
 

Session Puzzles 

  מערכות לתקיפת עקיפים וקטורים
 (cp77fk4r/ י אפיק קסטיאל "תורגם לעברית ע)מאת שי חן 

 

 הקדמה 

 

 הלקוח בפני להצדיק בכדי, במערכות אבטחה חשיפות לאתר שביכולתם ככל עושים מידע אבטחת יועצי

 יותר קשה הופכת זו מטלה, מכך יתרה. שונות והמלצות ותמאובטח פיתוח מתודולוגיות, אבטחה דרישות

 מנגנוני כוללים הנפוצים ההגנה מנגנוני .שיהיה ככל חלקי, המפתח שמטמיע הגנה מנגנון כל עם ויותר

 .נוספים ופתרונותוניהול משתמשים  הרשאות אכיפת מנגנוני, ופלט קלט בדיקת

, למנוע יועדו הם שאותן ההתקפות את ולבצע השונים המנגנונים שלל את לעקוף דרך הייתה אם מה אבל

 שאינו מידע מקור דרך ההתקפות את לבצע דרך הייתה אם מה ?מקיומם מוחלטת התעלמות כדי תוך

 ?עצמה האבטחה לבדיקת מהמנגנונים גדול חלק משמש, מכך ויתרה, כלל בקרה עובר

 .שכזו דרך להציג מתיימר זה ומאמר, בהרבה קל הופך היה ההתקפה שתהליך, להניח סביר

 התקפות שלל לביצוע לשמש שיכול, (Session Puzzling) חדש מסוג התקפה וקטור מתואר זה מרבמא

 . קיימים הגנה ממנגנוני התעלמות כדי תוך" מסורתיות" התקפות של ביצוע לצורך או, חדש מזן לוגיות
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 לבצע לתמסוג( Session Puzzle מסוג חשיפה מנצלת אשר) מוצלחת Session Puzzling התקפת, היתר בין

 :הבאות הפעולות את

 משתמשים מזהי מיפוי או באיתור צורך ללא, הזדהות תהליך אכיפת מגנוני של מוחלטת עקיפה. 

 ספציפיים למשתמשים התחזות. 

 ניהוליים רים'לפיצ או פרטיים למשאבים וגישה ההרשאות אכיפת מנגנון של עקיפה. 

 כדי תוך, (טרנזקציה או סיסמא שחזור כגון) שלבי רב מאובטח בתהליך שלבים על דילוג 

 .כיום אלו בתהליכים המוטמעים ההגנה ממנגנוני התעלמות

 שנחשבו באפליקציה במיקומים הלקוח צד על והתקפות לוגיות התקפות, הזרקה התקפות ביצוע 

 .אבטחה ממנגנוני מוחלטת התעלמות כדי תוך, נגישים כלא מזמן לא עד

 

 Session Puzzle חשיפת תיאור

 שינוים על המבוססות התקפות שלל לבצע לפורצים מאפשרתר שא חשיפה מתאר Session Puzzle המונח

 . ספציפי למשתמש המשויך( Session) השרת בצד( הקבוע או) הזמני בזיכרון המבוצעים

 :הבאות מהסיבות( יותר או) מאחת ונובעת, תרחישים בשלל מנוצלת להיות יכולה החשיפה

 ה זיכרון של מוקדם אכלוס-Session ודגלים הרשאות, זהות בערכי השרת בצד. 

 ה אכלוס-Session מסוכנת או, מיותרת זו פעולה בהן במערכת במקומות ונתונים בדגלים. 

 בדגלי שימוש Session את לדרוס תהליך לכל שמאפשרת בצורה, שונים בתהליכים זהה שם בעלי 

 . הקיימים הדגלים

 ה בזיכרון נתונים של זמני אחסון-Session. 

 ה זיכרון מתוך בנתונים שימוש-Session ,מתאימות ולידציות עליהם לבצע מבלי. 

 

 Session Puzzling התקפת תיאור

 

 לרכיבים גישה רצף ידי על Session Puzzle חשיפת של ניצול תהליך היא Session Puzzling התקפת

 אותו ישמשו אשר, Session-ה וןבזיכר דגלים עקיף באופן ליצור או לדרוס לפורץ המאפשרת בדרך, שונים

 .שונות התקפות ביצוע לצורך

http://en.wikipedia.org/wiki/Session_(computer_science)
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 קלטים או לפניות בניגוד) השרת בצד המצוי מזיכרון המערכת את לתקוף לפורץ מאפשרת זו התקפה

 .זה בזיכרון המאוחסנים לערכים מערכתה שרוחשת האמון את לנצל וכך, (הלקוח בצד הנובעים

 :הבא בתרחיש להשתמש ניתן, זה התקפה וקטור להדגים בכדי

 אימות לצורך Session-ה בזיכרון המאוחסנים זהות דגלי על רבים במקרים מסתמכת דיגיטאלית מערכת

