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 مقدمه 1

خسارات است که موجب  ایشدهها شناختهیریپذبیاز آس یکی ,"مادر هک"با نام مستعار  SQL قیتزر

یری پذاز این آسیب یبرداربهرهجهت مختلف های روشاز تعدادی محققان  شده است. بریسافضای به  یادیز

 به سرور نوشتن کد از/ داده، خواندن/گاهیشده در پارهیذخهای به داده یسترسمانند د یانجام حملات جهترا 

 .اندمنتشر ساخته را MSSQLدر  SA یحساب کاربرکمک فرمان با  یانجام اجرا و

براساس تا  میکنیاستفاده م "لیدانلود فا"تابع در  SQL Injection یپذیرآسیبمقاله، از  نیدر ا

ر را دیی ویسنار کند.دانلود  را از سرور لیفا، شودایجاد می پذیرآسیبSQL query که توسط  اییخروج

پردازش  مورد SQL )کوئری( وجوکه در پرسدهد میارائه  ی راپارامتر ،کاربر کیکه در آن  گیریممینظر 

که مقدار  دی، فرض کناکنونهم. گرداندرا برمی لیمحل فا SQLوجو پرساز پردازش, پس  و گیردقرار می

 حالت نی. در اداده شود ,کندیمدانلود را از سرور  یمحل لیکه فا یبه تابع SQLوجو توسط پرس یبازگشت

رور از س یلیفادانلود هر جهت  یراحتبهتواند مینشود، مهاجم  یبررس "برنامه وب"توسط  ،کاربر یاگر ورود

 خواندن را داشته باشد(. جوزستی میبا فایل) کاری کنددست را SQLوجوی پرس ،شدهمشخص با محل

داده گاهیپا"با و  "یاچ پیپ"بر  یمبتن "برنامه وب"در  1(FPD) یمحل لیفا یافشاروش مقاله  نیدر الذا 

MySQL"  قیبه تزر لی. پارامتر دانلود فاشودمیارائه SQL است. پذیرآسیب 

                                                   

 

 

1 https://www.owasp.org/index.php/Full_Path_Disclosure 
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 محیط آزمایش 2

 :استمورد نیاز  ریز موارد، روش نیکار با اجهت 

 (apache. وب سرور )1

 PHP. نصب 2

 MySQLداده گاهی. پا3

 :است افتیدرقابل  زیر github یاز حساب کاربر ،نمونه پذیرآسیب "برنامه وب". 4

https://github.com/incredibleindishell/Local-file-disclosure-SQL-Injection-Lab 

 :ایجاد شود مشخصات زیر با MySQLدر سرور  یکاربر حساب همچنین وود دانلود شکد نمونه 

Username=dsqli  

Password=icadsqli  

And database name = dsqli 

زیر را های ندیفرآ د،داشته باش را داده گاهیکه اجازه خواندن در پا ییکاربرحساب داده و گاهیپا جادیاجهت 

  انجام دهید:

  به کنسولMySQL  یبا حساب کاربر root لاگین کنید. 

  جدید با دستور: دادهگاهیپاایجاد 

Create database dsqli; 

 کاربر جادیا dsqli با رمز عبور icadsqli داده گاهیکه مجوز خواندن و نوشتن در پاdsqli :را دارد 

grant all on dsqli.* to dsqli@localhost IDENTIFIED BY 'icadsqli'; 

 لیفا د،یرداندازی کراهخود را  یداده و حساب کاربرگاهیکه پایهنگام database dump 

(dsqli.sql  را به  درکه )کد نمونه موجود استdsqli دیداده وارد کن گاهیپا. 

 باشد:جدول میدارای یک  دادهگاهیپا 

Download (column names are id, image_name and location) 
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 موضوع اصليدلیل  3

 (file_download) "لیدانلود فا"که تابع وقتیهم آن .قابل اجرا است یخاصحالت در  قطفروش  نیا

 .کندعمل می SQLوجو پرس یخروجبراساس  ,"وب برنامه"در 

 لیفا تابع دانلود به را SQLوجو پرساست و داده خروجی  پذیرآسیب SQL Injectionبه  زیر, نمونه کد

(file_download)  دهدیم. 

