٔیٍ .....ٚ ٝسایش ٔٛاسد.

خٛب ٔا تشای ایٗ و ٝتخٛایٓ تفٕٟیٓ سایت ٔا چ ٝتاي ٞایی داس ٜچٙذ سا ٜداسیٓ.

ا َٚایٗ ؤ ٝیط ٝت ٝصٛست دستی ایٗ واس س ٚوشد و ٝایٗ تایذ تٞ ٛه ٚاسد تاضی تا
سٚش ٞای ایٗ و ٝتست تاي ٚجٛد داس ٜدس سایت س ٚتست وٙیٓ.
سٚش د ْٚاستفاد ٜاص سایت ٞای ا٘الیٗ ٞست و ٝسایت ٞا ٔیاٖ سایت س ٚاسىٗ ٔیىٗٙ
 ٚتاٌی س ٚو ٝداس ٜتشأ ٖٛتٕ٘ ٝایص ٔیٍضاس٘ذ.
سٚش س ٚ ْٛسٚضی ؤ ٝذ ٘ظش ٔٗ ت ٛایٗ أٛصش ٞست استفاد ٜاص یه ٘شْ افضاس
اسىٙش ؤ ٝیاد سایت س ٚاسىٗ ٔیى ٚ ٝٙتاي ٞایی و ٝسٚی سایت ٔا ٞست س ٚتٔ ٝا
اعالع ٔیذ.ٜ
اسىٙش ٞای صیادی ت ٝصٛست ٘شْ افضاسی ٞستٗ ِٚی یىی اص ٔحثٛب تشیٗ ٞا اسىٙش
 Acunetixیا ٞ Acunetix Web Vulnerability Scannerست و ٝتا وٕی سشچ ٚ
ٚب ٌشدی ٔیط ٝپیذاش وشد.
ایٗ ٘شْ افضاس ٘ 3سخ ٝداس ٜتا جایی و ٗٔ ٝاعالع داسْ ٘سخٞ ٝای  8ٚ 7 ٚ 6و٘ ٝسخٝ
 8ایٗ تش٘أ ٝاخشیٗ ٘سخٞ ٝست ضایذ یٔ ٝذت دیٍ ٝایٗ ٘سخ ٝجذیذ تش سٚا٘ ٝتاصاس تطٝ
ایٗ تش٘أ ٝس ٚسایت  www.acunetix.comعشاحی وشد ٚ ٜتسیاس ٔحثٛب دس تیٗ
ٞىش ٞا ٞست.
ٞىش ٔیاد تا ایٗ تش٘أ ٝسایت س ٚاسىٗ ٔیى ٚ ٝٙاص تاي ٞای وطف ضذ ٜتشای ٘فٛر
استفادٔ ٜیى.ٝٙ

خٛب ایٗ تصٛیشی وّی اص ٔحیظ تش٘أٝ

ٔٗ ی ٝتاسي س ٚتشای اسىٗ  ٚاصٔایص وشدْ و ٝیه سایت خاسجی ٞست.
ادسسwww.spiritual-kids.nl :
خٛب ٔٗ ایٗ تاسي سٔ ٚیخٛاْ تا ایٗ تش٘أ ٝاسىٗ و ٚ ٓٙتاي ٞاش س ٚپیذا وٓٙ
تٛج : ٝتاسي دس ایٙجا تٔ ٝؼٙای ٞذف ٔیثاضذ!

ٔٗ ٔشحّ ٝتٔ ٝشحّ ٝتٛضیح ٔیذْ ایٗ أٛصش تایذ ت ٝصٛست فیّٓ تٛد و ٗٔ ٝت ٝصٛست
وتاتی ت ٝضٕا یاد ٔیذْ
خٛب ٔا ٘شْ افضاس س ٚاجشا ٔیىٙیٓ.

سٕت چپ ٘ٛضتٔ New Site ٝثُ تصٛیش صیش

ٔٗ سٚش وّیه ٔیى ٓٙتصٛیش صیش تاضٔ ٝیطٝ

ت ٛلسٕت  Website url:ادسس سایتی ؤ ٝیخٛایٓ اسىٗ وٙیٓ  ٚتاي ٞا س ٚضٙاسایی
وٙیٓ ٚاسد ٔیىٙیٓ  ٚسپس تا وّیه سٚی  Nextتٔ ٝشحّ ٝتؼذی ٔیشیٓ تا تصٛیش صیش تاص
تط.ٝ

