ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ اﻓﺰوﻧﻪ وردﭘﺮﺳﯽ WP Statistics

ﭘﻼﮔﯿﻦ وردﭘﺮس ﺑﺎ  300ﻫﺰار ﻣﺨﺎﻃﺐ ،رﺧﻨﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺪ  SQLدارد

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺪ  SQLرا در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی
وردﭘﺮس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﻪ روی ﺑﯿﺶ از  300ﻫﺰار ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮس ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی ﺟﺪی ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺪ  SQLدر اﻓﺰوﻧﻪ  WP Statisticsﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﻼﯾﻨﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﮔﺮوه اﻣﻨﯿﺘﯽ  Sucuriﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ
در ﭘﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺪ  SQLﯾﮑﯽ از ﺑﺎگﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺖ وب اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺎورهﻫﺎی ﻣﺨﺮب  SQLرا از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده ،در اداﻣﻪ ﻣﮑﺎن
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ از راه دور ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد«.

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺪ  SQLدر اﻓﺰوﻧﻪ  WP Statisticsدرون ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮوف ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ
 wp_statistics_searchengine_queryﻗﺮار دارد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ» :اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻘﺪاردﻫﯽ اوﻟﯿﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از

ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮد در ﻗﺎﻟﺐ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ورودی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮاﺑﻊ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ورودی ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد wp_statistics_searchengine_query «.ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﻓﺎﯾﻞ
 includes/functions/functions.phpﻗﺮار دارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ اﻣﻦﺗﺮ ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﯿﺴﮑﻮ و اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺘﯿﺎزات اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی
اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺎورهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ درون ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وارد ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را روی
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  Sucuriﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه اﻓﺰوﻧﻪ
 WP Statisticsﮔﺰارش دادهاﻧﺪ و ﺗﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪ
 12.0.8ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻓﻮق را روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دادهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 14ﺗﻴﺮ 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/security/8541/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9
%86-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-300%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%8C-

%D8%B1%D8%AE%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DA%A9%D8%AF-sql-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

