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 DC Syncמתקפת 

 מאת עמית שנדל

 

 הקדמה

היא פורסמה לראשונה  ".DCSyncעל מתקפה שמתרחשת בסביבת דומיין ושמה "במאמר זה נדבר 

ומאז אפשר לראות ניצול רחב שלה בקרב  Toux Le  Vincent-ו Delpy Benjaminעל ידי  5103באוגוסט 

 בודקי חדירות, צוותים אדומים, ארגוני פשיעה ועוד.

לטובת הבנה טובה יותר של המאמר,  Active Directoryמומלץ לקרוא קצת על רשתות מנוהלות מבוססות 

 חלק מהנושאים יפורטו גם במאמר זה. -עם זאת 

 

 Active Directory -על סביבת דומיין  קצת

. ולאחר מכן נראה איך Active Directoryאז בשביל להכניס אתכם קצת לעניינים אסביר בקצרה על מה זה 

 אפשר להרים סביבת מעבדה וניצור דומיין משלנו.

AD  זו חבילת כלי שירות שפותחה על ידי מיקרוסופט, חבילה זו מאפשרת לנו לנהל את הרשת הארגונית

מצעותה לנהל הרשאות לכלל העובדים, לפצל סמכויות ברשת לדוגמה שלנו בצורה יעילה ונוחה. נוכל בא

בחברה יש הנהלת חשבונות וגם מחלקת משאבי אנוש. אני אוכל להגדיר מנהל לכל אחת מהמחלקות 

 שיוכל לנהל את ההרשאות לכל הקבוצה של עובדי המחלקה. חבילה זו עושה שימוש בכמה פרוטוקולים:

 LDAP - ירותים חיוניים בבנייה וניהול של הרשת, המידע של הרשת שלנו פרוטוקול המאפשר לנו ש

אנו  ldapנשמר בצורה היררכית ונוחה המשתנה בהתאם לרשת שלנו, באמצעות השירותים של 

 .ברשת ושירותים רשתות, מערכות, משתמשים לגבי מידע לשתף יכולים

 Kerberos -  פרוטוקול אימות ושיתוף מפתחות הצפנה המאפשר ליישומי תקשורת מבוססי שרת לקוח

לאמת זהויות באופן בטוח. באמצעות השירותים של הפרוטוקול ניתן לחלק "כרטיסי אישור" ללקוחות 

 שרוצים לגשת לשרתים.

 DNS -  פרוטוקול המאפשר תרגום שמות לכתובתIPאת  . אצא מנקודת הנחה שרובכם מכירים

 הפרוטוקול לכן לא ארחיב.

 

https://twitter.com/gentilkiwi/status/627977943923490816
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 מעבדה סביבת יצירת

, נראה איך יוצרים דומיין ומצרפים משתמשים חדשים. אדגיש שבשביל ADבחלק זה אנחנו ניצור סביבת 

למצות את המאמר כדאי להרים את המעבדה בבית ולהתנסות בניהול של דומיין, הסתכלות על התעבורה 

 ועוד Organization Unitsשל הפרוטוקולים וקריאה קצת יותר מעמיקה על קבוצות, הרשאות, 

בשביל  .Win10ולצרף אליו מחשב  DC - Domain Controllerהולכים להרים אז בואו נצלול פנימה: אנחנו 

 , אתם יכולים להשתמש במה שתרצו,VMwareהקמת המעבדה אני אשתמש במכונה וירטואלית 

virtualbox .וכדומה 

 טופולוגיה:

  שרתWindows Server 2012  שעליו נתקיןAD 

  10מחשב Windows שאותו נחבר לדומיין שניצור 

, מחיפוש קצר בגוגל אתם תוכלו למצוא את הקבצים ISOבשביל להתקין את המכונות נצטרך קבצי 

ולהתקין את המכונות, יש מדריכים מאוד מפורטים על איך להתקין מכונות וירטואליות לכן לא אכנס לזה 

 במאמר זה. 

