Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux - Third Edition
Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk
ISBN: 978-83-283-5123-3
Copyright © Packt Publishing 2018. First published in the English language under the title ‘Web Penetration
Testing with Kali Linux - Third Edition – (9781788623377)’
Polish edition copyright © 2019 by Helion SA
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich
właścicieli.
Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne
i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym
ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/kalit3
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
O autorach

11

O korektorze merytorycznym

12

Przedmowa

13

Rozdziaï 1. Wprowadzenie do testów penetracyjnych i aplikacji sieciowych

19

Aktywne testowanie zabezpieczeñ
Róĝne metodyki testowania
Co naleĝy braÊ pod uwagÚ podczas przeprowadzania testów penetracyjnych
Reguïy prowadzenia testu penetracyjnego
Ograniczenia testów penetracyjnych
Dlaczego naleĝy testowaÊ aplikacje sieciowe
Dlaczego aplikacje sieciowe naleĝy chroniÊ przed atakami
Kali Linux
Aplikacje sieciowe — wprowadzenie dla pentesterów
Protokóï HTTP
¿Èdania i odpowiedzi HTTP
Obsïuga sesji HTTP
Dane HTML w odpowiedzi HTTP
Wielowarstwowe aplikacje sieciowe
Podsumowanie

Rozdziaï 2. Konfiguracja Ărodowiska testowego z systemem Kali Linux
Kali Linux
Udoskonalenia wprowadzone w systemie Kali Linux
Instalowanie systemu Kali Linux
Instalacja systemu Kali Linux na platformie VirtualBox
Najwaĝniejsze narzÚdzia w systemie Kali Linux
NarzÚdzia do identyfikacji frameworków i systemów CMS
Serwery proxy aplikacji sieciowych

Kup książkę

20
20
22
22
24
26
27
28
28
29
29
33
36
37
46

47
48
48
49
51
58
59
60

Poleć książkę

Spis treĞci

Roboty sieciowe i siïowe przeszukiwanie struktury katalogów
Sieciowe skanery podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach
Inne narzÚdzia
Podatne aplikacje i serwery, których moĝna uĝyÊ do Êwiczeñ
Projekt OWASP Broken Web Applications
Hackazon
Web Security Dojo
Inne zasoby
Podsumowanie

64
65
66
70
70
72
72
73
73

Rozdziaï 3. Rekonesans i profilowanie serwerów WWW

75

Rekonesans
Rekonesans pasywny kontra rekonesans aktywny
Gromadzenie informacji
Szczegóïowe informacje o rejestracji domeny
Identyfikacja powiÈzanych hostów za pomocÈ DNS
Uĝywanie wyszukiwarek i publicznych usïug sieciowych do zbierania informacji
NarzÚdzie Recon-ng — system gromadzenia informacji
Skanowanie — badanie celu
Skanowanie portów za pomocÈ skanera Nmap
Profilowanie serwera
Skanowanie serwerów sieciowych w poszukiwaniu luk i bïÚdów konfiguracyjnych
Zastosowanie robotów indeksujÈcych do przeszukiwania aplikacji sieciowych
(web spidering)
Podsumowanie

Rozdziaï 4. PodatnoĂci uwierzytelniania i zarzÈdzania sesjami

76
77
77
78
80
86
89
94
95
98
106
112
119

121

Schematy uwierzytelniania w aplikacjach internetowych
Uwierzytelnianie na poziomie platformy
Uwierzytelnianie oparte na formularzach
Uwierzytelnianie dwuskïadnikowe
OAuth
Mechanizmy zarzÈdzania sesjami
Sesje oparte na uwierzytelnianiu platformy
Identyfikatory sesji
Typowe bïÚdy uwierzytelniania w aplikacjach internetowych
Brak uwierzytelnienia lub nieprawidïowa weryfikacja uwierzytelniania
Wyszukiwanie nazw kont uĝytkowników
Pozyskiwanie haseï za pomocÈ ataków typu brute force i ataków sïownikowych
Mechanizm resetowania hasïa
Luki w implementacjach mechanizmu 2FA
Wykrywanie i wykorzystywanie niewïaĂciwego zarzÈdzania sesjami
Zastosowanie moduïu Burp Sequencer do oceny jakoĂci identyfikatorów sesji
Przewidywanie wartoĂci identyfikatorów sesji
Ataki typu Session Fixation
Zapobieganie atakom na uwierzytelnianie i sesje
Wytyczne dotyczÈce uwierzytelniania
Wskazówki dotyczÈce zarzÈdzania sesjami
Podsumowanie

122
122
125
126
127
127
127
127
129
129
129
134
144
145
146
147
149
154
157
157
159
160

6

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Rozdziaï 5. Wykrywanie i wykorzystywanie podatnoĂci
pozwalajÈcych na wstrzykiwanie kodu

161

Wstrzykiwanie poleceñ
Identyfikacja parametrów do wstrzykiwania danych
Wykorzystywanie luki Shellshock
Wstrzykiwanie zapytañ SQL
Podstawowe zagadnienia zwiÈzane z jÚzykiem SQL
Przykïad kodu podatnego na atak ze wstrzykiwaniem kodu
Metodologia testowania podatnoĂci na wstrzykiwanie kodu SQL
Pobieranie danych za pomocÈ wstrzykiwania kodu SQL
Automatyzacja procesu wykorzystywania luk typu SQL injection
MoĝliwoĂci ataków z wykorzystaniem wstrzykiwania kodu SQL
Wstrzykiwanie kodu XML
Ataki typu XPath injection
Ataki ze wstrzykiwaniem kodu XML External Entity
Ataki typu Entity Expansion
Ataki ze wstrzykiwaniem kodu NoSQL
Testowanie podatnoĂci na wstrzykiwanie kodu NoSQL
Wykorzystywanie moĝliwoĂci wstrzykiwania kodu NoSQL
agodzenie skutków i zapobieganie podatnoĂciom na wstrzykiwanie kodu
Podsumowanie

162
164
167
172
173
174
175
178
187
194
195
195
199
201
202
203
203
205
206

Rozdziaï 6. Wyszukiwanie i wykorzystywanie podatnoĂci typu Cross-site scripting (XSS) 207
PrzeglÈd podatnoĂci typu Cross-site scripting
Ataki typu Persistent XSS
Ataki typu Reflected XSS
Ataki typu DOM-based XSS
Ataki typu XSS z uĝyciem metody POST
Wykorzystywanie podatnoĂci typu Cross-site scripting
Wykradanie plików cookie
Podmiana zawartoĂci witryny
Keylogger — rejestrowanie naciĂniÚÊ klawiszy
Przejmowanie kontroli nad przeglÈdarkÈ uĝytkownika za pomocÈ pakietu BeEF-XSS
Skanowanie w poszukiwaniu luk typu XSS
XSSer
XSS-Sniper
Zapobieganie skutkom ataków typu Cross-site scripting
Podsumowanie

208
210
211
211
213
214
214
216
217
220
223
223
225
226
227

Rozdziaï 7. Wyszukiwanie i wykorzystywanie podatnoĂci
typu Cross-site request forgery (CSRF/XSRF)

229

Wyszukiwanie podatnoĂci typu CSRF
Wykorzystywanie podatnoĂci typu CSRF
Wykorzystywanie podatnoĂci CSRF z uĝyciem ĝÈdania POST
Ataki typu CSRF na usïugi sieciowe
Zastosowanie podatnoĂci XSS do ominiÚcia zabezpieczeñ przed atakami CSRF
Zapobieganie atakom CSRF
Podsumowanie

230
233
233
236
238
242
243
7

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Rozdziaï 8. Ataki z wykorzystaniem podatnoĂci kryptograficznych

245

Podstawowe zagadnienia zwiÈzane z kryptografiÈ
Algorytmy i tryby szyfrowania
Funkcje haszujÈce
Bezpieczna komunikacja z uĝyciem protokoïu SSL/TLS
Bezpieczna komunikacja w aplikacjach sieciowych
Identyfikacja sïabych implementacji SSL/TLS
Polecenie OpenSSL
SSLScan
SSLyze
Testowanie konfiguracji SSL za pomocÈ skanera Nmap
Wykorzystywanie luki Heartbleed
Luka POODLE
Niestandardowe protokoïy szyfrowania
Identyfikacja zaszyfrowanych i zakodowanych informacji
NajczÚstsze bïÚdy popeïniane podczas przechowywania i przesyïania poufnych danych
Uĝywanie narzÚdzi do ïamania haseï offline
Zapobieganie bïÚdom w implementacjach kryptograficznych
Podsumowanie

Rozdziaï 9. AJAX, HTML5 i ataki po stronie klienta
Przeszukiwanie aplikacji AJAX
AJAX Crawling Tool
Sprajax
AJAX Spider — OWASP ZAP
Analizowanie magazynu danych i kodu po stronie klienta
NarzÚdzia programistyczne przeglÈdarki sieciowej
HTML5 dla pentesterów
Nowe wektory ataków XSS
Lokalne magazyny danych i bazy klienta
Web Messaging
WebSockets
Inne waĝne cechy HTML5
Omijanie mechanizmów kontroli dziaïajÈcych po stronie klienta
agodzenie skutków luk w zabezpieczeniach AJAX, HTML5
i innych podatnoĂci po stronie klienta
Podsumowanie

Rozdziaï 10. Inne czÚsto spotykane podatnoĂci aplikacji sieciowych
Niezabezpieczone bezpoĂrednie odwoïania do obiektów
BezpoĂrednie odwoïania do obiektów w usïugach sieciowych
Ataki typu path traversal
Ataki typu file inclusion
Ataki typu Local File Inclusion
Ataki typu Remote File Inclusion
Ataki typu HTTP parameter pollution
Wycieki informacji

246
247
250
251
252
254
254
257
258
259
261
263
264
264
272
273
277
278

279
279
280
281
281
283
284
288
288
289
291
291
296
297
301
302

303
304
306
306
308
309
312
312
313

8

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Zapobieganie atakom
Niezabezpieczone bezpoĂrednie odwoïania do obiektów
Ataki typu file inclusion
Ataki typu HTTP parameter pollution
Wycieki informacji
Podsumowanie

316
316
316
317
317
317

Rozdziaï 11. Skanowanie aplikacji sieciowych
przy uĝyciu zautomatyzowanych skanerów podatnoĂci

319

Zanim zaczniesz uĝywaÊ automatycznego skanera podatnoĂci
Skanery podatnoĂci aplikacji sieciowych dostÚpne w systemie Kali Linux
Nikto
Skipfish
Wapiti
Skaner OWASP ZAP
Skanery podatnoĂci dla systemów CMS
WPScan
JoomScan
CMSmap
Fuzzing aplikacji internetowych
Korzystanie z fuzzera OWASP ZAP
Moduï Burp Intruder
PostÚpowanie po zakoñczeniu skanowania
Podsumowanie

