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  مقدمه )1

سخت افزاري مخفی را در ) بک در(محققین امنیتی موفق شدند چند آسیب پذیري مهم و یک درب پشتی

این نوع هاردهاي متصل به . شناسایی کنند Western Digitalشرکت  My Cloudاز نوع  NASهاردهاي 

عالوه بر اشتراك . شبکه براي نگهداري فایل ها و نسخه هاي پشتیبان به صورت فردي و سازمانی کاربرد دارد

موجود در این تجهیزات اماکن دسترسی به فایل ها را از هر نقطه  "ابر اختصاصی"گذاري محلی فایل ها، قابلیت 

ت این گونه تجهیزات اغلب در محیط اینترنت کاربرد دارند و درب پشتی سخت افزاري به دلیل ماهی. می دهد

  .تعبیه شده موجب می شود تا اطالعات ذخیره شده بر روي هارد، براي هکرها در دسترس باشد

 آپلود هر/این درب پشتی سخت افزاري و سایر آسیب پذیري ها امکان اجراي دستورات دلخواه به مهاجم و دانلود 

شرکت سازنده وجود این آسیب پذیري ها را تایید کرده و یک مهلت . به سیستم ذخیره ساز می دهد/فایلی را از

  .روزه را براي رفع آن خواستار شده است 90

  آسیب پذیري ها )2

 Western Digitalشرکت  My Cloudي شناسایی شده در هاردهاي آسیب پذیري ها درادامه گزارشی از

  :تشریح می گردد

  )بحرانی(آپلود فایل نامحدود )2-1

به مهاجم راه دور امکان می دهد تا یک فایل آلوده را بر قرار گرفته است،  که در درجه بحرانی آسیب پذیرياین  

  . روي سرور متصل به اینترنت و هارد آسیب پذیر آپلود کند

وجود دارد که به دلیل پیاده سازي نادرست تابع  multi_uploadify.phpدرون اسکریپت  آسیب پذیرياین 

gethostbyaddr() درPHP مورد نظر به راحتی قابل  آسیب پذیري .توسط برنامه نویس رخ می دهد

  . می دهد rootاکسپلویت است که به هکر یک شل راه دور با دسترسی 

که  Postیک درخواست ، کافیست مهاجم آپلود فایل نامحدود آسیب پذیريبراي انجام این حمله و اکسپلویت 

محل فایل آپلود شده نیز  .ارسال کند Filedata[0] با استفاده از پارامترحاوي فایل مخرب مورد نظر است را 

  .استجعلی  Hostیک هدر  دارايمشخص می شود که  folderتوسط پارامتر 
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درون فریم ورك رایگان متاسپلویت نیز موجود بوده و از آدرس زیر قابل  آسیب پذیريماژول اکسپلویت این 

  :دریافت است

http://metasploit.com/download 

استفاده می  /var/www/درون دایرکتوري  PHPبراي آپلود یک وب شل  آسیب پذیرياکسپلویت فوق از این 

د و پیلود که به درب پشتی اشاره می کند، اجرا می گرد URIوب شل مربوطه از طریق یک درخواست  .کند

  .مربوطه به آن فعال می شود

  )بحرانی(درب پشتی سخت افزاري  )2-2

 که تجهیزات مورد اشاره را شناسایی کردندیک درب پشتی کالسیک در  ،هاي صورت گرفته بررسی طیمحققین 

به صورت  abc12345cba و پسورد mydlinkBRionygیک حساب کاربري ادمین با نام کاربري  از طریق

 یا شبکه ارتباطی و بنابراین هر فردي از طریق اینترنت سخت افزاري درون باینري دستگاه قابل دسترس است

پس از الگین هکر به سیستم کنسول  .می تواند با این حساب کاربري به تجهیزات ذخیره سازي متصل شود

عالوه بر این هکر می تواند با قرار دادن  .تورات مخرب فراهم گرددمربوطه قفل می شود تا امکان تزریق آسان دس

براي بازدید آن، کنترل دستگاه ذخیره سازي  کاربرو تشویق  درون وب سایت آلوده img یا iframe تگیک 

WDMyCloud نیز داراي طبقه بندي بحرانی است آسیب پذیرياین  .را در دست گیرد.  

منتشر گردید که  2017ژوئن  12در تاریخ  GulfTech محققین شرکت امنیتیاین درب پشتی توسط یکی از 

 آسیب پذیريماه به دلیل عدم ارائه وصله امنیتی یا راه حل موقت از سوي شرکت سازنده،  6پس از گذشت 

 درون فریم ورك رایگان متاسپلویت آسیب پذیريوجود ماژول اکسپلویت  .به صورت عمومی انتشار یافتمربوطه 

  . است WDMyCloudنشان دهنده سهولت بهره برداري همه افراد جهت حمله به تجهیزات 

 CSRFآسیب پذیري  )2-3

درون واسط وب دستگاه  CSRF حمله به دلیل اینکه هیچ گونه الیه محافظتی جهت جلوگیري از

WDMyCloud  ،از طریق هر سایت آلوده اي که لینک آن توسط هکر در اختیار قربانی قرار گیرد، وجود ندارد