 החלון שלכם צריך להיראות כך: Windows Serverלאחר שתתקינו את 
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. תוכלו לשנות את שם המחשב תחת Server-לשנות את שם המחשב, אני שיניתי את שלי ל אני ממליץ

Computer > Properties  בלוח הבקרה. נוסף לזה אתם תצטרכו לקבוע כתובתIP  סטטית לשרת שלכם

-שאת זה ניתן לעשות תחת מרכז הרשת והשיתוף < שינוי הגדרות מתאם < מקש ימני על מתאם הרשת 

. לאחר שעשיתם זאת נוכל להתקדם לשלב הבא שבו נתקין את חבילת כלי השירות IPv4<  < מאפיינים

עד   Next ,Next ,Nextולאחר מכן Add Roles and Featuresלחצו על  Manage. תחת הלשונית ADשל 

 Active Directory Domain-שם תוכלו לבחור מה ברצונכם להתקין, אנחנו נבחר ב Server Roles-שתגיעו ל

Services: 

 

, לאחר שתבחרו אופציה זו תוכלו installed-בתמונה שאתם רואים השירות כבר מותקן, ולכן הוא מסומן כ

 יגיד לכם בדיוק מה לעשות.  Wizard-וה Nextלהמשיך ללחוץ 

 .amit.localתוכלו לתת איזה שם שתרצו לדומיין אני נתתי לשלי 
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שלכם כך שהוא  DNS-לשונית של מתאם הרשת ושנו את הלאחר שתסיימו להתקין את הדומיין, חזרו ל

 יהיה הכתובת של השרת:

 

. שוב אשאיר אתכם עם ההתקנה לבד. לאחר שתתקינו Win10השלב הבא יהיה להתקין את מחשב 

בהצלחה את המכונה נרצה שוב לשנות את שם המחשב וללכת להגדרות מתאם הרשת בדיוק באותה 

 שלכם: DNS כשרת DC-הדרך ולשים את שרת ה
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 computer > properties > Change settings > Change-ועכשיו נצרף את המחשב לדומיין שלנו, נלך ל

וזה יבקש שם משתמש  OK, נלחץ amit.localנבחר בדומיין ונקליד את שם הדומיין, לדוגמה אצלי, אקליד 

 לדומיין וליצור לו משתמש.לאחר שנאשר את הכנסת המכונה לדומיין נוכל לחזור  DC-וסיסמה של ה

 :Active directory users and computers-נבחר ב Toolsתחת הלשונית 

 

 .userניצור  newנלחץ מקש ימני על שם הדומיין ותחת הלשונית 
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ונגדיר  nextשלו. נלחץ על  username-שזה בעצם ה logon nameונגדיר לו  yossi cohenניצור משתמש 

 לו סיסמה:

 

נוכל להתחבר למשתמש זה מהמחשב שצירפנו לדומיין. מפה אתן לכם לשחק עם זה ולהמשיך כעת 

ללמוד על ניהול סביבה ארגונית, אצרף קישור בסוף המאמר לשלושה סרטוני יוטיוב קצרים המראים צעד 

 צעד את הקמת המעבדה הזו.
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 Domain Controllersבין  רפליקציה

 שונים: Sites. ניקח מקרה שבו יש לנו כמה DCשרתי  בין הגיע העת לדבר על מה זה רפליקציה

 

 [RebelAdmin.com מקור:]

 מה זה אומר בעצם?

מסתנכרנים ביניהם מתי שיש עדכון באחד השרתים ורוצים לעדכן את שאר השרתים על השינוי  DCשרתי 

. לכן יש מנגנון אוטומטי Bאני ארצה שהמידע יתעדכן גם בשרת  Aהזה, לדוגמה הוספתי משתמש בשרת 

שדואג לסנכרן בין השרתים. בין היתר בסנכרון, עוברים גם משתמשים חדשים שנוצרו, הרשאותיהם, 

 וכמובן הפרטים שלהם כגון שם משתמש וסיסמה. 