320
321
321
323
325
327
329
330
331
332
333
334
338
342
342

Skorowidz

345

9

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

10

Kup książkę

Poleć książkę

4
PodatnoĂci
uwierzytelniania
i zarzÈdzania sesjami
Gïównym zadaniem aplikacji internetowych jest zapewnienie uĝytkownikom dostÚpu do
informacji przechowywanych w odlegïym miejscu i moĝliwoĂci ich przetwarzania. Czasami
takie informacje sÈ publicznie dostÚpne, ale czÚsto zdarza siÚ równieĝ, ĝe przetwarzane dane sÈ specyficzne dla jakiegoĂ uĝytkownika lub nawet poufne. W takiej sytuacji aplikacje
sieciowe zazwyczaj wymagajÈ od uĝytkowników udowodnienia swojej toĝsamoĂci przed uzyskaniem dostÚpu do danych. Proces weryfikacji toĝsamoĂci, który nazywamy uwierzytelnianiem
(ang. authentication), wymaga od uĝytkownika przedstawienia dowodu toĝsamoĂci, którym
moĝe byÊ jeden lub wiÚcej poniĝszych elementów:
Q CoĂ, co uĝytkownik zna — np. nazwa konta uĝytkownika i tajne hasïo.
Q CoĂ, co uĝytkownik posiada — np. karta inteligentna lub specjalny kod wysyïany

na telefon uĝytkownika.
Q CoĂ, co uĝytkownika identyfikuje i co jest jego niepowtarzalnÈ cechÈ — np.: gïos,

twarz, odcisk palca lub inny element biometryczny.
W aplikacjach internetowych najczÚĂciej uĝywana jest pierwsza metoda, aczkolwiek istniejÈ
pewne specyficzne zastosowania, takie jak bankowoĂÊ lub wewnÚtrzne aplikacje korporacyjne,
które mogÈ wykorzystywaÊ jednÈ lub wiÚcej pozostaïych metod.
HTTP jest protokoïem bezstanowym i bezpoïÈczeniowym. Oznacza to, ĝe kaĝde ĝÈdanie
wysyïane przez klienta do serwera jest traktowane przez serwer jako niezwiÈzane z ĝadnymi
wczeĂniejszymi lub przyszïymi ĝÈdaniami wysïanymi przez tego lub dowolnego innego
klienta. Inaczej mówiÈc, gdy uĝytkownik zaloguje siÚ do aplikacji internetowej, kaĝde nastÚpne wysyïane przez niego ĝÈdanie jest traktowane przez serwer tak, jakby byïo pierwsze.
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Z tego wzglÚdu klient z kaĝdym kolejnym ĝÈdaniem musiaïby wysyïaÊ swoje poĂwiadczenia
logowania. Takie rozwiÈzanie powodowaïoby niepotrzebne naraĝanie poufnych informacji
i zbÚdny narzut na komunikacjÚ.
Aby temu zapobiec, opracowano szereg technik umoĝliwiajÈcych aplikacjom internetowym
Ăledzenie dziaïañ uĝytkowników, utrzymywanie stanu aplikacji zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w ich wïasnym Ărodowisku oraz odseparowanie aplikacji od dziaïañ innych
uĝytkowników bez proszenia ich o poĂwiadczanie toĝsamoĂci przy kaĝdej podejmowanej akcji.
Takie rozwiÈzanie nazywamy zarzÈdzaniem sesjÈ (ang. session management).
W tym rozdziale zobaczysz, jak uwierzytelnianie i zarzÈdzanie sesjÈ sÈ najczÚĂciej realizowane w nowoczesnych aplikacjach internetowych, oraz dowiesz siÚ, jak zidentyfikowaÊ i wykorzystaÊ niektóre z najczÚstszych luk bezpieczeñstwa w takich mechanizmach.

Schematy uwierzytelniania
w aplikacjach internetowych
Zanim zapoznasz siÚ z wybranymi zagadnieniami dotyczÈcymi przeprowadzania testów penetracyjnych, sprawdzimy, w jaki sposób proces uwierzytelniania odbywa siÚ w nowoczesnych aplikacjach internetowych.

Uwierzytelnianie na poziomie platformy
Podczas korzystania z uwierzytelniania na poziomie platformy (ang. platform authentication)
uĝytkownicy wysyïajÈ swoje poĂwiadczenia w nagïówku kaĝdego ĝÈdania, wykorzystujÈc do
tego celu pole Authorization. Nawet jeĝeli uĝytkownik musi przesïaÊ swoje dane uwierzytelniajÈce tylko raz, przeglÈdarka lub system przechowuje je i uĝywa ich w razie potrzeby.
Istnieje kilka róĝnych typów uwierzytelniania na poziomie platformy. NajczÚstsze z nich
omówiono w kolejnych podrozdziaïach.

Uwierzytelnianie Basic
W przypadku tego typu uwierzytelniania platformy nazwa uĝytkownika i hasïo sÈ doïÈczane
do nagïówka w polu Authorization i kodowane przy uĝyciu algorytmu base64. Oznacza to,
ĝe kaĝdy, kto moĝe przechwyciÊ i zobaczyÊ nagïówek ĝÈdania, jest w stanie rozszyfrowaÊ dane
uwierzytelniajÈce do postaci jawnego tekstu, poniewaĝ kodowanie base64 nie jest formatem
kryptograficznym.
Na rysunkach poniĝej pokazujemy, w jaki sposób poĂwiadczenia logowania sÈ wysyïane
w formacie base64 i jak moĝna je dekodowaÊ:
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Do konwersji tekstu z formatu base64 na ASCII moĝesz uĝyÊ moduïu Decoder z pakietu
Burp Suite:

Uwierzytelnianie Digest
Uwierzytelnianie Digest jest znacznie bezpieczniejsze niĝ podstawowe uwierzytelnianie
typu Basic. Kiedy klient chce uzyskaÊ dostÚp do chronionego zasobu, serwer wysyïa losowy
ciÈg znaków, nazywany nonce, jako wyzwanie. NastÚpnie klient uĝywa ciÈgu nonce wraz
z nazwÈ uĝytkownika i hasïem do obliczenia wartoĂci skrótu MD5 i odsyïa tÚ wartoĂÊ do
serwera w celu weryfikacji.

Uwierzytelnianie NTLM
NTLM jest odmianÈ uwierzytelniania typu Digest, w którym poĂwiadczenia logowania systemu Windows i algorytm haszowania NTLM sÈ uĝywane do wygenerowania komunikatów
wyzwania i odpowiedzi. Ten schemat uwierzytelniania wymaga przesyïania wielu sekwencji
typu ĝÈdanie – odpowiedě, a serwer WWW i wszelkie poĂredniczÈce serwery proxy muszÈ
obsïugiwaÊ poïÈczenia trwaïe (ang. persistent connections).
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Uwierzytelnianie Kerberos
Ten schemat wykorzystuje protokóï Kerberos do uwierzytelniania uĝytkownika na serwerze.
Podobnie jak w przypadku uwierzytelniania NTLM, nie wymaga podawania nazwy uĝytkownika i hasïa, ale do logowania uĝywa poĂwiadczeñ z systemu Windows. Uwierzytelnianie
Kerberos wymaga zastosowania dodatkowego serwera, zwanego serwerem uwierzytelniania
(ang. AS — Authentication Server), i przebiega w kilku etapach:
1. Klient wysyïa nazwÚ konta uĝytkownika (ID) do serwera uwierzytelniania (AS).
2. Serwer AS wyszukuje nazwÚ konta (ID) w swojej bazie danych i uĝywa
zahaszowanego hasïa do szyfrowania klucza sesji.
3. Serwer AS wysyïa do klienta zaszyfrowany klucz sesji oraz bilet TGT (ang. Ticket
Granting Ticket) zawierajÈcy identyfikator uĝytkownika, klucz sesji, datÚ wygaĂniÚcia
sesji i inne dane zaszyfrowane za pomocÈ tajnego klucza serwera. Jeĝeli podane
hasïo jest nieprawidïowe, klient nie bÚdzie w stanie odszyfrowaÊ klucza sesji.
4. Klient odszyfrowuje klucz sesji.
5. Gdy klient chce uzyskaÊ dostÚp do chronionego zasobu na serwerze sieciowym, bÚdzie
musiaï wysïaÊ bilet TGT oraz identyfikator zasobu w jednej wiadomoĂci, a identyfikator
klienta i znacznik czasu zaszyfrowaÊ za pomocÈ klucza sesji w innej wiadomoĂci.
6. Jeĝeli serwer jest w stanie odszyfrowaÊ odebrane informacje, odpowiada za pomocÈ
biletu usïugi zaszyfrowanego przy uĝyciu tajnego klucza serwera AS i klucza sesji
klienta/serwera, dodatkowo zaszyfrowanego przy uĝyciu klucza sesji klienta.
7. Po otrzymaniu biletu usïugi z serwera AS klient moĝe zaĝÈdaÊ dostÚpu do
zasobów serwera WWW.
Opisany proces zostaï przedstawiony na poniĝszym diagramie:
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Uwierzytelnianie HTTP Negotiate
Zwane takĝe uwierzytelnianiem systemu Windows (ang. Windows Authentication) uwierzytelnianie HTTP Negotiate uĝywa poĂwiadczeñ systemu Windows i w zaleĝnoĂci od tego, czy
protokóï Kerberos jest dostÚpny, wybiera miÚdzy uwierzytelnianiem Kerberos i NTLM.

Wady uwierzytelniania na poziomie platformy
ChoÊ schematy Kerberos i NTLM sÈ uwaĝane za bezpieczne, a uwierzytelnianie typu Basic
lub Digest moĝe byÊ uĝywane w poïÈczeniach TLS z niskim ryzykiem przechwycenia komunikacji i pozyskania poĂwiadczeñ logowania przez zïoĂliwego napastnika, uwierzytelnianie na
poziomie platformy pod wzglÚdem bezpieczeñstwa wciÈĝ wykazuje pewne „wrodzone” wady:
Q PoĂwiadczenia sÈ wysyïane czÚĂciej, w zwiÈzku z tym ich ekspozycja i ryzyko

przechwycenia w ataku typu man-in-the-middle (MITM) sÈ podwyĝszone,
szczególnie w przypadku schematów Basic, Digest i NTLM.
Q Uwierzytelnianie na poziomie platformy nie ma opcji wylogowania ani

wygaĂniÚcia sesji. Poniewaĝ funkcja pojedynczego logowania (ang. SSO — Single
Sign On) podczas korzystania z uwierzytelniania Windows Authentication jest
wïÈczona, to gdy uĝytkownik otworzy stronÚ gïównÈ aplikacji, sesja rozpoczyna
siÚ automatycznie, bez pytania o nazwÚ uĝytkownika i hasïo, a nastÚpnie
automatycznie odnawia siÚ po wygaĂniÚciu. Napastnik, który uzyska dostÚp
do komputera uĝytkownika lub konta systemu Windows, uzyska wiÚc w takiej
sesji natychmiastowy dostÚp do aplikacji.
Q Uwierzytelnianie na poziomie platformy nie jest odpowiednie dla aplikacji
publicznych, poniewaĝ wymaga znacznie wiÚkszych nakïadów technicznych
i administracyjnych do odpowiedniego skonfigurowania i zarzÈdzania niĝ
najbardziej popularne uwierzytelnianie oparte na formularzach.

Uwierzytelnianie oparte na formularzach
Jest to rodzaj uwierzytelniania, z którym jesteĂmy bardziej zaznajomieni: formularz HTML
zawierajÈcy pola nazwy uĝytkownika i hasïa oraz przycisk przesyïania:
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Taki sposób uwierzytelniania moĝe dziaïaÊ róĝnie w róĝnych przypadkach, poniewaĝ jego implementacja jest caïkowicie zaleĝna od aplikacji. NajczÚĂciej stosowane podejĂcie jest nastÚpujÈce:
1. Uĝytkownik wypeïnia formularz uwierzytelnienia i klika przycisk Zaloguj.
Klient (przeglÈdarka internetowa) wysyïa nastÚpnie ĝÈdanie zawierajÈce nazwÚ
uĝytkownika i hasïo do serwera w postaci zwykïego tekstu, chyba ĝe aplikacja
wykonuje szyfrowanie po stronie klienta.
2. Serwer otrzymuje przesïane informacje, sprawdza dane uĝytkownika w swojej
bazie danych oraz porównuje zapisane i przesïane hasïa (lub ich skróty).
3. Jeĝeli uĝytkownik istnieje i hasïo jest poprawne, serwer odpowiada komunikatem
potwierdzajÈcym zalogowanie, który moĝe zawieraÊ przekierowanie do strony
gïównej oraz identyfikator sesji (zwykle jako plik cookie), aby uĝytkownik nie
musiaï ponownie wysyïaÊ swoich poĂwiadczeñ logowania.
4. Klient otrzymuje odpowiedě, zapisuje identyfikator sesji i przechodzi na stronÚ gïównÈ.
Z perspektywy pentestera zdecydowanie najciekawsza jest metoda uwierzytelniania, poniewaĝ nie jest w ĝaden sposób ustandaryzowana (nawet jeĝeli istniejÈ jakieĂ wytyczne opisujÈce
najlepsze praktyki jej implementacji) i zazwyczaj jest ěródïem duĝej liczby podatnoĂci i luk
w zabezpieczeniach spowodowanych niewïaĂciwym sposobem wdroĝenia.

