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External Reconnaissance 

 אליק קולדובסקיו מאת אופיר מנצור

 

 הקדמה

 .גאוגרפיות של מפות העיבוד וההדפסה ,העריכה, הקריאה, קרטוגרפיה היא תורת היצירה

-נכתבה על ידי מוחמד אל 5521 רק בשנת, לראייה. כתיבת מפות הייתה תהליך קשה ומייגע, בעבר

שנים וכתיבתה התבססה על עדותם  51 כתיבת המפה ערכה .הראשונה אי פעם" מפת העולם"אידרסי 

לכבודו של המלך , ר'המפה של רוג - Tabula Rogerianaהיא נקראה . של עשרות סוחרים ומגלי ארצות

 .כתיבת המפהאידרסי בזמן -שבחצרו ישב אל, ר השני'רוג

התהליך נהיה ממוחשב ומתחוכם הרבה יותר וכיום קיים שימוש בצילום אווירי , עם התקדמות הטכנולוגיה

אם חושבים על העובדה שהמפות , ובכל זאת .ובצילום לוויני על מנת לייצר מפות מדויקות ביותר

, וגרפיה קיים גם היוםותחום הקרט, הראשונות בעולם מתוארכות סביב המילניום השביעי לפני הספירה

 .אנחנו יכולים להבין את חשיבותן של המפות

נרצה לדעת היכן , שהרי כמדינות, קל להבין מניין נובע הצורך במפות, כאשר מדובר על גבולות גיאוגרפיים

כאשר נרצה ליישב אזרחים או  ;השטח שלנו ומה משאבי הטבע הנמצאים בתחומו, בין אם למטרות שלום

כשנרצה לדעת איפה לשים גדוד של צנחנים ואיפה לשלוח ; לבנות ערים חדשות, ובין אם למטרות מלחמה

המפות חשובות גם לאנשים פרטיים שהרי נעדיף לדעת האם עלינו להביא נעלי שורש או  את חיל האוויר.

גם במרחב , באופן אנלוגי לחלוטין .דינת אויבנעליים סגורות לטיול ורובנו נעדיף לוודא שלא נקלע למ

 .האינטרנטי יש חשיבות רבה למיפוי הנכסים והיום נלמד כיצד לעשות את זה

 :נדבר על מספר נושאים וננסה להבין, במאמר היום

 למה שנרצה למפות את הנכסים הדיגיטליים שלנו 

 למה כולם צריכים למפות את הנכסים הדיגיטליים שלהם 

 ת הנכסים הדיגיטלייםכיצד למפות א 

 כמה פעמים צריך להגיד אותה מילה לפני שהיא מאבדת מהמשמעות שלה נכסים דיגיטליים 

ולכן לא נתעמק במושגים , המאמר נכתב מנקודת הנחה שהקורא מבין מושגים בסיסיים בתקשורת נתונים

 .אלו
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External Reconnaissance 

למי אכפת מי או  ?למפות את הנכסים הדיגיטליים שלנו לפני שנתחיל, בואו ננסה להבין למה בכלל שנרצה

 ?מה קיים או לא קיים אי שם ברשת

 

 נכסים דיגיטליים

חברה  / כשאני אומר נכסים דיגיטליים אני מתכוון לכל מה ששייך לארגון, רק כדי ליישר קו, אז קודם כל

 FTPשרתי , Webשרתי  - שוניםבין הדברים הללו אפשר למצוא שרתים . שלי ונמצא באינטרנט ונגיש דרכו

ובכל  Azureאו  -AWSב כולל מכונות וירטואליות. FW, נתבים, זה כולל גם מתגים. שרתי מייל וכו', וקבצים

 Jiraמערכת , שונות CMSמערכות , GitHub-זה יכול להיות קוד שהעליתי ל. כזה או אחר VPSספק 

 .וכולי Confluence, ארגונית

 :שנרצה לדעת מה קורה עם הנכסים שלנויש הרבה מאוד סיבות 

  יכול להיות שאנחנו משלמים על שרתים שאנחנו בכלל לא צריכים והם סתם עומדים בלי שום  -כסף