 

 ?DCSyncמה זה  אז

DCSync זו מתקפה שבה התוקף מתחזה באופן מוצלח ל-DC ש להסתנכרן עם הומבק-DC  הנתקף

 אז איך זה עובד בפועל? ובאמצעות כך להוציא סיסמאות ומשתמשים.

 Directory Replication Service (DRS) Remoteשל קיצור)  MS-DRSRמיקרוסופט יצרו את הפרוטוקול

Protocol .)DRS הוא פרוטוקול המתבסס על מנגנון ה-RPC החברה של הפעלה במערכות הקיים .

 . DRSUAPIבשםשינהל את כל התהליך של הרפליקציה  APIמיקרוסופט הטמיעו 

בכל פעם שנרצה להתחיל שיחה עם השרת נצטרך להתחיל עם שליחת בקשה של  קצת על הפרוטוקול:

DsBind  שהמטרה שלה היא ליצורContext Handle. Context handle נועד בשביל שהשרת ישמור את ה-

State יוון שיכול להיות כמה לקוחות בו זמנית. כאשר נסיים את התקשורת נשתמש עם כל לקוח מכ

 .DsUbindבפונקציה 

http://www.rebeladmin.com/
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שמטרתה היא להמיר אובייקט מפורמט  DsCrackNamesפונקציה נוספת שנראה אותה בהמשך היא 

 ובה אנו הולכים להתמקד.  DSGetNCChangesמסוים לפורמט אחר. הפונקציה שמעניינת אותנו היא

 (:msdnהבקשה )מתוך  המבנה של

 

 hDrs: The RPC context handle returned by the IDL_DRSBind method. 

 dwInVersion: Version of the request message. 

 pmsgIn: A pointer to the request message. 

הנתקף בבקשה לקבל עדכון לאובייקטים.  DC-לשרת ה  DSGetNCChangesהתוקף שולח בקשת DC-ה

השרת מגיב לו בחזרה ושולח לו את האובייקטים. קיימים מספר אובייקטים שיכולים לקדם אותנו ברשת, 

 NTLM-שכמובן כוללים בתוכם את ה -אך האובייקטים המעניינים ביותר אלו האובייקטים של המשתמשים 

Hash  של הסיסמה של המשתמש. אובייקטים אלו נמצאים בקובץNTDS.DIT של ה-DC :הנתקף 

 

אחת השאלות המתבקשות להשאל בשלב זה היא: אם הסיסמאות של המשתמשים שמורות באופן טבעי 

, למה אנחנו צריכים לבצע את המתקפה? והתשובה לכך היא מפני DC-על שרתי ה NTDS.DIT-בקובץ ה

מתקפה הזו כל כך מסוכנת ועוצמתית היא שהיא אינה דורשת הרצת קוד על אף אחד שאחת מהסיבות שה

 . DC-משרתי ה

סיבה נוספת היא שהמתקפה מנצלת פונקציונליות חיונית שאי אפשר לבטל אותה, משמע ברגע שיש לנו 

הרשאות מתאימות לביצוע המתקפה אפשר להגיד שניצחנו. מה שמביא אותי לנושא הבא שארצה לגעת 

 ו.ב
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 ?DCSync-ב נשתמש מתי

, לאחר שהשגנו משתמש בדומיין עם הרשאות Post Exploitationנרצה להשתמש במתקפה זו בשביל 

 גבוהות. כל משתמש שחבר באחת מהקבוצות האלו:

 Administrators, Domain Admins, Enterprise Admins  

ם אני כבר חבר בקבוצות האלה אז יהיה מסוגל לנצל את המתקפה. וכאן נדרש לשאול שאלה נוספת: א

 ?DCSyncלמה שאני אצטרך לבצע 

זאת שאלה טובה מאוד, הסיבה הראשונה והפשוטה היא שלעיתים תוקף הצליח להשיג הרשאות של 

משתמש חזק והוא יודע שהוא יוכל להחזיק בהן אך לא אורך זמן, ולעיתים זה מפני שהוא צריך הרשאות 

או משתמשים לניהול  Backup Operators-בדומיין, כדוגמאת משתמש החבר בשל משתמש ספציפי אחר 

 . Exchange-שרתי ה

של  krbtgt-סיבה החזקה יותר, היא שבאמצעות המתקפה נוכל להשיג את הפרטים של חשבון הה

-ים אותם הוא מייצר למשתמשים ב-Ticket-להנפיק את ה DC-הדומיין. מדובר בחשבון שמאפשר לשרת ה

Kerberos במידה ותוקף יוכל להשיג את פרטים אלו, הוא יוכל לנצלם לטובת ייצור .Golden Tickets . 