Uwierzytelnianie dwuskïadnikowe
Jak wspominaliĂmy juĝ wczeĂniej, aby udowodniÊ swojÈ toĝsamoĂÊ aplikacji sieciowej, musisz podaÊ coĂ, co znasz, coĂ, co masz, lub coĂ, czym jesteĂ. Kaĝdy z tych identyfikatorów nazywany jest skïadnikiem (ang. factor). Uwierzytelnianie wieloskïadnikowe (ang. MFA —
Multi-factor Authentication) polega na zapewnieniu wybranym aplikacjom dodatkowej warstwy zabezpieczeñ i zapobieganiu nieautoryzowanemu dostÚpowi w przypadku, gdy np. hasïo
dostÚpu zostaïo zïamane lub wykradzione przez napastnika.
Uwierzytelnianie dwuskïadnikowe (ang. 2FA — Two-factor Authentication) w wiÚkszoĂci
aplikacji internetowych oznacza, ĝe uĝytkownik musi podaÊ nazwÚ uĝytkownika i hasïo (pierwszy skïadnik) oraz specjalny kod lub hasïo jednorazowe (ang. OTP — One-Time Password),
które jest tymczasowe i losowo generowane przez urzÈdzenie posiadane przez uĝytkownika
(token sprzÚtowy) lub wysyïane do uĝytkownika za poĂrednictwem wiadomoĂci SMS lub e-mail.
Po otrzymaniu hasïa jednorazowego uĝytkownik przesyïa je z powrotem do aplikacji. Bardziej zaawansowane aplikacje mogÈ posiadaÊ zaimplementowane rozwiÈzania wymagajÈce
oprócz podania hasïa np. uĝycia karty inteligentnej (ang. Smart Card) lub danych biometrycznych, takich jak odcisk palca czy skan siatkówki oka. Jednak ze wzglÚdu na fakt, ĝe takie rozwiÈzania wymagajÈ od uĝytkownika posiadania dodatkowych, specjalistycznych urzÈdzeñ, sÈ znacznie rzadsze.
Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe takie czy inne rozwiÈzania MFA zostaïy juĝ wdroĝone w zdecydowanej wiÚkszoĂci aplikacji bankowych, a w ostatnich latach uwierzytelnianie dwuskïadnikowe staje siÚ coraz bardziej popularne nawet w publicznych usïugach poczty elektronicznej i w mediach spoïecznoĂciowych, które zaczÚïy konsekwentnie promowaÊ wĂród swoich
uĝytkowników, a nawet wymuszaÊ korzystanie z 2FA.
126

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 4. • PodatnoĞci uwierzytelniania i zarządzania sesjami

OAuth
OAuth to otwarty standard uwierzytelniania. Gdy uĝytkownicy Facebooka lub Google’a zezwalajÈ aplikacjom stron trzecich na dostÚp do swoich kont, nie przekazujÈ tym aplikacjom
swoich poĂwiadczeñ logowania. Zamiast tego usïugodawcy (Google, Twitter lub Facebook)
udostÚpniajÈ specjalny token dostÚpu, który pozwala takim aplikacjom pobieraÊ okreĂlone
informacje o koncie uĝytkownika lub uzyskiwaÊ dostÚp do okreĂlonych funkcji zgodnie z pozwoleniami udzielonymi przez uĝytkownika.

Mechanizmy zarzÈdzania sesjami
ZarzÈdzanie sesjÈ obejmuje tworzenie lub definiowanie identyfikatorów sesji podczas logowania, ustawianie limitu czasu nieaktywnoĂci, wygaĂniÚcia sesji i uniewaĝniania sesji podczas wylogowywania; moĝe równieĝ obejmowaÊ sprawdzanie autoryzacji w zaleĝnoĂci od
uprawnieñ uĝytkownika, poniewaĝ identyfikator sesji musi byÊ powiÈzany z uĝytkownikiem.

Sesje oparte na uwierzytelnianiu platformy
Gdy uĝywane jest uwierzytelnianie platformy, najczÚĂciej stosowanÈ metodÈ jest wykorzystanie nagïówka zawierajÈcego poĂwiadczenie logowania lub identyfikowanie sesji uĝytkownika za pomocÈ mechanizmu wyzwania i odpowiedzi oraz zarzÈdzanie wygaĂniÚciem sesji
i wylogowaniem za poĂrednictwem logiki aplikacji. Warto jednak przypomnieÊ, ĝe bardzo
czÚsto w aplikacjach korzystajÈcych z uwierzytelniania na poziomie platformy nie sÈ stosowane
ĝadne limity czasu sesji, jej wygaĂniÚcia lub wylogowania.
Jeĝeli do uwierzytelniania uĝywany jest protokóï Kerberos, bilety generowane przez serwer
AS zawierajÈ juĝ informacje o sesji i sïuĝÈ do zarzÈdzania takÈ sesjÈ.

Identyfikatory sesji
Identyfikatory sesji sÈ bardziej powszechne w rozwiÈzaniach wykorzystujÈcych mechanizm
uwierzytelniania za pomocÈ formularza, ale mogÈ wystÚpowaÊ równieĝ, gdy uĝywamy uwierzytelniania platformy. Identyfikator sesji (ang. session ID) jest unikalnym numerem lub wartoĂciÈ
przypisywanÈ danemu uĝytkownikowi za kaĝdym razem, gdy inicjuje sesjÚ z aplikacjÈ. Identyfikator sesji musi byÊ inny niĝ identyfikator uĝytkownika i hasïo, musi byÊ inny za kaĝdym razem,
gdy uĝytkownik loguje siÚ do aplikacji, i musi byÊ doïÈczany do kaĝdego wysyïanego ĝÈdania, tak
aby serwer mógï rozróĝniaÊ ĝÈdania napïywajÈce z róĝnych sesji od róĝnych uĝytkowników.
NajczÚstszym sposobem przekazywania identyfikatorów sesji miÚdzy klientem a serwerem
sÈ pliki cookie. Gdy serwer otrzymuje poprawne poĂwiadczenie logowania, skïadajÈce siÚ
z nazwy uĝytkownika i hasïa, ïÈczy te informacje logowania z identyfikatorem sesji i przekazuje odpowiedě do klienta, wysyïajÈc takie informacje np. w postaci odpowiednio przygotowanego pliku cookie.
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Na poniĝszych zrzutach ekranu zobaczysz kilka przykïadów odpowiedzi serwera, które zawierajÈ pliki cookie sesji:

W powyĝszym przykïadzie aplikacja PHP ustawia plik cookie sesji o nazwie PHPSESSID.

W powyĝszym przykïadzie aplikacja Javy ustawia plik cookie sesji o nazwie JSESSIONID.

W powyĝszym przykïadzie aplikacja ASP.NET ustawia plik cookie sesji o nazwie
ASP.NET_SessionId .
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Typowe bïÚdy uwierzytelniania
w aplikacjach internetowych
SpÚdziliĂmy juĝ trochÚ czasu na omawianiu dziaïania róĝnych mechanizmów uwierzytelniania
w aplikacjach internetowych. W tej sekcji dowiesz siÚ, jak identyfikowaÊ i wykorzystywaÊ
niektóre z podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach spowodowane bïÚdami w implementacji.

Brak uwierzytelnienia
lub nieprawidïowa weryfikacja uwierzytelniania
W poprzednim rozdziale pokazywaliĂmy, jak korzystaÊ z polecenia DIRB i innych narzÚdzi
pozwalajÈcych na wyszukiwanie plików i katalogów, które nie mogÈ byÊ przywoïywane
przez ĝadnÈ stronÚ na serwerze WWW lub które mogÈ posiadaÊ uprzywilejowane funkcje,
takie jak /admin czy /user/profile. Jeĝeli moĝesz bezpoĂrednio zaglÈdaÊ do tych katalogów i korzystaÊ z zawartych w nich funkcjonalnoĂci bez potrzeby uwierzytelniania lub jeĝeli po uwierzytelnieniu jako standardowy uĝytkownik moĝesz przeglÈdaÊ obszary administracyjne aplikacji
albo modyfikowaÊ profile innych uĝytkowników, to taka aplikacja z pewnoĂciÈ ma powaĝne
problemy z bezpieczeñstwem i funkcjonowaniem swoich mechanizmów uwierzytelniania.

Wyszukiwanie nazw kont uĝytkowników
W scenariuszach testów penetracyjnych typu grey box lub black box próba pozyskania listy
nazw kont uĝytkowników aplikacji moĝe byÊ jednym z pierwszych kroków wykonywanych
przez pentestera, szczególnie jeĝeli taka aplikacja nie jest komercyjna i nie moĝna liczyÊ na
to, ĝe w sieci internet znajdziemy informacje o domyĂlnych kontach uĝytkowników.
Pozyskiwanie nazw kont uĝytkowników aplikacji internetowych odbywa siÚ poprzez analizÚ
odpowiedzi, gdy nazwy uĝytkowników sÈ wpisywane w takich miejscach, jak strony logowania,
rejestracji czy odzyskiwania hasïa. Poniĝej przedstawiono typowe komunikaty o bïÚdach,
które moĝna zobaczyÊ podczas przesyïania danych za poĂrednictwem formularzy logowania,
a które wskazujÈ, ĝe moĝna dokonaÊ próby pozyskiwania nazw kont uĝytkowników:
User foo: invalid password
invalid user ID
account disabled
this user is not active
invalid user

(uĪytkownik foo: nieprawidáowe hasáo)
(nieprawidáowy identyfikator uĪytkownika)
(konto wyáączone)
(ten uĪytkownik nie jest aktywny)
(nieprawidáowy uĪytkownik)

Przyjrzyjmy siÚ bardzo prostemu przykïadowi pozyskiwania prawidïowych nazw kont uĝytkowników z aplikacji internetowej, która w przypadku podania nieprawidïowej nazwy uĝytkownika wyĂwietla zbyt duĝo informacji. Uĝyjemy do tego celu aplikacji OWASP WebGoat
z maszyny wirtualnej Broken Web Applications (BWA), która posiadaïa adres IP 10.7.7.5.
Najpierw uruchomimy pakiet Burp Suite i skonfigurujemy przeglÈdarkÚ tak, aby uĝywaïa go
jako proxy (jeĝeli uĝywasz Firefoksa, wybierz Opcje/Ogólne/SieÊ/Ustawienia poïÈczenia):
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NastÚpnie zaloguj siÚ do aplikacji WebGoat, uĝywajÈc domyĂlnego konta uĝytkownika
webgoat z hasïem webgoat, a potem kliknij ïÈcze Authentication Flaws/Forgot Password (bïÚdy
uwierzytelniania/zapomniaïem hasïa):
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Jest to formularz odzyskiwania hasïa, który wymaga podania nazwy uĝytkownika, aby kontynuowaÊ proces odzyskiwania. Wprowadě dowolnÈ nazwÚ nieistniejÈcego konta uĝytkownika,
np. nonexistentuser, a nastÚpnie naciĂnij przycisk Submit (przeĂlij), aby zobaczyÊ rezultat:

Jak widaÊ, nazwa uĝytkownika jest nieprawidïowa i nie moĝna kontynuowaÊ odzyskiwania
hasïa. Moĝesz Ămiaïo zaïoĝyÊ, ĝe gdy podasz poprawnÈ nazwÚ konta uĝytkownika, otrzymasz
innÈ odpowiedě.
Teraz uĝyjmy moduïu Intruder z pakietu Burp Suite, aby dokonaÊ próby znalezienia poprawnej nazwy konta uĝytkownika. Najpierw musimy znaleěÊ odpowiednie ĝÈdanie w historii Burp Proxy i przesïaÊ je do moduïu Intruder. Aby to zrobiÊ, naciĂnij kombinacjÚ klawiszy
Ctrl+I lub kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego wybierz polecenie
Send to Intruder (wyĂlij do moduïu Intruder):
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Teraz przejdě na kartÚ Intruder, potem kliknij kartÚ z numerem ĝÈdania i wreszcie przejdě
na kartÚ Positions (pozycje). Z pewnoĂciÈ zauwaĝysz, ĝe wszystkie modyfikowalne parametry
klienta sÈ domyĂlnie zaznaczone. NaciĂnij przycisk Clear (wyczyĂÊ), aby usunÈÊ ich zaznaczenie,
a nastÚpnie wybierz tylko pole username i kliknij przycisk Add (dodaj):