ت ٛایٗ لسٕت چٙذ تا تٙظیٓ داس ٜو ٝاِٚیص ٞ Scaning profileست ت ٛایٗ تخص
ٔیت٘ٛیذ تٙظیٓ وٙیذ و ٝد٘ثاَ چ ٝتاٌی تٍشد ٜو ٝتثی ٝٙسایت ٔا ا ٖٚتاي س ٚداس ٜیا ٘ٝ
ت ٛلسٕت ٔ ٓٞ Scan settingsیط ٝسشػت  ... ٚتؼضی ٞا س ٚت ٛصٔاٖ اسىٗ تٙظیٓ وشد
و ٝصیاد ٔ٘ ٟٓیست ٔا سٚی  Nextوّیه ٔیىٙیٓ تا ٚاسد ٔشحّ ٝتؼذی ضٛیٓ.

خٛب ت ٛایٗ جا ٘شْ افضاس ٔیاد د٘ثاَ صتاٖ ٔ .... ٚ Cmsیٍشد ٚ ٜتؼذ اص چٙذ ثا٘یٝ
ٔیت٘ٛیٓ تا وّیه تش سٚی ٚ Nextاسد ٔشحّ ٝتؼذ تطیٓ.

ٔشحّ ٝتؼذی تصٛیش صیش ٞست.

خٛب ت ٛایٗ لسٕت واس خاصی ٕ٘یخٛاد ا٘جاْ تذیٓ  ٚسٚی  Finishوّیه ٔیىٙیٓ تا
اسىٗ ت ٝصٛست اتٔٛاتیه ضشٚع تط.ٝ
خٛب تٕ ٝٔٛتؼذا اص تٕ ْٛضذٖ اسىٗ ٘تیج ٝس ٚت ٝصٛست صیش ٘طٔ ٖٛیذ.ٜ
ِٚی ٘ ٝایٗ و٘ ٝتیجٕٞ ٝیط ٝیىساٖ تاض٘ ٝتایج تا  ٓٞفشق ٔیى ٝٙو ٝسایت چ ٝتاي ٞایی
داضت ٝتاض.ٝ

خٛب  ٖٕٛٞعٛس و ٝاص تصٛیش ٔؼّ ٝٔٛایٗ سایت وّی تاي خغش ٘ان داس. ٜ
تاٌی و ٝتا سً٘ لشٔض ٕ٘ایص دادٔ ٜیط ٝتاي ٞای خغش ٘ان ٞست.
تاي سً٘ ٘اسجی تاي ٞای ٔذیٞ ْٛست ِٚی تاص خغش ٞه تا ایٗ تاي ٞ ٓٞست.
تاي ٞای سً٘ سثض  ٚاتی تذسد ٞه ٕ٘یخٛسٖ  ٚتی فایذٞ ٜستٙذ.
=============================================
خٛب دس ٔٛسد تاي ٞا وٕی تٛضیح ٔیذْ

تاي SQL INJECTION
ٕ٘ٛٞغٛس ؤ ٝیذ٘ٚیذ دس اغّة تش٘أٞ ٝای تحت ٚب اص تا٘ه اعالػاتی استفادٜ
ٔیط ٝو ٝاعالػاتی ٘ظیش اسأی  ،اعالػات واستشدی یه سایت  ،اعالػات واستشاٖ ٚ
ٔذیشاٖ  ... ٚدس آٖ لشاس ٔیٍیش. ٜ
ایٗ تش٘أٞ ٝا اعالػاتی و ٝواستشاٖ ٔیخٛاٙٞذ ٚاسد وٙٙذ سا اص عشیك وذ ٞایی وٝ
تش٘أٛ٘ ٝیس ٘ٛضت ٝدسیافت ٔیىٙٙذ  ٚتش اساس آٟ٘ا  Queryجذیذی تؼشیف ٔیىٙٙذ
 ٚت ٝدیتاتیس یا  ٖٕٛٞتا٘ه اعالػاتی اسساَ ٔیىٙٙذ  ٚ .استثاط Databaseتا واستش
اص عشیك ٕٞیٗ ٞ Queryا تشلشاس ٔیطٛد .
اوثش ایٗ تش٘أٞ ٝا اص صتاٖ  SQLتشای ایٗ استثاط استفادٔ ٜیىٙٙذ  ٚجاِث ٝو ٝتذ٘ٚیذ
ایٗ فشایٙذ وٞ Query ٝا تش اساس اعالػاتی و ٝواستشاٖ تشای آٟ٘ا تاییٗ ٔیىٙٙذ ٚ
ٔستمیٕاً دس فیّذٞای ٚسٚدی صفتٚ ٝب ٚاسد ٔیىٙٙذ ٔی تٛا٘ذ ساٞی تشای ٘فٛر یه
ٞىش تاضذ.
ت ٝػثاست دیٍش اٌش تش٘أ ٝای و ٝتٛسظ تش٘أٛ٘ ٝیس ٘ٛضت ٝضذ ، ٜاعالػات یه فیّذ
س ٚو ٝتا ٕٞاٖ دستٛسات واستش ٚاسد ضذ ٜس ٚجّٛی یه دستٛس  SQLتٍزاسد  ٚآٖ سا
تشای اجشا وشدٖ ت ٝتا٘ه اعالػاتی تفشستذ دس ایٙصٛست یه ٞىش و ٝتا صتاٖ SQL
آضٙا تاضذ ٔی تٛا٘ذ ٔحتٛیات ایٗ فیّذٞا سا عٛسی تا دستٛسات  SQLپش وٙذ وٝ