 .המשתמש זהות ובירור הזיהוי תהליך

 מול העבודה להמשך מקדים כתנאי Session-ה רוןבזיכ הדגל של קיומו את מוודא במערכת פנימי רכיב כל

 . למשתמש ספציפיים נתונים הצגת לצורך זה בנתון משתמש אף, ולעיתים, הלקוח צד

 לזה זהה בשם דגל שמאכלס במערכת למיקום וגישה איתור על תסתמך Session Puzzling התקפת

 .עצמו האבטחה מנגנון פתעקי לניסיון מקדים כשלב, זהות שמאמתים הפנימיים ברכיבים שנדרש

 זמני במיקום הנרשם המשתמש נתוני את לאחסן המפתח את מחייב שלבי רב הרשמה תהליך, לדוגמא

 שם את מאחסן ההרשמה ותהליך במידה. זו למטרה כלל בדרך משמש Session-ה וזיכרון, השרת בצד

 באופן ההרשמה ליךתה את לבצע ניתן, פנימיים רכיבים מסתמכים עליו לזה זהה בפרמטר המשתמש

( Forceful Browsing להתקפת בדומה) פנימית לכתובת לדלג ואז, קיים או חדש משתמש שם עם חלקי

 :למשתמש ספציפיים נתונים הצגת או הזיהוי תהליך בדיקת לצורך זה דגל על המסתמכת, במערכת

 :קיים משתמש שם עם ההרשמה תהליך הפעלת – א שלב
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 :במערכת פנימי דףל ישירה גישה – ב שלב

 

 (Puzzlemall בשם ייעודית תרגול אפליקציית גבי על בוצעו ההדגמות)
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 התקפה מוקטורי במהותו ושונה, מראש קבוע בסדר, רכיבים למספר גישה מחייב ההתקפה וקטור

 :הבאות מהטכניקות באחת שימוש עושים אשר מסורתיים

 תהתקשור פרוטוקול של שונים בחלקים זדוני קלט הזרקת. 

 השרת בצד לרכיב ישירה גישה. 

 רבים מערכת משאבי הצורך לרכיב ונשנית חוזרת גישה. 

 במערכת שונים רים'בפיצ לרעה שימוש. 

 המערכת של שונות תגובות לפי נתונים של מיפוי. 

 רגיש מידע איסוף. 

 הלקוח בצד זדוני קוד והרצות גישה הפניות ידי על המשתמש בשם פעולות של ביצוע. 

 

 ?ה עובדאז איך ז

 Session מגנוני – הקדמה

, (דיוק ליתר, דפדפן למופע או) למשתמש ספציפי מידע לאחסון אפליקציות משמש Session-ה מנגנון

 .המשתמש של זהותו לאחסון מהימן וכמקור דגלים של קיום לבדיקת

 :למערכת השירותים את לספק בשביל, משנה רכיבי במספר שימוש עושה עצמו המנגנון

 מזהה Session  /Session Identifier - של הראשונית בגישה הנוצר דפדפן למופע ייחודי מזהה 

 למופע הספציפיים נתונים לאחסון שמיועד השרת בצד זיכרון לשטח ומשויך למערכת המשתמש

 .הדפדפן

 זיכרון Session  /Session Memory – ה למזהה המקושר השרת בצד הזיכרון-Session .נהוג 

 .זה לזיכרון מתכוונים כאשר Session במילה להשתמש

 Cookie - הלקוח בצד למזהה אחסון מכולת (לאפליקציות ספציפי WEB.) 

 :Session למזהה משויך משתמש כיצד מתאר הבא המופשט ההסבר

 ומנפיקה, מזוהה אינה הלקוח צד שאפליקציית מזהה המערכת המערכת לשרת הראשונה בגישה .1

 Session) הזיהוי תעודת. לקוח צד אפליקציית של מופע לאותו ייחודית אקראית זיהוי תעודת

Identifier )לבקשה בתשובה המשתמש לצד ומוחזרת, השרת בצד זיכרון לשטח משויכת 

 .הראשונית

 בקשה בכל אותו ומשדרת, מקומי באופן Session-ה מזהה את מאחסנת הלקוח צד אפליקציית .2

 .אותו שהנפיק לשרת עוקבת



 

  וקטורים עקיפים לתקיפת מערכות
www.DigitalWhisper.co.il 

 6  2011 יולי, 22גליון 

 

 
 

 דגלים לאחסן ויכול, Session-ה תעודת לפי הלקוח אפליקציית מופע את מזהה השרת צד .3

 .לתעודה המקושר השרת צד בזיכרון מופע לאותו ספציפיים

 מאחסנת המערכת, מוצלח והזיהוי במידה. המערכת מול אל מזדהה המשתמש, כלשהו בשלב .4

 .המשתמש של Session-ה לתעודת המשויך Session-ה בזיכרון זיהוי נתוני

 Domain-ל בקשה בכל ומשודר, Cookie-ב כלל בדרך מאוחסן Session-ה מזהה, WEB באפליקציות