 

 کند. دانلود مي ،: تابع دانلود فایل, فایل محلي را از سرور براساس محل ورودی 1شکل

که را با مقداری  row['location']$ ریمتغ وSQL وجو پرس جوری کههرکه  م،ینیببیمفوق در کد 

، تابع تغییر دهیم ،باشد "بو کاربرد"ورس فایل س ایسرور  "محلی لیفا" محلدهنده نشان

file_download خواهد کردرا دانلود  لیفا نیا. 

کامل )محل(  ریمس ق،یتزرهنگام و در بدست آورد  SQLوجو پرس قیبا تزر یتوان به راحتیرا م موارد نیا

 ارائه شود.شکل هگز به  ،دانلود کنیم میخواهیم که یلیفا
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 یبرداربهره 4

 SQLافشای فایل محلي از طریق تزریق  4-1

بر  یمبتن SQLI ای حیبر عدد صح یمبتن SQLI به افزارنرم ایکه آمتوجه شد توان میاول از همه، فقط 

 شود.یم مشخص SQLشده توسط جدول درخواست هایتعداد ستون ،نی. بعد از ااست پذیرآسیب رشته

 است. پذیرآسیب عددصحیحبر  یمبتن SQL Injectionبه  SQL قی، تزراینجا مورد در

 هاتعداد ستونتعیین  4-2

وجو کار، اگر پرس نیانجام ا ی. براباشدقابل تشخیص میوب  یبا استفاده از برنامه کاربردها تعداد ستون

 پیداکردن و میکنیم افتیرا در لیدانلود فا پنجرهما  ،داشته باشد یانجام شود و خروج)صحیح( درست 

ه وب که برنام یتا زمان ابدییم شیفزااطور متوالی شود و به انجام می قیتزرراساس شرط ب ،هاتعداد ستون

 خارج شود. ،دانلود حالت از

 .است index.phpدر صفحه  SQL قیتزردارای  "رنامه وبب"

 در صفحه لیدرخواست دانلود فا

 

 :بعدیبا پارامترهای 
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 شماریم:را براساس شرط میها اکنون تعداد ستون
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 : گام اول1شکل

 دهیم:ادامه می "—order by 5" اکنون تزریق را با پارامتر
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 : گام دوم2شکل

ود شنشان داده نمی "برنامه وب"توسط  ،یابد, پنجره دانلود فایلافزایش می 5تا  1 هنگامی که مقدار شرط از

 .باشدمی 5جدول عددی کمتر از های که نشان دهنده این است که تعداد ستون

 دهیم:ادامه می "—order by 4" تزریق را با پارامترلذا 
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 : گام سوم3شکل

متر نیز ک 4از عدد ها دهنده این است که تعداد ستوننشان ،مشاهده پیام خطا و عدم نمایش پنجره دانلود 

 :دهیمادامه می "—order by 3" با پارامتر تزریق را. لذا است
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 : گام نهایي4شکل

باشد. می 3جدول برابر با عدد  هایدر نتیجه تعداد ستون و هدر نهایت پنجره دانلود فایل نمایش داده شد

 شده عبارت است از:پردازیم. درخواست تزریقمی  unionبا استفاده از جمله  URLدر ادامه به تزریق 
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 union: تزریق با استفاده از جمله 5شکل

 باشد.همان پنجره دانلود فایل می خروجی این درخواست نیز کنیدهمانطور که مشاهده می

 پیداکردن ستون هدف برای دانلود فایل 4-3

 لیفا ریمس فیتعر خود را که امکان "ستون هدف"ستی یبا، میدار را ی جدولهاتعداد ستون که حالا

آن را دانلود  میخواهمی )که لیفا ریاز مس hexمقدار  دیکار، با نیانجام ا ی. برامیکن شناسایی ،دهدمی

 ،ندکیما را مشخص م فایلکه  یتا شماره ستونقرار دهیم  یکیی کی ،جدولهای در شماره ستونرا ( میکن

 .میکن دایپ

رشته ستی یبا هاول از هم ،کار نیانجام ا یو برا میرا دانلود کن etc/passwd/ فایل خواهیممی