ٕٔىٗ است ت ٝیه فشٔاٖ ٔخشب تثذیُ ضذ ٚ ٜپس اص اجشا  ،اٞذاف ٘فٛرٌش سا
تشآٚسدٕ٘ ٜایذ.
تاي ٞا  SQLاص عشیك تش٘أٛ٘ ٝیسی غّت  ٚاضتثا ٜتش٘أٛ٘ ٝیس سایت ا ٖٚتاي
تٛجٛد ٔیاد ٞ ٚىش ٞا  ٓٞاص ایٗ فشصت ٞا استفادٔ ٜیى ٚ ٗٙاص عشیك ا ٖٚخشاتی وٝ
ٔا تٟص ٔیٍیٓ تاي اعالػات سایت س ٚتذست ٔیاسٖ  ٚدس اخش ٘فٛر ...ٚ
ٔیت ٓ٘ٛتٍٓ سٚی تؼذاد صیادی اص سایت ٞای وٚ ٝجٛد داس ٜتاي ٛٔ SQLجٛد است !
ٔثال تیطتش سایت ٞای دِٚتی ٔا یا وطٛس ٞای دیٍش اص ایٗ ٘ٛع تاي ٞا تشخٛسداسٖ !
ٔثُ  :سایت ٞای دا٘طٍاٞا  ,سایت ٞای تا٘ه ٞا  ,سایت ٞای دِٚتی .... ٚ ,

تاي  XSSیا ) (Cross site script
ایٗ ٘ٛع حٕالت اوثشا تشای دصدیٗ وٛوی لشتا٘ی اسفادٔ ٜیط ٝوٞ ٝىش تا تضسیك وذ
ت ٝسایت  ٚفشستادٖ ی ٛآس اَ ت ٝلشتا٘ی وٛوی ٞای لشتا٘ی دس ٔحّی وٞ ٝىش
ٔطخص وشد ٜسیٔ ٛیطٛد
ایٗ ٘ ٛحٕالت واستشد صیادی داسِٚ ٜی تیطتشیٗ واستشدش دصدیذٖ وٛوی
ٞاست.

تاي CSRF
ٔ CRSFخفف  Cross-site Request Forgeriesاست  .دسخٛاستی و ٝاص عشیك یه
سایت دیٍش ٔی ایذ.
ایٗ تاي ت ٝصٛستی ٞست ؤ ٝثال ٔٗ یه وذ ٔخشب س ٚتٛی ای فشیٓ لاِة ٚتالي یا
سایتٓ لشاس ٔیذْ ٚ ٚلتی ضٕا ٚاسدش ضذی ایٗ وذ ٔخشب اجشا ٔیط ٚ ٝی ٝدستشسی تٝ
پ ُٙادٔیٗ اضافٔ ٝیط ٖٕٛٞ ٝچیضی وٞ ٝىش ٔیخٛاد.
یا ٔثال اص ٔ FTPیط ٝوا٘ىت ضذ  ٚیه ضُ اپّٛد وشد  ... ٚتٕاْ وأُ ٞه ٔیط ٝسایت.

فىش ٔیىٕٞ ٓٙیٗ  3تاي س ٚتٛضیح ٔختصشی دادْ ٌافی تاض ٚ ٝػاللٕٙذ تاضیذ ٔیت٘ٛیذ
تا ٔشاجؼ ٝتٔ ٝشاجغ  ٚوتاب ٞای ٘ٛضت ٝضذ ٜاعالػات خٛتی ت ٝدست تیاٚسد
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