Moduï Intruder automatyzuje wysyïanie wielu ĝÈdañ do serwera, zastÚpujÈc wybrane wartoĂci
danymi podanymi przez uĝytkownika, i rejestruje wszystkie odpowiedzi, dziÚki czemu moĝemy
je analizowaÊ. Teraz musimy utworzyÊ listÚ nazw kont uĝytkownika, które chcemy wypróbowaÊ
zamiast tego, które juĝ zostaïo przesïane.
Burp Intruder pozwala na przeprowadzanie czterech typów ataków, róĝniÈcych siÚ liczbÈ i sposobami
umieszczania ïadunków:
Q Sniper (snajper) — wykorzystuje ïadunek skïadajÈcy siÚ z szeregu wartoĂci; kaĝda

z wartoĂci z tego zestawu jest umieszczana po kolei na poszczególnych pozycjach
wejĂciowych, po jednej na raz. Liczba generowanych ĝÈdañ bÚdzie zatem równa
liczbie wartoĂci w zestawie ïadunków pomnoĝonej przez liczbÚ pozycji wejĂciowych.
Q Battering ram (taran) — wykorzystuje ïadunek skïadajÈcy siÚ z szeregu wartoĂci;

kaĝda z wartoĂci z tego zestawu jest umieszczana jednoczeĂnie na wszystkich
pozycjach wejĂciowych. Liczba ĝÈdañ bÚdzie równa liczbie wartoĂci w zestawie
ïadunków.
Q Pitchfork (widïy) — uĝywa wielu pozycji wyjĂciowych i wymaga utworzenia

osobnego zestawu wartoĂci dla kaĝdej pozycji. Po uruchomieniu ataku pobiera po
jednej wartoĂci z kaĝdego zestawu i umieszcza na odpowiadajÈcych im pozycjach
wejĂciowych w tym samym czasie. Liczba wykonanych ĝÈdañ bÚdzie równa
dïugoĂci najkrótszego zestawu danych.
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Q Cluster bomb (bomba kasetowa) — jeĝeli korzystamy z n pozycji wejĂciowych,

poszczególne elementy z pierwszego zestawu danych sÈ kolejno parowane
ze wszystkimi elementami zestawu drugiego i pozostaïych, tak aby utworzyÊ
wszystkie moĝliwe kombinacje. LiczbÚ ĝÈdañ w takim ataku moĝna okreĂliÊ
przez pomnoĝenie rozmiarów wszystkich zestawów ïadunków.
NastÚpnie przejdě na kartÚ Payloads (ïadunki) w module Intruder. Pozostaw opcjÚ Payload set
(zestaw ïadunków) niezmienionÈ i naciĂnij przycisk Load… (zaïaduj), znajdujÈcy siÚ w sekcji
Payload Options [Simple List] (opcje ïadunku [prosta lista]), który pozwala na zaïadowanie
pliku zawierajÈcego sïowa lub wartoĂci, które chcesz wypróbowaÊ. Na szczÚĂcie Kali Linux
posiada obszerny zbiór sïowników i list sïów, znajdujÈcy siÚ w katalogu /usr/share/wordlists.
W naszym przykïadzie uĝyjemy nastÚpujÈcego pliku sïownika:
/usr/share/wordlists/metasploit/http_default_users.txt

Teraz, gdy masz juĝ przygotowane ĝÈdanie ze zdefiniowanymi pozycjami wejĂciowymi i listÚ
wartoĂci, naciĂnij przycisk Start Attack (rozpocznij atak):

133

Kup książkę

Poleć książkę

Kali Linux. Testy penetracyjne

Jeĝeli przyjrzysz siÚ wynikom ataku przedstawionym na powyĝszym rysunku, z pewnoĂciÈ
zauwaĝysz, ĝe wszystkie wypróbowane nazwy kont wygenerowaïy identyczne odpowiedzi;
mówiÈc ĂciĂlej, wszystkie konta oprócz jednego. ZwróÊ uwagÚ, ĝe w przypadku ĝÈdania z kontem
admin nadeszïa odpowiedě o innej dïugoĂci, a kiedy przyjrzysz siÚ zawartoĂci odpowiedzi,
zobaczysz, ĝe znajduje siÚ tam pytanie o odzyskanie hasïa. Wynika stÈd, ĝe admin jest w tym
scenariuszu prawidïowÈ nazwÈ konta uĝytkownika.
Próby pozyskania listy nazw kont uĝytkowników moĝna dokonaÊ za kaĝdym razem, gdy aplikacja
zwraca róĝne odpowiedzi dla poprawnych i nieprawidïowych nazw kont. Ponadto niektóre aplikacje
podczas rejestrowania nowego konta uĝytkownika sprawdzajÈ, czy konto o takiej nazwie juĝ istnieje,
aby zapewniÊ jego unikatowÈ nazwÚ. Jeĝeli taka weryfikacja poprawnoĂci nazwy zostanie przeprowadzona przed przesïaniem formularza, oznacza to, ĝe w badanym systemie istnieje usïuga WWW, która
przeprowadza wstÚpne sprawdzenie nazwy, i moĝna tej usïugi uĝyÊ do przeprowadzenia próby pozyskania listy kont uĝytkowników takiego systemu.

Pozyskiwanie haseï za pomocÈ ataków typu brute force
i ataków sïownikowych
Po zidentyfikowaniu listy kont uĝytkowników w aplikacji naturalnym krokiem jest próba
znalezienia haseï dla tych uĝytkowników. Istnieje wiele metod pozyskiwania prawidïowych
haseï od uĝytkowników, np.: podszywanie siÚ pod oryginalnÈ witrynÚ na innym serwerze
i nakïanianie uĝytkowników za pomocÈ metod socjotechnicznych do przesyïania swoich informacji, wykorzystywanie ěle zabezpieczonych mechanizmów odzyskiwania hasïa czy próby
odgadywania wspóïuĝytkowanych haseï.
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Brute force to metoda, która polega na wypróbowywaniu wszystkich moĝliwych kombinacji
znaków w celu znalezienia prawidïowego hasïa. Taka metoda moĝe siÚ caïkiem dobrze sprawdzaÊ w przypadku aplikacji, które zezwalajÈ na stosowanie krótkich haseï, skïadajÈcych siÚ
maksymalnie z kilku znaków. Jeĝeli takie hasïa sÈ dozwolone, to zazwyczaj istnieje spora
szansa na to, ĝe korzysta z nich co najmniej jeden uĝytkownik.
W przypadku dïuĝszych haseï atak typu brute force jest caïkowicie niepraktyczny, poniewaĝ
zazwyczaj bÚdziesz musiaï wysïaÊ do aplikacji miliony lub nawet miliardy ĝÈdañ, zanim odkryjesz jedno prawidïowe hasïo, co powoduje, ĝe czas niezbÚdny do przeprowadzenia takiego ataku jest znacznie dïuĝszy (ekstremalnie dïuĝszy) niĝ standardowe jeden lub dwa tygodnie przeznaczane zazwyczaj na przeprowadzenie caïego testu penetracyjnego. W takiej
sytuacji powinieneĂ polegaÊ raczej na przewidywalnoĂci elementu ludzkiego — nawet jeĝeli
teoretycznie liczba moĝliwych kombinacji haseï skïadajÈcych siÚ z oĂmiu lub wiÚcej znaków
osiÈga wartoĂci naprawdÚ kosmiczne, my, ludzie, nieco podĂwiadomie uĝywamy tylko niewielkiego podzbioru tych kombinacji, a najpopularniejsze hasïa z takiego podzbioru sÈ bardzo
czÚsto spotykane w praktyce.
Aby wykorzystaÊ ten fakt, tworzone sÈ sïowniki, które zawierajÈ takie czÚsto spotykane
i domyĂlne hasïa, jak równieĝ hasïa, które wyciekïy w poprzednich atakach na popularne
witryny. KorzystajÈc z tych sïowników, moĝesz znaczÈco zminimalizowaÊ liczbÚ prób, które
musisz przeprowadziÊ, aby znaleěÊ poprawne hasïo lub zwiÚkszyÊ szansÚ na znalezienie popularnego hasïa, które byïo uĝywane przez wiele osób.
Od roku 2012 serwis SplashData co roku publikuje listy najczÚĂciej uĝywanych haseï, bazujÈce na analizach
zbiorów haseï, które wyciekïy i zostaïy upublicznione po udanych atakach hakerów na caïym Ăwiecie.
Wyniki z lat 2017 i 2016 moĝna sprawdziÊ na stronach: https://www.teamsid.com/worst-passwords2017-full-list/ oraz https://www.teamsid.com/worst-passwords-2016/ . InnÈ listÈ publikowanÈ co
roku jest lista najpopularniejszych haseï przygotowywana przez deweloperów menedĝera Keeper:
https://blog.keepersecurity.com/2017/01/13/most-common-passwords-of-2016-research-study/.

Ataki na uwierzytelnianie typu Basic za pomocÈ pakietu THC Hydra
Pakiet THC Hydra od dawna jest ulubionym narzÚdziem do ïamania haseï online zarówno
wĂród hakerów, jak i pentesterów.
amanie haseï w trybie online oznacza, ĝe program w kaĝdej iteracji dokonuje próby logowania do usïugi sieciowej. Moĝe to generowaÊ relatywnie duĝy ruch sieciowy i powodowaÊ
pojawianie siÚ ostrzeĝeñ na serwerze, zwïaszcza gdy jest on wyposaĝony w róĝne narzÚdzia
bezpieczeñstwa i systemy wykrywania wïamañ. Z tego powodu podczas przeprowadzania
próby pozyskania haseï za pomocÈ ataku typu brute force lub ataku sïownikowego na aplikacjÚ lub serwer powinieneĂ zachowaÊ szczególnÈ ostroĝnoĂÊ i ustawiÊ parametry ataku tak,
aby uzyskaÊ najlepszÈ moĝliwÈ szybkoĂÊ dziaïania bez przeciÈĝania serwera, generowania
alertów lub blokowania kont uĝytkowników.
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Dobrym podejĂciem do przeprowadzania ataków online, gdy Ărodowisko celu jest monitorowane lub
gdy atakowane konto jest automatycznie blokowane po wykonaniu okreĂlonej liczby nieudanych prób
logowania, jest rozpoczÚcie ataku z trzema lub czterema hasïami na uĝytkownika, ewentualnie z liczbÈ
prób mniejszÈ niĝ próg blokady. Na poczÈtek wybierz najbardziej oczywiste lub czÚsto uĝywane hasïa
(password, admin czy 12345678), a jeĝeli taka próba siÚ nie powiedzie, wróÊ do etapu rozpoznania,
postaraj siÚ uzyskaÊ wiÚcej szczegóïowych informacji o celu i wybraÊ lepszy zestaw haseï, a nastÚpnie
spróbuj ponownie po kilku minutach lub godzinach.

Pakiet THC Hydra ma moĝliwoĂÊ ïÈczenia siÚ z szerokÈ gamÈ usïug sieciowych, takich jak
FTP, SSH, Telnet czy RDP. Wykorzystamy go do ataku sïownikowego na serwer HTTP, który
uĝywa uwierzytelnienia typu Basic.
Najpierw musisz poznaÊ adres URL, który faktycznie przetwarza dane logowania. Uruchom
swojÈ maszynÚ z systemem Kali Linux, otwórz pakiet Burp Suite i skonfiguruj przeglÈdarkÚ
tak, by uĝywaïa go jako proxy. W naszym przykïadzie uĝyjemy podatnej na atak maszyny
wirtualnej i aplikacji WebGoat. Podczas próby uzyskania dostÚpu do WebGoat pojawia siÚ
okno dialogowe z proĂbÈ o podanie danych logowania. Jeĝeli przesyïasz dowolnÈ, losowÈ
nazwÚ i hasïo, ponownie otrzymasz to samo okno dialogowe:

Nawet jeĝeli próba logowania siÚ nie powiodïa, ĝÈdanie jest juĝ zarejestrowane w Burp
Proxy. NastÚpnie wyszukaj ĝÈdanie, w którym znajduje siÚ nagïówek Authorization: Basic
(patrz zrzut na nastÚpnej stronie).
Teraz wiesz, ĝe adres URL odpowiadajÈcy za logowanie do aplikacji to http://10.7.7.5/WebGoat/attack.
Jest to wystarczajÈca iloĂÊ informacji do uruchomienia Hydry, ale najpierw musisz przygotowaÊ
listÚ moĝliwych nazw kont uĝytkowników i drugÈ, zawierajÈcÈ hasïa. W rzeczywistym scenariuszu listy potencjalnych nazw uĝytkowników i haseï zaleĝÈ od organizacji, aplikacji i wiedzy uĝytkowników. W naszym przykïadzie dla aplikacji WebGoat moĝesz uĝyÊ nastÚpujÈcej
listy prawdopodobnych nazw kont uĝytkowników:

136

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 4. • PodatnoĞci uwierzytelniania i zarządzania sesjami

adminwebgoat
administrator
user
test
testuser

Jeĝeli chodzi o listÚ haseï, moĝesz wypróbowaÊ niektóre z najbardziej popularnych haseï
oraz dodaÊ róĝne warianty nazwy aplikacji:
123456
password
Password1
admin
webgoat
WebGoat
qwerty
123123
12345678
owasp

Zapisz listÚ uĝytkowników jako plik users.txt, a listÚ haseï jako plik passwords.txt. Najpierw
uruchom polecenie hydra bez ĝadnych parametrów, aby wyĂwietliÊ opis skïadni i opcji wywoïania polecenia:
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WidaÊ, ĝe aby zdefiniowaÊ plik zawierajÈcy listÚ potencjalnych nazw kont uĝytkowników,
musimy uĝyÊ opcji -L, do okreĂlenia pliku listy haseï musimy uĝyÊ opcji -P, a protokóï, adres
serwera i dodatkowe informacje moĝemy zdefiniowaÊ w nastÚpujÈcy sposób: protocol://
server:port/optional. Uruchom poniĝsze polecenie:
hydra -L users.txt -P passwords.txt http-get://10.7.7.5:8080/WebGoat/attack

Po uruchomieniu polecenia szybko siÚ przekonasz, ĝe w tym przykïadzie do serwera moĝemy siÚ zalogowaÊ, uĝywajÈc konta uĝytkownika o nazwie webgoat i hasïa webgoat.
JednÈ z bardzo uĝytecznych opcji wywoïania programu Hydra jest -e z modyfikatorami n, s lub r, które
mogÈ zmieniaÊ proces logowania, wysyïajÈc puste hasïo (n), uĝywajÈc nazwy uĝytkownika jako hasïa (s),
odwracajÈc nazwÚ uĝytkownika i uĝywajÈc jej jako hasïa (r). CiekawÈ i bardzo przydatnÈ opcjÈ jest
równieĝ -u, która powoduje, ĝe Hydra najpierw pobierze pierwsze hasïo z pliku haseï i spróbuje siÚ zalogowaÊ po kolei na wszystkie podane konta uĝytkowników, nastÚpnie pobiera drugie hasïo i próbuje
siÚ zalogowaÊ po kolei na wszystkie konta itd., aĝ do wyczerpania siÚ pliku haseï. Takie postÚpowanie
moĝe pomóc Ci uniknÈÊ zablokowania przez niektóre mechanizmy obronne Ărodowiska celu.
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Ataki na uwierzytelnianie oparte na formularzach
Poniewaĝ proces logowania za poĂrednictwem formularza nie jest w ĝaden sposób ustandaryzowany, a aplikacje internetowe sÈ znacznie bardziej elastyczne pod wzglÚdem sprawdzania poprawnoĂci i zapobiegania atakom, ataki typu brute force na systemy wykorzystujÈce
uwierzytelnianie oparte na formularzach stanowiÈ szczególne wyzwanie, poniewaĝ:
Q Parametry, za pomocÈ których przekazywane sÈ nazwy kont uĝytkowników
oraz hasïa, nie majÈ ĝadnej standardowej nazwy, pozycji ani formatu.
Q Nie istnieje ĝaden standard, który okreĂlaïby, jak powinna wyglÈdaÊ
standardowa negatywna i pozytywna odpowiedě na próbÚ logowania.
Q Kontrole poprawnoĂci danych po stronie klienta i po stronie serwera mogÈ zapobiegaÊ
niektórym rodzajom ataków lub wielokrotnemu powtarzaniu przesyïanych ĝÈdañ.
Q Uwierzytelnienie moĝna wykonywaÊ w wiÚcej niĝ jednym kroku; np. ĝÈdajÈc
podania nazwy konta uĝytkownika na jednej stronie i hasïa na nastÚpnej stronie.
SzczÚĂliwie dla pentesterów wiÚkszoĂÊ aplikacji wykorzystuje podstawowy wzór formularza
HTML, wysïany przez ĝÈdanie POST, gdzie nazwa uĝytkownika i hasïo sÈ przekazywane jako parametry, po pomyĂlnym zalogowaniu siÚ nastÚpuje przekierowanie do strony gïównej, a w przypadku niepowodzenia wyĂwietlany jest komunikat o wystÈpieniu bïÚdu lub nastÚpuje ponowne
przekierowanie na stronÚ logowania. Teraz przeanalizujemy dwie metody, których moĝna uĝywaÊ do przeprowadzenia ataku sïownikowego na tego rodzaju formularz. Ta sama zasada odnosi
siÚ do prawie wszystkich mechanizmów uwierzytelniania opartych na formularzach, z pewnymi
modyfikacjami sposobu interpretacji odpowiedzi i wymaganych do przesïania parametrów.

Zastosowanie moduïu Burp Intruder
Podobnie jak w przypadku ataku na uwierzytelnianie typu Basic, aby przeprowadziÊ poprawny atak na formularz, musimy zidentyfikowaÊ ĝÈdanie, które realizuje faktyczne uwierzytelnienie, i sprawdziÊ jego parametry.
Na poniĝszym zrzucie ekranu po lewej stronie przedstawiono fragment formularza logowania aplikacji OWASP Bricks (w menu gïównym maszyny wirtualnej BWA wybierz polecenie Bricks/Login
pages/Login #3 (Bricks/strony logowania/login numer 3)), a po prawej stronie fragment okna Burp
Proxy z wyĂwietlonym ĝÈdaniem przesïanym za pomocÈ metody POST. ZwróÊ uwagÚ, ĝe parametry
username i passwd sÈ wysyïane w treĂci ĝÈdania, a w jego nagïówku nie ma pola Authorization:
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Aby wykonaÊ atak sïownikowy na tej stronie logowania, musimy najpierw przeanalizowaÊ
otrzymanÈ odpowiedě, by sprawdziÊ, co odróĝnia nieudane logowanie od udanego:

Na zrzucie ekranu moĝna zauwaĝyÊ, ĝe w przypadku niepowodzenia logowania odpowiedě
zawiera komunikat Wrong user name or password (niepoprawna nazwa konta uĝytkownika
lub hasïo). Moĝemy Ămiaïo zaïoĝyÊ, ĝe takiego komunikatu nie zobaczymy w odpowiedzi
potwierdzajÈcej pomyĂlne zalogowanie siÚ do aplikacji.
NastÚpnie przekazujemy to ĝÈdanie do moduïu Intruder, definiujemy parametry username
oraz passwd jako dane wejĂciowe i jako typ ataku wybieramy Cluster bomb:

NastÚpnie przechodzimy na kartÚ Payloads (ïadunki), z listy rozwijanej Payload Set (zestaw
ïadunków) wybieramy ïadunek numer 1 i ïadujemy plik users.txt zawierajÈcy nazwy uĝytkowników, z którego korzystaliĂmy wczeĂniej:
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Jako zestaw ïadunków numer 2 uĝyjemy pliku haseï passwords.txt, którego równieĝ uĝywaliĂmy w poprzednim Êwiczeniu:

Jak widaÊ na kolejnym rysunku, do serwera zostanie wysïanych 60 ĝÈdañ, poniewaĝ w naszych
przykïadowych plikach znajdowaïo siÚ 6 nazw kont uĝytkowników i 10 moĝliwych haseï:
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W tym momencie moĝesz juĝ rozpoczÈÊ atak, przeanalizowaÊ otrzymane odpowiedzi i sprawdziÊ, czy jakaĂ kombinacja logowania zakoñczyïa siÚ powodzeniem. Moduï Burp Intruder
ma jeszcze kilka innych funkcji, które mogÈ znaczÈco uïatwiÊ Ci ĝycie, nie tylko w prostych
scenariuszach takich jak ten, ale takĝe podczas atakowania zïoĝonych, rozbudowanych aplikacji w rzeczywistym Ărodowisku celu. Aby siÚ o tym przekonaÊ, przejdě na kartÚ Options
(opcje), a nastÚpnie wybierz opcjÚ Grep — Match (wyszukiwanie z uĝyciem wyraĝenia
grep), która powoduje automatyczne wyszukiwanie podanego tekstu w otrzymanych odpowiedziach, dziÚki czemu moĝemy ïatwo zidentyfikowaÊ ĝÈdania logowania, które zakoñczyïy
siÚ powodzeniem. Zaznacz opcjÚ Flag result items with responses matching these expressions
(oznacz ĝÈdania, których zawartoĂÊ pasuje do podanych wyraĝeñ), wyczyĂÊ bieĝÈcÈ listÚ wyraĝeñ i w polu Enter a new item (wprowadě nowy element) wpisz nastÚpujÈce wyraĝenie:
Wrong user name or password

NaciĂnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Add (dodaj). Moduï Intruder automatycznie wyróĝni
wszystkie odpowiedzi zawierajÈce podany komunikat, w zwiÈzku z tym te, które nie zostanÈ oflagowane, mogÈ oznaczaÊ pomyĂlne logowanie. Jeĝeli wiesz, jaki komunikat jest przesyïany w odpowiedzi w przypadku poprawnej próby logowania, moĝesz wprowadziÊ go zamiast komunikatu
uĝytego powyĝej i w ten sposób bezpoĂrednio zidentyfikowaÊ poprawny zestaw poĂwiadczeñ:
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Rozpocznij atak i poczekaj na wyniki:

WyglÈda na to, ĝe udaïo nam siÚ znaleěÊ przynajmniej jednÈ prawidïowÈ kombinacjÚ nazwy
konta uĝytkownika i hasïa dostÚpu.

Zastosowanie pakietu THC Hydra
WĂród wielu protokoïów obsïugiwanych przez pakiet Hydra znajdziemy takie jak http-getform, http-post-form, https-get-form i https-post-form, które sÈ formularzami logowania
HTTP i HTTPS przesyïanymi za pomocÈ metod odpowiednio GET i POST. KorzystajÈc z informacji z poprzedniego Êwiczenia, moĝemy zatem uruchomiÊ atak sïownikowy z uĝyciem
pakietu Hydra za pomocÈ nastÚpujÈcego polecenia:
hydra 10.7.7.5 http-form-post
"/owaspbricks/login-3/index.php:username=^USER^&passwd=^PASS^&submit=Submit
:Wrong user name or password." -L users.txt -P passwords.tx
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Z pewnoĂciÈ zauwaĝyïeĂ, ĝe w tym przypadku skïadnia polecenia wywoïujÈcego program
Hydra jest nieco inna niĝ poprzednio. Przyjrzyjmy siÚ temu bliĝej:
1. Rozpoczynamy od nazwy polecenia hydra i adresu IP hosta docelowego
(hydra 10.7.7.5).
2. NastÚpnie podajemy protokóï lub usïugÚ, którÈ chcemy przetestowaÊ
(http-form-post).
3. Dalej dodajemy parametry specyficzne dla protokoïu, które umieszczamy
w cudzysïowach prostych ("") i rozdzielamy dwukropkami:
Q
Q

Q
Q

Adres URL (/owaspbricks/login-3/index.php).
TreĂÊ ĝÈdania ze wskazaniem miejsca ^USER^, gdzie Hydra powinna umieĂciÊ
nazwy uĝytkowników, i ^PASS^ dla miejsca, w którym powinny siÚ znaleěÊ hasïa.
Nieudany komunikat logowania (Wrong user name or password.).
Na koñcu podajemy nazwy plików z listÈ uĝytkowników (opcja -L)
oraz haseï (opcja -P).

Mechanizm resetowania hasïa
Innym, powszechnie spotykanym i czÚsto podatnym na atak elementem aplikacji internetowych jest implementacja mechanizmu odzyskiwania i resetowania hasïa.
Poniewaĝ aplikacje sieciowe muszÈ byÊ przyjazne dla uĝytkownika, a zdarza siÚ, ĝe niektórzy
uĝytkownicy zapominajÈ swoje hasïa, aplikacje muszÈ zawieraÊ sposób, który bÚdzie umoĝliwiaï im resetowanie lub odzyskiwanie haseï. Opracowanie bezpiecznego sposobu wykonania takiej operacji nie jest ïatwym zadaniem i w wielu przypadkach koñczy siÚ pozostawieniem w aplikacji sïabego ogniwa, które moĝe wykorzystaÊ pentester lub napastnik.