 

 בדומייןשל אובייקטים  הרשאות

 ACL - Access Controlבדומה להרשאות של קבצים, לכל אובייקט בדומיין יש סט הרשאות מה שמכונה 

Lists ההרשאות האלה נכתבות בפורמט המכונה .SDDL קיצור של(Security Descriptor Definition 

Language:והן נראות כך ) 

D:PAI(D;OICI;FA;;;BG)(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICIIO;FA;;;CO)(A;OICI;FA;;;SY)(A;OICI;FA

;;;BU) 

 מתרגם לנו אותן כך שנוכל לקרוא אותן באופן ברור. GUI-אין מה להיבהל, ה

בסיסי שהוגדר מראש על ידי מיקרוסופט, לדוגמה ניצור אובייקט כשאובייקט נוצר, הוא מקבל סט הרשאות 

של המשתמש או ההרשאות של המשתמש  ACLמסוים, מה שיקרה זה שה OU-של משתמש ונכניס אותו ל

 .OUשהכנסנו את המשתמש אליו. הוא ירש את ההרשאות מה OU-ישתנו בהתאם ל

יו הרבה יותר משתמשים או אובייקטים, משמע ככל שהארגון יותר גדול, יהיה לו יותר עובדים, משמע יה

 משמע הסיכוי שבטעות אובייקט קיבל הרשאות גבוהות מדי עולה. OUיהיו הרבה יותר 
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 נראה דוגמה:

 

 [com.adsecurity]מקור: 

ובייחוד ניתן לראות את ההרשאות של האובייקטים, ההגדרה פה מאוד  OUבתמונה אפשר לראות 

 .Full Controlניתנה ההרשאה של  Domain Computersמסוכנת מכיוון שלקבוצת 

 בואו נסתכל על סוגי הרשאות שמעניינות אותנו התוקפים:

 GenericAll -  הידוע גם בתורFull Control נותן את הסמכות לעשות פחות או יותר הכל, ליצור ,

ולמחוק אובייקטים, לשנות תכונות של אובייקטים אחרים, לקרוא ולכתוב עם הרשאות גבוהות לכל 

או מפתחות  LAPSאובייקט. עם הרשאה זו ניתן לראות מידע חסוי על אובייקטים אחרים כמו 

BitLockerר לאובייקט את ההרשאות שהוא צריך ופשוט . הרבה פעמים מנהלי רשת יתעצלו להגדי

. זה נפוץ למשל שנותנים לתמיכה הטכנית הרשאות כאלו על המחשבים של GenericAllישימו לו 

 המשתמשים.

 GenericWrite -  מאפשר כתיבה לכל התכונות של האובייקט. ניתן לקרוא את כל התכונות של

 האובייקט ולערוך אותן כרצוננו.

 WriteDACL - ר לערוך את הרשאות האבטחה של אובייקט מה שיכול להוביל למאפש-Full Control 

של האובייקט. נראה שימושים של זה  DACL-על האובייקט. הרשאה זו נותנת את הכוח לערוך את ה

בשביל לתת למשתמש גישה לשירות הם יקבלו את ההרשאה של  Servicesבעיקר על חשבונות של 

http://www.adsecurity.com/
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WriteDACL משמע אם נצליח להשיג משתמש על אותו אובייקט .service  כלשהו באמצעות

kerberoasting .או כל תרחיש אחר, נוכל לנצל את ההרשאה 

 קיימות עוד כמה הרשאות שלא אפרט עליהן כאן אך אתם יותר ממוזמנים לחפש על זה.