 .VPS / Cloud-משמעות ומנפחים את החשבון החודשי שלנו אצל ספק ה

  כונים ברמת יכול להיות וכנראה מאוד שיש לנו שרתים שדורשים עד -עדכונים ותחזוקה ברמת התוכן

לקוח יכול להיכנס לאותו . כמו למשל שירות שאני כבר לא מספק, התוכן או השירותים שמוצעים בהם

אני יודע "לרכוש ממני את השירות ולהיות מופתע מאוד מהשיחה המביכה בה אני מסביר ש, אתר

 ".אבל הוא לא אז אני נאלץ לבטל את העסקה, שכתוב באתר שהשירות הזה עדיין קיים

 למשל שרת עם אפליקציה או , אם יש לי שרת שלא מעודכן -כונים ותחזוקה ברמה הטכנולוגית עד

כל סקיד יכול לחדור אל אותו שרת , מערכת ישנה מאוד שנמצאה פגיעה להרבה מאוד חולשות

 .ולהשתלט עליו ומשם אולי אפילו להגיע אל תוך הרשת הפנימית של הארגון שלי

דיגיטאליים שלנו בגלל כל אחת מהסיבות שצוינו, זה יכול לעזור לנו למנוע אם נדע מה קורה עם הנכסים ה

בעיות עתידיות מראש ולכן חשוב שנדע על המצב של כל הנכסים הדיגיטליים שלנו בכל רגע נתון. מה 

 :שיאפשר לנו

 לחסוך כסף על שרתים שאין לנו צורך בהם. 

 שאנחנו לא מציעים דברים או שירותים שאנחנו ולהיות בטוחים , לשמור על המוניטין של החברה שלנו

 .לא מספקים יותר

  במקרה שכל הנכסים שלנו ממופים ואנחנו יודעים  -לשמור טוב יותר על המידע שלנו ועל הארגון שלנו

 /מה מותקן איפה, אם וכאשר תתפרסם חולשה חדשה יהיה ביכולתנו לעדכן את אותו שרת 

 אפליקציה בזריזות ובלי הרבה בעיות.
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אף אחד ושום דבר לא חסין מפני  -נקודה אחרונה שחשוב להעביר לפני שניגש לפרטים הטכניים 

 :ב בין אם אתם עובדים, תמיד יהיו אנשים עם אינטרס לפגוע בכם, מתקפות. בכל תחום בו תעסקו

  תמיד יהיו מתחרים שרוצים לגנוב את הפטנט. -חברת תרופות 

  ארגון פשע שרוצה להעלים עדים או עדויות. -משרד עורכי דין 

  להוריד את ערך הנפט. /או להעלות /מעצמה שרוצה לפגוע במדינה שלכם ו -מפעל לזיקוק נפט 

 / חברה מתחרה /ועדיין חושב שיש חברות שלא מהוות מטרה לאף גורם זדוני , ומי מכם שטרם השתכנע

מתקפות שבכלל לא מבדילות בין הסקטורים השונים  יש גם, תנו לי להזכיר לכם - מעצמות או סתם סקידס

 . וסוגי החברות

מפעל לזיקוק , בין אם אתם בית חולים או סופרמרקט, מתקפות כופר למשל לא מתעניינת מי או מה אתם

והרבה מהם גם , המחשבים והמידע שלו, צריך את השרתים, נפט או רשת בתי קולנוע. כל עסק שהוא

 .ית ברירהכופר בל( ושילמו) ישלמו

להתקין אנטי וירוס על כל , הפיירוול הכי יקר עם כל התוספות, אנחנו יכולים לקנות את הציוד הכי מתקדם

 .אבל מה שחשוב לזכור פה זה ששרשרת חזקה בדיוק כמו החוליה הכי חלשה בה, עמדה ועמדה ברשת

ינצל את החולשות מספיק שרת אחד ששכחנו ממנו ולא עדכנו אותו בזמן על מנת שתוקף  - כלומר

 .ימחוק או יצפין לנו מידע, ידליף, ויגנוב, ארגונית שלנו-הקיימות בו כדי להיכנס לרשת הפנים