/etc/passwd  را به مقدارhex تبدیل کنیم (از افزونه  توانمیhex bar کرداستفاده  رفاکسیدر فا .)0x 

محل  افتیدر، جهت "وببرنامه "که توسط جدول  ی از. شماره ستونشودمیاضافه حاصل  رشته اول هب

 hexبا مقدار همراه  union selectدر عبارت  1 مقدار بیترت نیبه ا م،یدان ینم را ،شودمیاستفاده  لیفا

value رشته از  /etc/passwd گیردقرار میداده شده است( نشان  ریز ری)همانطور که در تصو. 
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 : جایگزیني رشته جدید6شکل

 درخواست به شکل زیر است:هم اکنون 

 

 

 دهیم:این درخواست را  به شکل زیر تغییر می

 

 

 کهیتا زمان میکن تبدیل( موجودواقعی )غیرریغی را به مقدار پذیرآسیبپارامتر  یواقعمقدار ستی یبا

گرداند و مینرا بازای نتیجه هیچ "یوجو واقعپرس"، اجرا شود "شدهقیوجو تزرپرس"ا ب "یوجو واقعپرس"
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 افتیرا در یلیهمچنان فا م،یکار را انجام نده نیگرداند. اگر امیرا باز جهینت ،"شدهقیوجو تزرپرس"فقط 

 .شده است افتی( درقیبدون تزر query) یکرد که با درخواست قانون میخواه

ایل محل فتزریق شده باشد که  "ستدرستون "یعنی )ند کبه درستی کار  "وجوی تزریقیرسپ"چنانچه 

در غیر  دهدمیرا نمایش  etc/passwd/پنجره دانلود فایل  "برنامه وب"، دهد(می" دانلود فایل"را به تابع 

 دهد.صورت، نشان نمیاین

 درخواست مورد نظر:

 

 : نتیجه درخواست7شکل

 ستون دیگریستی بایو ای حاصل نشده است نتیجهپیام خطای مشاهده شده, نشان دهنده این است که 

 کند:رویم و درخواست به شکل زیر تغییر میرا امتحان کنیم. به سراغ ستون دوم می
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 : نتیجه درخواست ستون دوم 8شکل

 کنیم:. ستون سوم را درخواست میدست نیامدبهای باز هم نتیجه
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 : نتیجه درخواست ستون سوم 9شکل

 پنجره دانلود فایل "برنامه وب"در ستون سوم قرار داشت   etc/passwd/زمانی که آدرس هگز فایل 

passwd  استستون هدف، سومین به این ترتیب ستون و  هرا نشان داد. 

 .نیمرا دانلود ک "برنامه وب"سورس توانیم کد همچنین می ،را داشته باشیم "برنامه وب"های اگر مسیر فایل

شای مسیر افتغییر پارامتر رشته به آرایه و یا بالعکس، یعنی پارامتر،  هایتوانیم با تغییر نوعمی PHPدر 

فعال را گزارش خطا  ،فرضبه طور پیشمن  WINDOWS. ها را اجرا کنیماسکریپتکامل )محل( از 

 .افشای مسیر کامل( در نظر بگیرید) FPD تست ، بنابراین آن را به عنوان مورد بودکرده 

 :بود به شکل زیر درخواست اصلی 

 

 شود:شکل زیر تبدیل میآرایه، به پارامتر به نوع با تغییر 
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 دسترسي به مسیر کامل کد با تغییر پارامتر:  11شکل 

توانیم این فایل را نیز دانلود کنیم. برای اینکار مشخص است و می (کداسکریپت ) مسیر کاملهم اکنون 

 دهد.باید مقدار هگز مسیر فایل را در ستونی از جدول قرار دهیم که اجازه دانلود فایل را می

 

 منابع 5

I. https://github.com/incredibleindishell/Local-file-disclosure-SQL-

Injection-Lab 

II. https://www.owasp.org/index.php/Full_Path_Disclosure 

III. https://www.scribd.com/document/345820948/Local-File-Disclosure-

Using-SQL-Injection 
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