 בואו נראה דוגמה כיצד תוקפים יכולים לנצל הרשאות אלו:

 

בדומיין ולעשות שאילתות שמראות לך האם  S'ACL)שנותן אפשרות למפות  BloodHoundבאמצעות הכלי 

 Services-יש דרך שבה תוכל להגיע לקבוצה מסוימת(, אפשר לראות שיש לנו משתמש שחבר בקבוצת ה

שיש להם  Account operatorsשהם חברים בקבוצת  Privileged IT Accountsשהם חברים בקבוצת 

שבאים עם הרשאות גבוהות מדי בצורה דיפולטיבית, ולהם  Exchange-על קבוצת ה Generic Allהרשאת 

 . Administrator-על הדומיין שמכיל בתוכו את המשתמש של ה WriteDaclיש הרשאה של 

בצורה נכונה. באמצעות  ACLחיוני להגדיר אפשר לראות את המסלול שניתן לעשות וכמה זה מסוכן ו

 :-DCSyncההרשאות האלו נוכל להוסיף לעצמנו את ההרשאות הבאות שיאפשרו לנו לממש את מתקפת ה

 Replicating Directory Changes (DS-Replication-Get-Changes) 

 Extended right needed to replicate only those changes from a given NC that are also 

replicated to the Global Catalog (which excludes secret domain data). This constraint is only 

meaningful for Domain NCs. 

 

https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound
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 Replicating Directory Changes All (DS-Replication-Get-Changes-All) 

 Control access right that allows the replication of all data in a given replication NC, including 

secret domain data. 

 Replicating Directory Changes In Filtered Set (rare, only required in some environments) 

 

 [adsecurity.com מקור:]

 משתמש דומייני רגיל אם יש לו את ההרשאות האלו.אוסיף שניתן לעשות את המתקפה גם עם 

  

http://www.adsecurity.com/
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 הדגמה
 

שמכיל  Impacketאז לפני שנסיים ארצה להראות איך ניתן לממש את ההתקפה. קיים סט כלים הנקרא 

ובייחוד סביבת דומיין. הכלי שמעניין אותנו נקרא  Windowsבתוכו מגוון כלים שימושיים לתקיפה בסביבת 

py.secretsdump מצוא אותו בוניתן ל-github שלהם: 

 

שהוזכרו למעלה, ממליץ לעיין בקוד  DRSUAPIניתן לראות שהם ממשים את הפונקציות של הפרוטוקול 

המקור של הכלי ולראות את המימוש המלא ואת הבקשות שנשלחות. אם אתם זוכרים, כשהקמנו את 

מיוחד.  OUהמעבדה יצרנו את יוסי משתמש תמים וחסר משמעות. לא הכנסנו אותו לשום קבוצה או 

עם  DCSync-ן יהיה לבצע את מתקפת המשמע יש לו הרשאות בסיסיות מאוד, וכפי שאנחנו יודעים לא נית

 ההרשאות שלו. 

 שם משתמש וסיסמה, יכול להיות בעזרת: -נדמיין תרחיש שבו השגנו את הפרטים של יוסי 

1. Phishing -  התקפה שבה התוקף גורם למשתמש להכניס פרטים מזהים באתר זדוני במקום באתר

 המקורי.

2. SQL Iinjection - ף מידע מטבלאות של משתמשים מבסיסי נתונים התקפה שבאמצעותה ניתן להדלי

 ובאמצעות זה לראות את הפרטים שלהם.