 מבוסס על סיפור אמיתי

נציג כמה מהן בקצרה רק על מנת להעביר את המסר הכה חשוב , ישנן המון דוגמאות למתקפות סייבר

 .הזה

 .ל האקרים מסוג כזה או אחראף אחד אינו מאובטח וכולנו מהווים יעד בשבי

 .אלף בעלי מכוניות 022-פורסם שחברת הונדה נפרצה ונגנבו פרטים של קרוב ל 0202 במאי
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פורסם שחברת התוכנה הישראלית סאפיינס שמתמחה בפיתוח תוכנה לחברות ביטוח שילמה  0202 ביוני

 החברה הודבקה בנוזקת כופר., ממה שפורסם. כופר של רבע מליון דולר

 

כולל צילומי תעודת  - פורסם שחברת שירביט נפרצה ונגנבו פרטים רגישים של מבוטחים 0202 בדצמבר

  .פרטי רכב וכדומה, זהות ורישיונות

 

 

 

 

 

 

 

 

, שדרכה נשלחו עדכונים זדוניים ללקוחותיה, SolarWinds, פורסם על פריצה לחברת 0202 עוד בדצמבר

וכמו כן , FBI, NSA, מאובטחים וסודיים במשרדי הממשל האמריקאימה שהוביל לפריצה למקומות הכי 

 (.Fortune 500לעוד מאות לקוחות החברה )המון חברות 

 

 Chain Kill Cyber - מתווה של מתקפת סייבר

התקיפה , מהרגע שהוצבתם על הכוונת של תוקף - רוב מתקפות הסייבר בנויות מתהליך מאוד דומה

 :כלל באותו הסדרבדרך , תתרחש במספר שלבים

כתובות מייל , כתובות פיזיות, שרתים, עובדים בחברה שלכם - התוקף יחפש ויאסוף עליכם מידע .1

 .וכדומה
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החיצוני  Perimeter-בין אם על ידי ניצול חולשה ב - התוקף ינסה לחדור לארגון שלכם בדרך כלשהי .2

 .או על ידי ניצול הגורם האנושי כמו בפישינג, של ארגונכם

הוא יתפשט בין המחשבים והשרתים השונים וינסה  - החדירה לרשת הפנימית של הארגוןלאחר  .3

 .להגיע למשאבים חיוניים ולמידע רגיש

ביצוע , בין אם על ידי הצפנת השרתים שלכם - זה לא משנה איך, הוא יפגע בכם, בסופו של דבר  .4

 .אתם תיפגעו בכל אחד מהמקרים הללו - ריגול עסקי או הדלפת מידע

 

מספיק לנתק , . כלומר(Cyber Kill Chain) כפי שאפשר להבין מהשם, תהליך התקיפה מורכב כמו שרשרת

 .חלק אחד מהשרשרת על מנת שהתוקף לא יצליח להגיע למטרה שלו

הוא כנראה ייעצר לפני שיגיע למשאבים , אם התוקף לא יוכל להתפשט בארגון ולקפוץ ממחשב למחשב

אז , אם הוא לא יוכל למצוא עלינו מידע קריטי וחיוני בשלב איסוף המידע .שלנוהחיוניים והמוגנים ביותר 

מה שעלול לגרום לו , כנראה שמשטח התקיפה שלו יהיה מצומצם יותר ויקשה עליו לבצע את המתקפה

 . לעזוב אותנו לנפשנו ולבחור מטרה חדשה

עלינו מידע שיקדם אותו בתהליך איך לדאוג שתוקף לא יוכל למצוא  - במאמר נתמקד בשלב איסוף המידע

 .נוודא שזה לא יהיה מידע רגיש וקריטי שיכול לקדם את התקיפה - ואם הוא כבר ימצא מידע. התקיפה

 

 ?איזה מידע אוספים

 :איסוף מידע פאסיבי ואיסוף מידע אקטיבי :תהליך איסוף המידע נחלק לשניים

ליצור קשר עם השרתים של הארגון שאנחנו מבלי , נאסוף כמה שיותר מידע - הפאסיבי איסוף המידע

וזאת על מנת , ואבטחת המידע של החברה SOCתוקפים על מנת לא להשאיר עקבות תקיפה לצוותי ה