 יכול הוא, ישיר באופן Session-ה תוכן על להשפיע יכול אינו שהמשתמש העובדה אף על .אותו שהנפיק

 .ףעקי באופן תוכנו על להשפיע וכך, בנתונים Session-ה תוכן את לאכלס שעשויים לרכיבים לפנות

 
 לדוגמא תקיפה וקטורי

-ה זיכרון את המאכלסים לרכיבים גישה רצפי על מסתמכות Session Puzzling התקפות, בעבר שצוין כפי

Session ה תוכן על להשפיע למשתמש מאפשרים כך ידי ועל, בנתונים-Session עקיפה בצורה. 

 של ערכו את לדרוס או, Session-ה בזיכרון חדש משתנה ליצור מיועדת ברצף מהרכיבים אחד לכל הגישה

 שנבנה הערכים בסט משתמש או המסתמך רכיב הינו הגישה ברצף האחרון הרכיב כאשר, קיים משתנה

 .Session Puzzling של פהיתק וקטורי למספר דוגמאותלהלן  .Session-ה בזיכרון

 :לבמקבי שלבים ביצוע ידי על שלביים-רב תהליכים של בקרות עקיפת: דוגמא ראשונה

 הדורש שלב) סיסמא שחזור מסוג שלבי רב בתהליך ביקורת שלב לעקוף מנסה הפורץ, זה בתרחיש

 אחר שלבי רב תהליך ביצוע ידי על, (סיסמא שחזור שאלת על מענה כגון, אימות נתוני או מזהים מהפורץ

 :במקביל התהליכים שני את מתחיל הפורץ, הראשון בשלב(. הרשמה תהליך) במקביל
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 בדגלי Session-ה זיכרון את לאכלס בכדי, סופו עד כמעט ההרשמה תהליך את מבצע הפורץ, כןמ לאחר

 :התהליך של הבקרה

 

 :2שלב 

 

 

 :3שלב 

 

 

 הסיסמא שחזור שתהליך העובדה ואת) Session-ה בזכרון הבקרה דגלי של קיומם את ממנף הפורץ

 שם הזנת) הסיסמא שחזור ךבתהלי הראשון השלב את מבצע, (שם אותו בעלי בדגלים משתמש
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 את המציג לשלב ישירות וניגש, הסיסמא שחזור לשאלת התשובה הזנת של השלב על מדלג, (המשתמש

 :הסיסמא
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, (ההרשמה תהליך) אחר שלבי רב תהליך ידי על Session-ה בזיכרון אוכלסו הנדרשים שהדגלים מכיוון

 המשתמש של סיסמתו את לפורץ ומציג בהבדל להבחין מסוגל אינו הסיסמא שחזור בתהליך הסופי השלב

 של הסיסמא שחזור שאלת על ענה שהפורץ מבלי) הסיסמא שחזור תהליך את הפורץ התחיל עבורו

 !(.המשתמש

 :אחר למשתמש והתחזות במערכת ההזדהות תהליך עקיפת: דוגמא שניה

 הנגיש לרכיב גישה ידי על קיים למשתמש ולהתחזות ההזדהות שלב על לדלג מנסה הפורץ זה בתרחיש

 לאכיפת הפנימיים הרכיבים מסתמכים עליו לזה זהה בפרמטר Session-ה זיכרון את ומאכלס זיהוי ללא

 :הסיסמא שחזור ולתהליך ההזדהות לרכיב הפורץ של מקבילה בגישה מתחיל השלב. הזיהוי תהליך
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, המשתמש שם את הראשוני בבשל המקבל שלבי רב תהליך הינו הסיסמא שחזור תהליך, זה במקרה

 :הבא לשלב מעבר לפני Session-ה בזיכרון אותו ומאחסן

 

 

 

 

, הסיסמא שחזור משאלת הפורץ מתעלם, תקין משתמש שם עם הסיסמא שחזור תהליך הנעת לאחר

 תהליך אכיפת לצורך Session-ב המשתמש שם משתנה על המסתמכים פנימיים לרכיבים לגשת ומנסה

 : הזיהוי
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 להרכבת המשמשים Session ערכי החלפת באמצעות SQL Injection התקפת ביצוע: גמא שלישיתדו

 :שאילתה

 או המאכלס תהליך להפעיל ניתן, דינאמי באופן שאילתה בבניית Session ערכי המשלב רכיב לתקוף בכדי

 .אילתההש את שמריץ לרכיב לגשת מכן ולאחר, השאילתה להרכבת שימוש נעשה בו המשתנה את דורס