3. LDAP Enumeration -  שלב באינומרציה של דומיין שבו אפשר לתשאל אובייקטים באמצעותldap 

ובכך לראות פרטים של משתמשים לדוגמה אם מנהל רשת שם את הסיסמה בתיאור של המשתמש 

 … וכדומה

4. Roasting-REP-AS -  מתקפה בה המשתמש לא מחויב להזדהות בקבלתTGT  ולכן אפשר לקבלTGT 

 של המשתמש )ממליץ לקרוא על קרברוס בשביל להבין מה זה אומר בדיוק(. Hash-מוצפן עם ה

 של המאמר. scopeאפשריות שלא אפרט כי זה לא בועוד מיליון דרכים 

 (.ubuntu)לטובת המאמר אשתמש במכונת  github-נעלה מכונת לינוקס כלשהי, נתקין את הכלי דרך ה

https://github.com/SecureAuthCorp/impacket
https://www.harmj0y.net/blog/activedirectory/roasting-as-reps/
https://www.harmj0y.net/blog/activedirectory/roasting-as-reps/
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 :secretsdump.pyאז יש לנו שם משתמש וסיסמה, נשתמש בכלי 

syntax: secretsdump.py -dc-ip ip-addr -just-dc <user>@<domain> 

secretsdump.py -dc-ip 192.168.1.223 -just-dc yossic@amit.local 

לאחר שנריץ את הפקודה הזו הוא יבקש את הסיסמה של יוסי, אנחנו כמובן נספק אותה ובואו נראה מה 

 קיבלנו:

 

 :Wireshark-אכן כמו שציפינו, שגיאה בגלל חוסר הרשאות. נסתכל על זה ב

 

ומיד אחריה הגיעה התשובה, המידע שחזר  DSGetNCChanges אז אפשר לראות את הבקשה שנשלחה

 bytes 552מוצפן לכן לא ניתן להסיק ממנו הרבה אבל אפשר לראות שהגודל של הבקשה שחזרה הוא 

שזה מאוד קטן לכן גם ניתן להסיק שהמתקפה נכשלה, במתקפה מוצלחת נצפה לראות שהגודל יהיה גדול 

)כמובן  Domain Adminsבהרבה. אז בואו נראה מתקפה מוצלחת: לשם ההדגמה נוסיף את יוסי לקבוצת 

ייל או כפי שראינו קודם לכן, ניתן יהיה להגיע להרשאות למתקפה דרך משתמשים של שירותים כמו מ

 גיבוי(:
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 נחזור לטרמינל וננסה להריץ את המתקפה שוב:

 

 של הסיסמה שלהם!(: NTLM-את ה -והנה קיבלנו את כל המשתמשים )ויותר חשוב 

 

-ניתן לראות פה שהגודל הוא משמעותית יותר גדול, וזה רק חלק אחד מהמידע, אפשר לראות ב

wireshark .שהוא מבצע מספר בקשות כאלו ומקבל כמה תשובות שיחד מרכיבות את המידע השלם 

. אם JTRאו  Hashcatולנסות לפצח אותו לוקאלית באמצעות  Admin-של ה Hash-מפה ניתן לקחת את ה

 ניתן גם לחפש אותו אונליין, לדוגמא:  -אנחנו חושדים שמדובר בסיסמה "פשוטה" 
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-, נוכל להשתמש ב-Hashאפילו לא נצטרך לפצח את ה Adminהתחבר בתור וברוב המצבים אם נרצה ל

psexec ) או wmiexec" שהוא מעט פחות רועש(, זאת באמצעות טכניקה בשםPass The Hash נראה ."

 :psexecדוגמה באמצעות 

 

 המתקפה וזיהוי התגוננות דרכי

לטובתם. בואו נראה כיצד ניתן להתגונן,  DC-עד כה ראינו כיצד תוקפים יכולים לנצל את נושא רפלקציית ה

 לטובת כך, אספתי מספר טיפים שיעזרו לכם:

  ההגנה הכי טובה היא ניהול הרשאות בצורה נכונה ומושכלת: לא לתת למשתמש הרשאות גבוהות

 אם אין בכך צורך.

  רצוי לוודא שאין מידע רגיש במקום שלתוקף יש גישה אליו, לדוגמאshares  שלsmb  שפתוחים ולא

 דורשים הזדהות.

  ,ובכך למנוע  ניתן לכבות את האופציה לעשות רפליקציהנוסף על כך אם יש רק דומיין אחד בחברה

 את המתקפה. 