متصل شد و به اطالعات آن  WDMyCloudمیتوان از طریق مرورگر وب در بستر شبکه یا اینترنت به دستگاه 

ستگاه و توسط کاربر د) از طریق کلیک بر روي یک لینک مخرب(لذا تنها با بازکردن یک سایت آلوده. دست یافت

   .بدون هیچ گونه عملیات اضافه اي، کنترل ذخیره ساز در اختیار هکر قرار می گیرد
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  تزریق دستور )2-4

، چندین مشکل مرتبط با تزریق دستور در Exploitee.rsیکی از محققین تیم امنیتی  2017مارچ سال  4در 

کنترل کامل دستگاه را در  CSRF آسیب پذیريرا شناسایی کرد که در ترکیب با  WDMyCloudتجهیزات 

توسط اسکریپت WDMyCloudعملکرد واسط وب تجهیزات  .در اختیار هکر قرار می دهد rootسطح کاربر 

را از درخواست مربوطه ) http )post/get/cookieکه مقادیر مربوط به متدهاي  مشخص می شود CGIهاي 

   .براي اجراي دستورات شل، از آن استفاده می کند PHPدریافت کرده و در فراخوانی هاي 

سازي بسیار محدودي  سازي یا با پاك در بیشتر حاالت، این دستورات، داده هاي کاربر را بدون هیچ گونه پاك

  :در نظر بگیرید WDMyCloudزیر را در تجهیز  PHPبه عنوان مثال کد  .مورد استفاده قرار می دهند

$username = $_COOKIE['username']; 

exec("wto -n \"$username\" -g", $ret); 

ها براي کوکی هاي انتساب می دهد که حاوي آرایه ایندکس  COOKIEمتغیر سراسري از را مقداري  کد فوق

به  ()execاین مقدار بالفاصله در فراخوانی تابع  .است username$به متغیر محلی  ارسال شده از درخواست

  .مورد  استفاده قرار می گیرد wtoعنوان آرگومانی براي باینري محلی 

 = usernameبه دلیل عدم انجام هیچ گونه عملیات پاکسازي در این کد، استفاده از مقدار نام کاربري به صورت 

$(touch /tmp/1) دستور exec() موجود را به صورت  g–n "$(touch /tmp/1)" -wto   سپس تبدیل کرده و

  .دستوري را که حاوي ورودي کاربر است را درون آن اجرا می کند

این قالب که در اغلب اسکریپت هاي درون واسط هاي وب مورد استفاده قرار می گیرد، منجر به آسیب پذیري 

  .تزریق دستور می شود

  دور زدن احراز هویت )2-5

از کوکی ها یا متغیرهاي کاربر به سیستم  احراز هویتاین محقق امنیتی بیان می کند که در بررسی روش 

استفاده می شود که گرچه به خودي خود ایراد محسوب نمی شود ولی شیوه استفاده تجهیزات  PHPنشست 

WDMyCloud کاربر  به دلیل اینکه کوکی مربوط به احراز هویت توسط .در این خصوص محل اشکال است

در صورتی  وسکریپت آن نیز ممکن است توسط هکر تامین شود تغذیه می شود، لذا نیازمندي هاي مربوط به ا
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 1 را برابر isAdminرا با یک مقدار دلخواه پر کرده و متغیر  Usernameمتغیر که هکر درون کوکی مربوطه 

  .می تواند احرازهویت را دور بزندقرار دهد، 

   منع سرویس )2-6

هر کاربر احرازهویت نشده اي می تواند تنظیمات به دلیل اینکه بیان داشتند که  Exploitee.rsتیم محققین 

سراسري زبان را براي تجهیزات ذخیره سازي و تمامی کاربران آن انجام دهد، لذا هکر با سوء استفاده از این 

  .قابلیت می تواند به راحتی شرایط حمله منع سرویس را در واسط وب دستگاه به وجود بیاورد

  افشاي اطالعات )2-7

و با ارسال یک درخواست  بدون نیاز به انجام فرآیند احراز هویت، یک مهاجم می تواند محققینطبق اظهارات 

لیست همه کاربران  ،به سمت وب سرور GET /api/2.1/rest/users? HTTP/1.1معمولی مثالً به صورت 

  .دامپ کند را تجهیز ذخیره سازي، شامل اطالعات جزئی کاربران

  رمدل ها و نسخه هاي آسیب پذی )3

و قبل از آن  2.30.165 نسخه ،My Cloud Mirror و  My Cloud سیستم عامل دستگاه ذخیره سازي

  .شامل تمامی آسیب پذیري هاي مورد اشاره فوق هستند

  :قرار دارند عبارتند از  آسیب پذیري هامدل هاي تجهیزاتی که تحت تاثیر این 

My Cloud Gen 2, My Cloud PR2100, My Cloud PR4100, My Cloud EX2 Ultra, 

My Cloud EX2, My Cloud EX4, My Cloud EX2100, My Cloud EX4100, My 

Cloud DL2100 and My Cloud DL4100 

  :منابع 

1. https://thehackernews.com/2018/01/western-digital-mycloud.html 

2. https://blog.exploitee.rs/2017/hacking_wd_mycloud/ 