Odzyskiwanie hasïa zamiast resetowania
Kiedy deweloper aplikacji staje w obliczu sytuacji, ĝe uĝytkownik nie pamiÚta swojego hasïa,
moĝe wybraÊ jedno z dwóch najczÚĂciej stosowanych rozwiÈzañ:
1. PozwoliÊ uĝytkownikowi na odzyskanie starego hasïa.
2. PozwoliÊ uĝytkownikowi na zresetowanie starego hasïa i ustawienie nowego.
Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe sam fakt, iĝ aplikacja pozwala uĝytkownikowi na odzyskanie starego
hasïa, implikuje istnienie pewnych oczywistych luk bezpieczeñstwa w projekcie aplikacji:
Q Zamiast uĝywania jednokierunkowego algorytmu haszujÈcego, który jest najlepszym

sposobem na przechowywanie haseï, sÈ one zapisywane w bazie danych w sposób
umoĝliwiajÈcy ich odzyskanie.
Q Po stronie serwera hasïo uĝytkownika moĝe byÊ odzyskane przez administratora

systemu lub innego uĝytkownika posiadajÈcego odpowiednie uprawnienia
(np. pracownika dziaïu wsparcia technicznego). Zdeterminowany napastnik moĝe
równieĝ byÊ w stanie to zrobiÊ poprzez inĝynieriÚ spoïecznÈ lub wykorzystanie
potencjalnych podatnoĂci i luk w systemie zabezpieczeñ.
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Q Odzyskane hasïo jest potencjalnie naraĝone na przechwycenie przez osoby trzecie

podczas przekazywania uĝytkownikowi, co zwykle odbywa siÚ za poĂrednictwem
poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez wyĂwietlenie na stronie internetowej.
Istnieje wiele sposobów, w których ktoĂ znajdujÈcy siÚ w tej samej sieci lub nawet
osoba postronna moĝe przechwyciÊ takie informacje.

Typowe bïÚdy w mechanizmach resetowania hasïa
Bardzo popularnÈ metodÈ, która umoĝliwia uĝytkownikom odzyskiwanie lub resetowanie haseï,
jest zadawanie jednego lub wiÚcej pytañ, na które odpowiedě powinien znaÊ tylko prawowity uĝytkownik. Obejmuje to pytania o miejsce urodzenia, pierwszÈ szkoïÚ, imiÚ pierwszego zwierzaka czy panieñskie nazwisko matki. Problemy pojawiajÈ siÚ, gdy pytania zadawane
przez aplikacjÚ nie sÈ tajemnicÈ dla potencjalnego napastnika, a lawinowo narastajÈ, jeĝeli
uĝytkownik jest osobÈ o wysokim stopniu rozpoznawalnoĂci, np. celebrytÈ lub politykiem,
gdy wiele szczegóïów dotyczÈcych jego ĝycia jest publicznie dostÚpne.
Kolejny sposób ochrony polega na tym, ĝe aplikacja nie daje bezpoĂredniego dostÚpu do
funkcji resetowania hasïa, ale wysyïa wiadomoĂÊ e-mail lub SMS z ïÈczem do strony pozwalajÈcej na resetowanie hasïa. Takie rozwiÈzanie sprawdza siÚ, o ile aplikacja posiada odpowiednie adresy e-mail bÈdě numery telefonów zapisane w swojej bazie. Jeĝeli jednak ěle
zaprojektowana aplikacja podczas procesu odzyskiwania bÈdě resetowania hasïa prosi o podanie odpowiedniego adresu czy numeru telefonu i nie porównuje wprowadzonych danych
z danymi zapisanymi w bazie podczas rejestracji konta, istnieje prawdopodobieñstwo, ĝe
zïoĂliwy uĝytkownik moĝe sfaïszowaÊ te informacje, zastÈpiÊ numer bÈdě adres uĝytkownika
swoim i w nieuprawniony sposób odzyskaÊ hasïo uĝytkownika.
Jeĝeli adres e-mail lub numer telefonu sÈ poprawnie zweryfikowane i nie moĝna ich sfaïszowaÊ, nadal istnieje ryzyko, ĝe ïÈcze prowadzÈce do strony resetowania hasïa nie zostanie
poprawnie wdroĝone. Czasami takie ïÈcza zawierajÈ parametr wskazujÈcy identyfikator
konta (np. jego numer) lub nazwÚ uĝytkownika, którego hasïo ma zostaÊ zresetowane. W takim
przypadku wszystko, co musisz zrobiÊ, to wygenerowaÊ nowe ïÈcze do resetowania hasïa za
pomocÈ konta uĝytkownika, które kontrolujesz, a nastÚpnie zmieniÊ odpowiedni parametr
reprezentujÈcy konto na nazwÚ uĝytkownika, którego hasïo chcesz zresetowaÊ.
Innym czÚsto spotykanym bïÚdem jest to, ĝe takie wygenerowane ïÈcze uĝywane do resetowania hasïa nie jest uniewaĝniane po pierwszym zgodnym z prawem uĝyciu. W takim przypadku, jeĝeli zïoĂliwy napastnik uzyska dostÚp do takiego ïÈcza, bÚdzie mógï w dowolnej
chwili ponownie z niego skorzystaÊ i zresetowaÊ hasïo uĝytkownika.

Luki w implementacjach mechanizmu 2FA
Najbardziej rozpowszechnionÈ formÈ mechanizmu uwierzytelniania wieloskïadnikowego (ang.
MFA — Multi-factor Authentication) w aplikacjach internetowych jest uĝycie losowo wygenerowanej liczby (skïadajÈcej siÚ najczÚĂciej z czterech do oĂmiu cyfr) uĝywanej jako hasïo jednorazowe (ang. OTP — One-Time Password), którÈ uĝytkownik otrzymuje ze specjalnego urzÈdzenia,
z aplikacji mobilnej (takiej jak Google Authenticator, Authy, 1Password czy LastPass Authenticator) lub za poĂrednictwem wiadomoĂci SMS czy e-mail wysïanej przez serwer na ĝÈdanie.
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Podczas przeprowadzania testu penetracyjnego moĝemy wykryÊ i wykorzystaÊ niektóre podatnoĂci i luki w zabezpieczeniach, które wkradïy siÚ na etapie wdroĝenia takiego rozwiÈzania.
Aby to siÚ udaïo, muszÈ byÊ speïnione nastÚpujÈce warunki:
Q Hasïa jednorazowe nie sÈ caïkowicie losowe i moĝna je przewidzieÊ lub obliczyÊ.
Q Hasïa jednorazowe nie sÈ poïÈczone z uĝytkownikiem, do którego sÈ przypisane.

Oznacza to, ĝe moĝesz wygenerowaÊ OTP dla jednego uĝytkownika i uĝywaÊ go
z innym.
Q To samo hasïo lub token mogÈ byÊ uĝyte wiele razy.
Q Nie ma ograniczeñ dotyczÈcych liczby prób przesïania hasïa jednorazowego. Taki

Q

Q

Q

Q

bïÈd w implementacji otwiera moĝliwoĂÊ ataków typu brute force, których szansa
powodzenia jest caïkiem spora, poniewaĝ hasïa OTP sÈ zwykle krótkimi ciÈgami liczb.
Przed wysïaniem hasïa jednorazowego za poĂrednictwem wiadomoĂci e-mail
lub SMS dane uĝytkownika nie sÈ weryfikowane, co pozwala napastnikowi
na podszywanie siÚ pod adres e-mail lub numer telefonu.
Czas wygaĂniÚcia hasïa jednorazowego jest zbyt dïugi w stosunku do potrzeb
aplikacji. Taka sytuacja powoduje nadmierne rozszerzenie okna czasowego,
w którym napastnik moĝe pozyskaÊ lub przechwyciÊ prawidïowy nieuĝywany token.
Utworzenie nowego hasïa jednorazowego nie powoduje automatycznego
uniewaĝnienia poprzednich haseï. Przykïadowo w sytuacji, kiedy uĝytkownik
ponownie prosi o token lub hasïo, poniewaĝ poprzednia operacja siÚ nie
powiodïa, napastnik moĝe uĝyÊ wczeĂniej wygenerowanego hasïa OTP do
wykonania innej operacji, nawet po tym, jak legalnie przeprowadzana przez
uĝytkownika operacja zostaïa juĝ zakoñczona.
Do uwierzytelniania MFA powinno siÚ uĝywaÊ tego samego urzÈdzenia, z którego
uzyskuje siÚ dostÚp do aplikacji. W dzisiejszych czasach ludzie majÈ na smartfonach
róĝne aplikacje bankowe, osobistÈ pocztÚ e-mail, aplikacje sieci spoïecznoĂciowych,
sïuĝbowÈ pocztÚ e-mail i wiele innych aplikacji, dlatego powinieneĂ siÚ dwa razy
zastanowiÊ, zanim do otrzymywania bÈdě generowania haseï jednorazowych
uĝyjesz tego samego smartfona, za poĂrednictwem którego ïÈczysz siÚ ze swoim
bankiem lub odbierasz sïuĝbowÈ pocztÚ.

Wykrywanie i wykorzystywanie
niewïaĂciwego zarzÈdzania sesjami
Jak juĝ wczeĂniej wspomniano, zarzÈdzanie sesjami pozwala aplikacji ĂledziÊ aktywnoĂÊ
uĝytkowników i sprawdzaÊ warunki autoryzacji bez koniecznoĂci doïÈczania danych uwierzytelniajÈcych uĝytkownika do kaĝdego ĝÈdania. Oznacza to, ĝe jeĝeli zarzÈdzanie sesjÈ nie
jest prawidïowo zaimplementowane, uĝytkownik moĝe uzyskaÊ dostÚp do informacji innych
uĝytkowników lub wykonywaÊ dziaïania wykraczajÈce poza swój poziom uprawnieñ, a jeĝeli
moĝe to zrobiÊ uĝytkownik, to równie dobrze moĝe taki dostÚp uzyskaÊ napastnik zewnÚtrzny.
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Zastosowanie moduïu Burp Sequencer
do oceny jakoĂci identyfikatorów sesji
Burp Sequencer to narzÚdzie do analizy statystycznej, które umoĝliwia zbieranie duĝej iloĂci danych, takich jak identyfikatory sesji, i wykonywanie na nich obliczeñ w celu oceny, czy
sÈ one generowane losowo, czy teĝ sÈ tworzone lub kodowane w inny sposób. Jest to przydatne, gdy mamy do czynienia ze zïoĝonymi plikami cookie sesji, poniewaĝ daje wyobraĝenie o tym, jak takie pliki sÈ generowane i jaki istnieje sposób na przewidywanie ich zawartoĂci
i wykorzystanie ich do przeprowadzenia ataku.
Aby korzystaÊ z moduïu Burp Sequencer, najpierw musisz znaleěÊ odpowiedě, która ustawia
plik cookie sesji. Zwykle jest to odpowiedě na udane logowanie, która w nagïówku posiada
ustawione pole Set-Cookie. Na poniĝszym zrzucie ekranu pokazujemy odpowiedě, która
ustawia plik cookie sesji (WEAKID) w Êwiczeniu ilustrujÈcym przechwytywanie sesji w aplikacji
WebGoat — aby to zobaczyÊ na wïasne oczy, wybierz z menu opcjÚ WebGoat/Session Management Flaws/Hijack a Session (WebGoat/luki w zarzÈdzaniu sesjami/przechwytywanie sesji):