  גישה נוספת היא זיהוי המתקפה, ניתן ליצור רשימה של כתובתIP  ,שרק להן מותר לעשות רפליקציה

 הנוכחים:  DCנמצא את הכתובות של השרתי  PowerShellבאמצעות 

Get-ADDomainController -filter * | select IPv4Address 

 בחברה  IDS. אם אין Whitelist-שיתריע אם נעשית רפליקציה מכתובת שהיא לא ב IDS-ולקנפג את ה

 ולראות אם הוא מכיל את התכונות הבאות בתוכו: 2445מספר  eventובייחוד את  eventsניתן לנטר 

 0010f6ad-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2 

 7751a32a-3607-11d2-b9be-0000f87a36b2 

 1131f6ac-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2 

נצטרך  Windows Server 2016-לוגים מופעלים מראש, לדוגמה ב חשוב לציין שלא לכל המכונות יש

 :GPOהזה באמצעות  event id-להדליק את הלוגים ל

Computer configurations > Windows Settings > Security Settings > Local 

Policies > Audit Policy 

https://blog.scottlowe.org/2006/08/02/disabling-ad-replication/
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 סיכום

 Red Teamוהחלום של כל  Blue Teamלסיכום, ראינו שהמתקפה הזו מאוד עוצמתית והיא הסיוט של כל 

מתקפה זו בעיקר נובעת מניהול לוקה של הרשאות בדומיין, וניצול של פגיעויות נפוצות אחרות שלא נגענו 

הארגוניות והן ברשת בהן כאן. ראוי לציין שניתן לראות את המתקפה הזו, הן בלוגים של המערכות ניתור 

 .SOC-כפי שראינו בתצלום למעלה אך זו פעולה לגיטימית שלא תעורר חשד בחדר ה

 

 עצמי על קצת

, מתעניין במחקר על תקיפות בסביבה ארגונית ומתעסק בביצוע בדיקות חדירות 06שמי עמית שנדל, בן 

 לחברות.

 

 תודות

 וההערות המעשירות.על ההכוונה בכתיבת המאמר אפיק קסטיאל ארצה להודות ל

 

 מקורות

 https://adsecurity.org/ - Great site for active directory attacks 

 https://www.harmj0y.net/blog/redteaming/mimikatz-and-dcsync-and-extrasids-oh-my/ - 

Mimikatz and DCSync and ExtraSids, Oh My 

 https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-drsr/58f33216-d9f1-

43bf-a183-87e3c899c410 - DRSUAPI MSDN 

 https://wiki.samba.org/index.php/DRSUAPI - DRSUAPI on Samba project 

 https://github.com/SecureAuthCorp/impacket - Impacket tool kit 

 https://adsecurity.org/?p=3658 - Scanning for Active Directory Privileges & Privileged 

Accounts 

 https://crackstation.net/ - hash cracking web site 

 https://shorturl.at/kyOPV - youtube guide for lab setup 

 https://www.harmj0y.net/blog/activedirectory/roasting-as-reps/ - Roasting AS-REPs 

 https://www.pentestpartners.com/security-blog/bloodhound-walkthrough-a-tool-for-many-

tradecrafts/ - Using Bloodhound 

 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/security-descriptor-definition-

nguage - More information about SDDL 

https://adsecurity.org/
https://www.harmj0y.net/blog/redteaming/mimikatz-and-dcsync-and-extrasids-oh-my/
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-drsr/58f33216-d9f1-43bf-a183-87e3c899c410
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-drsr/58f33216-d9f1-43bf-a183-87e3c899c410
https://wiki.samba.org/index.php/DRSUAPI
https://github.com/SecureAuthCorp/impacket
https://adsecurity.org/?p=3658
https://crackstation.net/
https://shorturl.at/kyOPV
https://www.harmj0y.net/blog/activedirectory/roasting-as-reps/
https://www.pentestpartners.com/security-blog/bloodhound-walkthrough-a-tool-for-many-tradecrafts/
https://www.pentestpartners.com/security-blog/bloodhound-walkthrough-a-tool-for-many-tradecrafts/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/security-descriptor-definition-nguage
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/security-descriptor-definition-nguage