 הקשורים נתונים לחשב לשרת גורמת מזוהה משתמש בתור העזרה לרכיב גישה, בדוגמא המוצגת

 (:Session-ב השמור המשתמש מזהה) Session בערכי שימוש באמצעות למשתמש
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 את המשמשים Session-ה ערכי את הדורס לרכיב זדוניים קלטים שולח הפורץ, זו חשיפה לנצל בכדי

 :Session-ה בזיכרון הזדוני הקלט את מאחסן כך ידי ועל, (תוני זהות המשתמשנ)המותקף  הרכיב
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 באופן שהושפעו Session-ה בערכי שימוש עושה אשר, המותקף לרכיב שוב ניגש הפורץ, הסופי בשלב

 :למתקפות עצמו את חושף, זאת ובעקבות, הפורץ ידי על עקיף
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 Session Puzzlingדוגמאות קוד פגיעות להתקפות 

 :במידה ותהליך ההזדהות מצליח, בזהות המשתמש Session-רכיב ההזדהות מאכלס את זכרון ה

 

כמו דף שחזור הסיסמא , Session-רכיבים אחרים עשויים לאכלס ערכים זהים בזכרון ה, אך במקרים רבים

 :בדוגמא הבאה

 



 

  וקטורים עקיפים לתקיפת מערכות
www.DigitalWhisper.co.il 

 15  2011 יולי, 22גליון 

 

 
 

 :זדהות במערכתהמאחסן את זהות המשתמש משמש לאכיפת תהליך הה Session-המשתנה ב

 

באמצעות שימוש ברכיב שחזור הסיסמא תאפשר עקיפה ( או יצירתו)ולכן דריסת ערכו של משתנה זה 

 :מלאה של תהליך ההזדהות והתחזות למשתמשים קיימים ברכיבים המסתמכים עליו

 

 



 

  לתקיפת מערכות וקטורים עקיפים
www.DigitalWhisper.co.il 

 16  2011 יולי, 22גליון 

 

 
 

 :Puzzlemallניתן למצוא דוגמאות קוד מלאות באפליקציית התרגול 

http://code.google.com/p/puzzlemall 

 

 Session Puzzle לחשיפות הקוד ברמת פתרונות

 :במערכת נאכפים הבאים הכללים כי לוודא יש, Session Puzzling התקפות מול להתמודד בכדי

, פנימיים לתהליכים המשמשים מאלו שונים Session במשתני להשתמש פומביים מודולים על .1

 .נוספים ומשתנים הרשאות, זיהוי נתוני, זיהוי דגלי זה ובכלל

 .המתאימות התקינות בדיקות לאחר רק בנתונים Session-ה זיכרון את לאכלס תהליכים על .2

 זהה באופן, וקידוד הרשאות בקרת, ולידציה לעבור המשתמש ידי על שהושפעו Session ערכי על .3

 .המשתמש מצד ישיר באופן שנובעים משתנים של לזה

 .שונים מסוגים בתהליכים זהים Session בדגלים להשתמש אין .4

 .לצורך שלא בערכים Session-ה מאכלוס להימנע יש .5

 

 המקורי למאמר קישורים

 של האבטחה קבוצת, Hacktics ASC-ב טכנולוגי מנהל, חן שי ידי על שפורסם מאמר על מבוסס זה מאמר

Ernst & Young. 

 : הבאה מהכתובת להורדה וניתן, נוספים ותרחישים פתרונות, דוגמאות וללכ המקורי המאמר

http://puzzlemall.googlecode.com/files/Session%20Puzzles%20-

%20Indirect%20Application%20Attack%20Vectors%20-%20May%202011%20EY%20HASC%20-

%20Whitepaper.pdf 

 :הבאה בכתובת להורדה ניתנת אשר, החשיפה ותרגול ללימוד ייעודית ערכה בליווי פורסם המאמר

http://code.google.com/p/puzzlemall/ 

 

 .המקורי המחבר של ובהדרכתו בעצתו, המקורי מהמאמר ל תורגמו"הנ מהמאמר נרחבים חלקים

 

http://code.google.com/p/puzzlemall/
http://puzzlemall.googlecode.com/files/Session%20Puzzles%20-%20Indirect%20Application%20Attack%20Vectors%20-%20May%202011%20EY%20HASC%20-%20Whitepaper.pdf
http://puzzlemall.googlecode.com/files/Session%20Puzzles%20-%20Indirect%20Application%20Attack%20Vectors%20-%20May%202011%20EY%20HASC%20-%20Whitepaper.pdf
http://puzzlemall.googlecode.com/files/Session%20Puzzles%20-%20Indirect%20Application%20Attack%20Vectors%20-%20May%202011%20EY%20HASC%20-%20Whitepaper.pdf
http://code.google.com/p/puzzlemall/