Na pierwszy rzut oka wartoĂÊ odpowiedzi moĝe siÚ wydawaÊ unikatowa i trudna do odgadniÚcia. Pierwsza czÚĂÊ wyglÈda jak identyfikator, a druga wydaje siÚ byÊ jakimĂ znacznikiem
czasu, byÊ moĝe czasem wygaĂniÚcia waĝnoĂci podanym w nanosekundach. A przecieĝ odgadniÚcie, w której dokïadnie nanosekundzie koñczy siÚ sesja, powinno byÊ bardzo trudne,
prawda? Jak siÚ za chwilÚ przekonasz, nie jest to najlepsze podejĂcie.
Odszukaj tÚ odpowiedě w historii pakietów przechwyconych przez moduï Burp Proxy i kliknij
jÈ prawym przyciskiem myszy. Na ekranie pojawi siÚ menu podrÚczne, w którym znajdziesz
opcjÚ Send to Sequencer (wyĂlij do sekwencera). Po przejĂciu do moduïu Burp Sequencer
powinieneĂ wskazaÊ, na której czÚĂci odpowiedzi ma siÚ skupiÊ:
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W zaleĝnoĂci od potrzeb moĝesz przeanalizowaÊ plik cookie, pole formularza lub innÈ, dowolnie wybranÈ czÚĂÊ odpowiedzi. W naszym przypadku wybierz ciasteczko WEAKID i naciĂnij
przycisk Start live capture (uruchom przechwytywanie na ĝywo). Program rozpocznie wysyïanie ĝÈdañ do serwera w celu przechwycenia jak najwiÚkszej liczby róĝnych wartoĂci cookie. Po
zakoñczeniu przechwytywania naciĂnij przycisk Analyze now (analizuj teraz), aby rozpoczÈÊ
analizÚ statystycznÈ zebranych danych. Po zakoñczeniu analizy Sequencer wskaĝe, czy analizowana wartoĂÊ jest wystarczajÈco losowa i czy jest dobrym wyborem jako identyfikator sesji.
Jak widaÊ, w naszym przykïadzie ciasteczko WEAKID jest sïabe i ïatwe do przewidzenia:
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Entropia jest miarÈ poziomu losowoĂci okreĂlonych danych. Wyniki naszego przykïadu pokazujÈ, ĝe wartoĂÊ WEAKID ma zerowÈ losowoĂÊ, co oznacza, ĝe jest caïkowicie przewidywalna
i nie jest dobrym wyborem jako identyfikator sesji. Moduï Sequencer dostarcza równieĝ bardziej
szczegóïowych informacji na temat dystrybucji i znaczenia kaĝdego bajta i bitu w ïañcuchach.
Na kolejnym zrzucie ekranu, zamieszczonym poniĝej, zobaczysz wykres analizy znaków.
WidaÊ, ĝe znaki na pozycjach 3, 4, 15, 16 i 18 zmieniajÈ siÚ znacznie czÚĂciej niĝ znaki na pozycjach 0 lub 5 do 13, które w ogóle siÚ nie zmieniajÈ. Znaki na pozycjach od 0 do 4 sugerujÈ
obecnoĂÊ licznika lub liczbÚ rosnÈcÈ, poniewaĝ ostatni znak zmienia siÚ znacznie czÚĂciej
niĝ poprzednie itd. Zweryfikujemy to w nastÚpnej sekcji.

Przewidywanie wartoĂci identyfikatorów sesji
ZidentyfikowaliĂmy identyfikator sesji, który wydaje siÚ przewidywalny. Teraz spróbujmy
znaleěÊ prawidïowÈ sesjÚ. Aby to zrobiÊ, weěmiemy to samo ĝÈdanie, które ustawiaïo nasz
plik cookie, i przekaĝemy je do moduïu Intruder. W takim przypadku wystarczy powtórzyÊ
takie ĝÈdanie kilka razy. Aby jednak moduï Intruder mógï dziaïaÊ prawidïowo, musi mieÊ
zdefiniowane punkty wstawiania. Dodaj zatem do ĝÈdania pole (Test: 1) i jako pozycjÚ
wstawiania wskaĝ jego wartoĂÊ:
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W tym przykïadzie wyĂlemy 101 ĝÈdañ, zatem z listy Payload type (typ ïadunku) wybierz
opcje Numbers (liczby), a nastÚpnie zaznacz opcjÚ Type: Sequential (typ sekwencyjny) i jako
zakres wartoĂci wybierz od 0 do 100 z krokiem 1 (kolejno pola: From, To, Step):

Teraz przejdě na kartÚ Options (opcje) i w sekcji Grep-Extract (wyodrÚbnianie z uĝyciem
wyraĝenia grep) dodaj jedno wyraĝenie. Upewnij siÚ, ĝe opcja Update config based on selection
below (aktualizuj konfiguracjÚ na podstawie poniĝszego wyboru) jest wïÈczona, i zaznacz tylko
wartoĂÊ tego pliku cookie:
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NaciĂnij przycisk OK, a nastÚpnie Start attack (rozpocznij atak).
Teraz moĝesz zobaczyÊ wartoĂÊ WEAKID w tabeli wyników dziaïania moduïu Intruder i sprawdziÊ, czy pierwsza czÚĂÊ wartoĂci cookie jest liczbÈ sekwencyjnÈ, a druga czÚĂÊ zawsze roĂnie.
Zaleĝy to od czasu otrzymania ĝÈdania przez serwer. Jeĝeli przyjrzysz siÚ poniĝszemu zrzutowi ekranu, z pewnoĂciÈ zauwaĝysz, ĝe w sekwencji wartoĂci sÈ pewne luki:
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Pierwsza czÚĂÊ identyfikatora bieĝÈcej aktywnej sesji to 18299. Wiemy o tym, poniewaĝ nie otrzymaliĂmy tej wartoĂci z serwera, i wiemy, ĝe jest inkrementowana z kaĝdym ĝÈdaniem. Wiemy teĝ, ĝe
druga czÚĂÊ to znacznik czasu i ĝe zaleĝy równieĝ od czasu przypisania ciasteczka sesyjnego. Wynika stÈd, ĝe druga czÚĂÊ poszukiwanej wartoĂci musi siÚ znajdowaÊ pomiÚdzy dwiema wartoĂciami,
które juĝ znamy: 1509154565768 i 1509154566190. Poniewaĝ róĝnica miÚdzy tymi liczbami jest maïa
(422), moĝemy z ïatwoĂciÈ uĝyÊ Intrudera do próby znalezienia tej wartoĂci metodÈ brute force.
Aby to zrobiÊ, weěmiemy pierwotne ĝÈdanie i przekaĝemy je ponownie do moduïu Intruder.
Tym razem dodamy do niego plik cookie. BezpoĂrednio po wartoĂci pola JSESSIONID dodaj
nastÚpujÈce elementy (pamiÚtaj, aby odpowiednio dopasowaÊ wartoĂci do swoich wyników):
; WEAKID = 18299-1509154565768

Zaznacz cztery ostatnie znaki i ustaw tam znacznik pozycji:

Przejdě teraz na kartÚ Payloads (ïadunki) i przekonaj siÚ, ĝe w ataku zostanÈ uĝyte liczby od
5768 do 6190:
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Na koñcu dodaj wyraĝenie grep, które zasygnalizuje Ci, kiedy osiÈgniesz sukces. W tym
momencie znamy tylko komunikat, który otrzymuje nieuwierzytelniony uĝytkownik. Zakïadamy tutaj, ĝe uwierzytelniony uĝytkownik (czyli uĝytkownik, który posiada waĝny plik
cookie sesji) nie bÚdzie musiaï siÚ logowaÊ:

Uruchom atak i poczekaj, aĝ dziaïanie Intrudera przyniesie jakieĂ wyniki:

Masz teraz poprawny identyfikator sesji. Aby z niego skorzystaÊ, wystarczy wymieniÊ wartoĂÊ
pliku cookie sesji na tÚ, którÈ wïaĂnie znalazïeĂ, a nastÚpnie odwiedziÊ stronÚ i przejÈÊ kontrolÚ
nad sesjÈ innego uĝytkownika. Zostawimy Ci to jednak do samodzielnego przetestowania.
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Ataki typu Session Fixation
Czasami do generowania identyfikatora sesji wykorzystywane sÈ informacje dostarczone
przez uĝytkownika lub, co gorsza, informacje dostarczone przez uĝytkownika stajÈ siÚ identyfikatorem sesji. W takim przypadku napastnik moĝe zmusiÊ uĝytkownika do uĝycia predefiniowanego identyfikatora, a nastÚpnie monitorowania aplikacji i sprawdzania, kiedy ten uĝytkownik rozpocznie sesjÚ. Taki rodzaj zïoĂliwego dziaïania nazywamy atakiem z wykorzystaniem
spreparowanych staïych identyfikatorów sesji lub w skrócie atakiem typu Session Fixation.
W aplikacji WebGoat znajdziemy dosyÊ uproszczonÈ, ale bardzo obrazowÈ demonstracjÚ tej
luki (z menu aplikacji WebGoat wybierz opcjÚ Session Management Flaws/Session Fixation
(luki w zarzÈdzaniu sesjami/Session Fixation)). Wykorzystamy tÚ opcjÚ, aby zilustrowaÊ, w jaki
sposób moĝna przeprowadziÊ taki atak.
1. W pierwszym kroku wcielasz siÚ w rolÚ napastnika. Musisz utworzyÊ wiadomoĂÊ
e-mail zawierajÈcÈ dowolnie wybranÈ wartoĂÊ identyfikatora sesji (np. SID=123)
w linku Goat Hills, który wyĂlesz do ofiary:

Napastnik odkryï, ĝe witryna Goat Hills Financial uĝywa parametru GET do
definiowania identyfikatorów sesji, i wysïaï przygotowanÈ wyĝej wiadomoĂÊ
phishingowÈ do klienta tej instytucji.
2. Na tym etapie Êwiczenia dziaïasz jako ofiara, która otrzymuje wiadomoĂÊ e-mail
od napastnika:
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Poniewaĝ wiadomoĂÊ e-mail nadeszïa z adresu admin@webgoatfinancial.com,
istnieje duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe „ofiara” weěmie go za dobrÈ monetÚ, postÈpi
zgodnie z sugestiÈ „admina” i kliknie zaïÈczony w wiadomoĂci link, co spowoduje
przejĂcie do strony logowania i zalogowanie uĝytkownika. W tym momencie zostanie
utworzona waĝna sesja, która uĝywa parametru wysïanego przez atakujÈcego.
3. NastÚpny etap ataku wymaga, aby napastnik zalogowaï siÚ do tej samej witryny co ofiara:

155

Kup książkę

Poleć książkę

Kali Linux. Testy penetracyjne

Przechwytujemy ĝÈdanie za pomocÈ Burp Proxy i edytujemy je tak, aby uwzglÚdniÊ
parametr SID, którego ofiara uĝyïa do zalogowania siÚ:

4. Po wysïaniu zmodyfikowanego ĝÈdania napastnik otrzymuje dostÚp do profilu ofiary:
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W tym przykïadzie zaprezentowaliĂmy dwa gïówne bïÚdy w procesie zarzÈdzania identyfikatorami sesji:
1. Po pierwsze, identyfikatory sesji sÈ generowane na podstawie informacji
podanych przez uĝytkownika, co uïatwia intruzowi zidentyfikowanie
prawidïowych wartoĂci i powiÈzanie ich z istniejÈcymi kontami uĝytkowników.
2. Po drugie, identyfikator nie zmienia siÚ po uruchomieniu uwierzytelnionej
sesji (kiedy ofiara zaloguje siÚ do aplikacji), dlatego mówimy, ĝe jest to atak
z wykorzystaniem spreparowanych staïych identyfikatorów sesji (ang. Session
Fixation), poniewaĝ napastnik moĝe dowolnie ustawiÊ wartoĂÊ identyfikatora
sesji dla ofiary, a nastÚpnie wykorzystaÊ tÚ samÈ wartoĂÊ do przejÚcia sesji
uwierzytelnionej ofiary.

Zapobieganie atakom
na uwierzytelnianie i sesje
Uwierzytelnianie w aplikacjach internetowych jest trudnym zagadnieniem, a co gorsza, do
tej pory nie znaleziono uniwersalnego rozwiÈzania. Z tego powodu zapobieganie lukom
w tym obszarze aplikacji jest w duĝej mierze zaleĝne od umiejÚtnoĂci deweloperów aplikacji, którzy muszÈ znaleěÊ równowagÚ pomiÚdzy uĝytecznoĂciÈ a bezpieczeñstwem zgodnie
z przeznaczeniem aplikacji i profilem uĝytkowników, z którymi bÚdÈ mieli do czynienia.
To samo moĝna powiedzieÊ nawet o caïym zarzÈdzaniu sesjÈ, poniewaĝ obecnie uĝywane
metody nadal stanowiÈ tylko obejĂcie niedociÈgniÚÊ protokoïu HTTP. Prawdopodobnie wraz
z pojawieniem siÚ HTML5 i WebSockets lub podobnych technologii bÚdziemy mieÊ lepsze
alternatywy do pracy w przyszïoĂci.
Nie zmienia to jednak w niczym faktu, ĝe moĝliwe jest zdefiniowanie ogólnych wytycznych
dotyczÈcych zarówno uwierzytelniania, jak i zarzÈdzania sesjami, które pomogïyby programistom podnieĂÊ poprzeczkÚ zabezpieczeñ i utrudniÊ napastnikom ĝycie, a których pentesterzy
mogÈ uĝyÊ jako punktu odniesienia przy poszukiwaniu usterek i wydawaniu zaleceñ klientom.

Wytyczne dotyczÈce uwierzytelniania
Poniĝej zamieszczamy listÚ wskazówek dotyczÈcych uwierzytelniania:
Q Nazwy kont lub identyfikatory uĝytkowników muszÈ byÊ unikatowe dla kaĝdego
uĝytkownika i nie powinny byÊ zaleĝne od wielkoĂci liter (nazwy uĝytkownik
oraz UĝytkowniK odnoszÈ siÚ do jednego i tego samego konta).
Q Aplikacja powinna wymuszaÊ tworzenie odpowiednio silnych haseï oraz

uniemoĝliwiaÊ uĝywanie nastÚpujÈcych ciÈgów znaków jako haseï:
Q Nazwa uĝytkownika jako hasïo.
Q Krótkie hasïa (czyli mniej niĝ osiem znaków).

157

Kup książkę

Poleć książkę

Kali Linux. Testy penetracyjne

Q

Q

Q
Q

Hasïa pisane jednÈ wielkoĂciÈ liter (czyli tylko maïymi lub tylko
wielkimi literami).
Hasïa skïadajÈce siÚ wyïÈcznie ze znaków z jednego zestawu
(np. wyïÈcznie liczby albo wyïÈcznie litery) oraz hasïa bez znaków specjalnych.
Sekwencje kolejnych liczb (np. 123456, 9876543210).
Imiona, nazwiska bÈdě tytuïy znanych gwiazd, programów telewizyjnych,
filmów lub fikcyjnych postaci (np.: Superman, Batman, Star Wars).

Hasïa znajdujÈce siÚ w publicznych sïownikach najczÚĂciej uĝywanych haseï
(np. 25 najczÚĂciej uĝywanych haseï).
Q Do przesyïania danych zwiÈzanych z uwierzytelnianiem aplikacja powinna
zawsze uĝywaÊ bezpiecznych protokoïów, takich jak TLS.
Q

Q W komunikatach o bïÚdach lub kodach odpowiedzi aplikacja nie powinna nigdy

ujawniaÊ informacji o istnieniu lub waĝnoĂci konta uĝytkownika (np. nie powinna
odpowiadaÊ kodem 404, gdy uĝytkownik nie zostanie znaleziony).
Q Aby uniknÈÊ ataków typu brute force, aplikacja powinna posiadaÊ

zaimplementowanÈ tymczasowÈ blokadÚ konta aktywowanÈ po pewnej liczbie
nieudanych prób logowania; np. piÚÊ prób logowania to dobrze dobrana liczba
— inaczej mówiÈc, konto uĝytkownika, który piÚÊ razy z rzÚdu poda niepoprawne
hasïo, powinno zostaÊ zablokowane na pewien czas, powiedzmy 20 lub 30 minut.
Q Jeĝeli funkcja resetowania hasïa jest zaimplementowana, aplikacja powinna
zapytaÊ o nazwÚ uĝytkownika oraz odpowiedě na dodatkowe pytanie ochronne
(o ile jest dostÚpne). NastÚpnie powinna przesyïaÊ jednorazowy link resetujÈcy
na adres e-mail lub telefon komórkowy uĝytkownika, które zostaïy podane podczas
tworzenia konta. Link resetujÈcy hasïo powinien traciÊ waĝnoĂÊ po zresetowaniu
hasïa przez uĝytkownika lub po upïywie okreĂlonego czasu, np. kilku godzin,
nawet jeĝeli uĝytkownik w tym czasie z niego nie skorzysta.
Q Podczas implementowania usïugi MFA naleĝy korzystaÊ z zewnÚtrznych
i sprawdzonych frameworków, takich jak Google Authenticator czy Authy,
jeĝeli uĝywasz aplikacji mobilnych, lub RSA czy urzÈdzeñ Gemalto, jeĝeli
wymagany jest fizyczny token lub karta inteligentna.
Q Naleĝy unikaÊ implementowania w aplikacji niestandardowych lub wïasnych

algorytmów kryptografii i generowania liczb losowych; korzystaj ze standardowych
algorytmów z dobrze znanych bibliotek i frameworków.
Q W przypadku wykonywania szczególnie wraĝliwych zadañ, takich jak zmiany

uprawnieñ dla uĝytkowników, usuwanie danych poufnych lub zmiana globalnych
ustawieñ konfiguracji, aplikacja powinna prosiÊ o ponowne uwierzytelnienie.
Na stronie projektu OWASP znajdziesz krótki przewodnik po sprawdzonych metodach wdraĝania
uwierzytelniania w aplikacjach internetowych: https://www.owasp.org/index.php/Authentication_Cheat_Sheet.
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Wskazówki dotyczÈce zarzÈdzania sesjami
Poniĝej zamieszczamy listÚ wskazówek dotyczÈcych zarzÈdzania sesjami:
Q Bez wzglÚdu na zastosowany mechanizm uwierzytelniania zawsze wdraĝaj

zarzÈdzanie sesjami i sprawdzaj poprawnoĂÊ sesji na kaĝdej stronie i dla
kaĝdego ĝÈdania.
Q Uĝywaj dïugich, losowych i unikatowych identyfikatorów sesji. Korzystaj

z mechanizmów juĝ wdroĝonych w najwaĝniejszych jÚzykach programowania,
takich jak ASP.NET, PHP i J2EE.
Q Generuj nowe identyfikatory sesji dla uĝytkowników podczas logowania

i wylogowywania. Trwale uniewaĝniaj wykorzystane identyfikatory.
Q Uniewaĝniaj sesje i staraj siÚ wylogowywaÊ uĝytkowników po rozsÈdnym czasie

bezczynnoĂci, np. po 15 czy 20 minutach. Staraj siÚ zapewniÊ odpowiedniÈ
równowagÚ pomiÚdzy bezpieczeñstwem a uĝytecznoĂciÈ.
Q Zawsze dawaj uĝytkownikowi jawnÈ moĝliwoĂÊ wylogowania siÚ;
najlepiej za pomocÈ przycisku lub opcji wylogowania.
Q Podczas korzystania z plików cookie sesji upewnij siÚ, ĝe ustawiono wszystkie
niezbÚdne flagi bezpieczeñstwa:
Q Atrybut Secure sïuĝy do zapobiegania uĝywaniu ciasteczka sesji
w niezaszyfrowanej komunikacji.
Q Atrybut HttpOnly sïuĝy do blokowania dostÚpu do wartoĂci ciasteczka
za poĂrednictwem jÚzyków skryptowych. Zmniejsza to podatnoĂÊ na ataki
typu Cross-site scripting (XSS).
Q

Uĝywaj nietrwaïych plików cookie sesji, bez atrybutów Expires lub Max-Age.

Ogranicz atrybut Path do katalogu gïównego serwera (/) lub do okreĂlonego
katalogu, w którym hostowana jest aplikacja.
Q Atrybut SameSite jest obecnie obsïugiwany tylko w przeglÈdarkach Chrome
i Opera. Zapewnia dodatkowÈ ochronÚ przed wyciekami informacji i atakami
typu Cross-site request forgery (CSRF), zapobiegajÈc wysyïaniu plików
cookie na serwer przez zewnÚtrzne witryny.
Q PoïÈcz identyfikator sesji z rolÈ i uprawnieniami uĝytkownika i uĝywaj go
do weryfikacji uwierzytelnienia przy kaĝdym ĝÈdaniu.
Q

WiÚcej szczegóïowych informacji na ten temat zawiera dokument Session Management Chect Sheet,
który znajdziesz na stronie projektu OWASP pod adresem: https://www.owasp.org/index.php/
Session_Management_Cheat_Sheet .
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Podsumowanie
W tym rozdziale dokonaliĂmy przeglÈdu róĝnych sposobów, w jakie aplikacje internetowe
przeprowadzajÈ uwierzytelnianie uĝytkownika, aby ograniczyÊ dostÚp do zasobów uprzywilejowanych lub poufnych informacji, oraz sprawdzaliĂmy, jak utrzymywana jest sesja, poniewaĝ protokóï HTTP nie ma wbudowanych ĝadnych mechanizmów zarzÈdzania sesjami.
We wspóïczesnych aplikacjach najczÚĂciej stosowanymi podejĂciami do tego zagadnienia sÈ
uwierzytelnianie oparte na formularzach oraz identyfikatory sesji wysyïane w plikach cookie.
PrzeanalizowaliĂmy równieĝ najczÚĂciej wystÚpujÈce bïÚdy i luki w implementacji mechanizmów uwierzytelniania i zarzÈdzania sesjami oraz omawialiĂmy sposoby, w jakie napastnicy
mogÈ je wykorzystywaÊ za pomocÈ wbudowanych narzÚdzi przeglÈdarki lub za pomocÈ
innych narzÚdzi, dostÚpnych w systemie Kali Linux, takich jak Burp Suite, OWASP ZAP
i THC Hydra.
W ostatniej sekcji omówiliĂmy najlepsze praktyki, które mogÈ ïagodziÊ bïÚdy uwierzytelniania i zarzÈdzania sesjami, wymagajÈc uwierzytelniania dla wszystkich uprzywilejowanych
komponentów aplikacji, wykorzystujÈc zïoĝone losowe identyfikatory sesji i wymuszajÈc silnÈ
politykÚ haseï. To tylko niektóre z technik zapobiegania takim wadom i ïagodzenia ich.
W nastÚpnym rozdziale omówimy najczÚĂciej wystÚpujÈce rodzaje podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach pozwalajÈce na przeprowadzanie ataków ze wstrzykiwaniem kodu, sposoby
wykrywania i wykorzystywania ich w testach penetracyjnych, a takĝe przedstawimy sposoby
naprawiania aplikacji i skutecznego zapobiegania takim atakom.
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349

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

U
urzÈd certyfikacji, CA, 253
urzÈdzenia IPS, 97
usïuga whois, 78
usïugi sieciowe, 38
utrzymywanie dostÚpu, 76
uwierzytelnianie, 121
Basic, 122
Digest, 123
dwuskïadnikowe, 126
HTTP Negotiate, 125
na poziomie platformy, 122, 125
NTLM, 123
oparte na formularzach, 125
wytyczne, 157

V

kodu SQL, 161, 172, 174, 178
ataki, 194
pobieranie danych, 178
Ălepe, 165, 181
testowanie podatnoĂci, 175
kodu XML, 162, 195
kodu XML External Entity, 199
kodu XPath, 162, 197
zapytañ LDAP, 162
wycieki informacji, 313, 317
wykorzystanie eksploitów, 76
wykradanie plików cookie, 214
wyliczanie DNS, 82
wyszukiwanie
domen, 91
nazw kont uĝytkowników, 129
poddomen, 91
wyszukiwarka Shodan, 86

X

VPN, Virtual Private Network, 252

W
WAF, Web Application Firewalls, 20, 69
warstwa
aplikacji, 37
dostÚpu do danych, 38
prezentacji, 37
Web Messaging, 291
Web Storage, 290
Web Workers, 296
WebSockets, 291
modyfikowanie poïÈczeñ, 294
wektory
ataków XSS, 288
inicjujÈce, 249
weryfikacja uprawnieñ, 232
wirtualizacja systemu, 50
wspóïdzielenie zasobów, 296
wstrzykiwanie
danych, 164
identyfikacja parametrów, 164
kodu NoSQL, 162, 202
testowanie podatnoĂci, 203
wykorzystywanie moĝliwoĂci, 203

XSS, Cross-site scripting, 162, 207

Z
zacieranie Ăladów, 76
zakoñczenie skanowania, 342
zapobieganie
atakom, 157, 316
podatnoĂciom na wstrzykiwanie kodu, 205
zarzÈdzanie sesjami, 122, 127, 146, 159
zasoby, 73
zbieranie informacji, 77, 86

¿
ĝÈdanie POST, 233

350

Kup książkę

Poleć książkę