 . שלא להרים דגלים אדומים ולגרום להם לחשוד שהם תחת מתקפה

, חברההחל ממידע לא טכני דוגמת מיקום ה, השלב הזה כולל חיפוש מידע כמה שיותר רחב על החברה

. עד מידע Facebookאו  Linkedin-מדינות שהחברה פועלת בהן, רשימת עובדי החברה מ, כמות עובדים

, שמות דומיינים GitHub-מידע פומבי שפורסם ב, של שרתי החברה IPדוגמת כתובות וסגמנטי , יותר טכני

 .פנימיים ודברים נוספים שתכף נדבר עליהם
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 . למצוא כמה שיותר מידע באמצעות פניה אקטיבית לשרתי החברהננסה  - איסוף המידע האקטיבי

השלב הזה הוא הרבה יותר ריסקי כי אנחנו תמיד נשאיר אחרינו עקבות וכנראה גם נרים לא מעט דגלים 

כמות המידע שניתן לאסוף באופן הזה  ,יחד עם זאת(. תלוי בעיקר ברמת הסקיוריטי של החברה) אדומים

השלב הזה בדרך כלל כולל סריקות  .יכול להועיל לנו מאוד בהמשך התקיפהגדולה משמעותית והוא 

-חיפוש גרסאות של אפליקציות ו, Web-סריקות ידניות ואוטומטיות של שרתי ה, פורטים למיניהן

Frameworks  שונים שהחברה משתמשת בהן, במטרה למצוא חולשות ונקודות כניסה שונות לרשת

 .הפנימית של הארגון

Let’s get down to business 

בואו נגלה איך , והגישות השונות לעשות זאת, אז עכשיו משהבנו את הצורך במיפוי הנכסים הדיגיטליים

 .להשיג את המידע הזה

  רשמי האינטרנט האזוריים

 וכתובות מערכת אוטונומית IPV6-ו IPV4רשמי האינטרנט הם מוסדות האחראים על הקצאת כתובות 

(ASN ) עבור ניתובBGP ,ישנם חמישה רשמי אינטרנט כאשר כל רשם בעל , כיום. באזור מסויים בעולם

 .אחריות לאיזור אחר בעולם

 ARIN - America 

 APNIC - Asia Pacific 

 LACNIC - Latin America 

 AFRINIC - Africa 

 RIPE - Europe and Middle East 

לצורך , ידע רב על החברה אותה אנחנו מחפשיםניתן להוציא מ, באמצעות שימוש ברשמי האינטרנט

 .אך התהליך דומה בכל יתר הרשמים, האחראי לאירופה והמזרח התיכון, RIPEההדגמה נסתכל על 
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 [, מיילים, ראוטים, מיילים, אנשים וכו'IPv4/6דומיין, רשתות  -לפי קטגוריות  RIPE-]תוצאות חיפוש ב

בין היתר ניתן למצוא . ניתן לחפש מידע טקסטואלי ברשם, full text search-באמצעות שימוש באופציית ה

  :מידע כגוון

  מידע אשר יכול לשמש לצורכי מתקפות  -כתובות מיילים, מספרי טלפון ועוד מידע שימושי  -בני אדם

 password sprayingפישינג או 

  כתובותIP - מידע אשר יכול לשמש לצורך הגדלת משטח התקיפה 

 שמות דומיינים 

 
 [חיפוש שדות של מיילים בתוך אובייקטים של אנשים ממיקרוסופט]
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 ]תוצאות חיפוש מיילים בתוך אובייקטים של אנשים ממיקרוסופט[

  

 [IPv4]חיפוש שמות רשתות בתוך אובייקטים של רשתות 
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 טווח של כל רשת והשם שלה[ -]תוצאות חיפוש של רשתות 

Lookup ASN 

bgpview.io - הוא אתר שעושה מיפוי ל-Numbers ASN , שהוא אותו טווח הכתובות שמצאנו ברשמי

של פול הכתובות  ASN-אנחנו יכולים לשלוף את ה, באמצעות שימוש באתר .האינטרנט בדוגמה הקודמת

-תוצאות החיפוש תהינה כל מרחב כתובות ה .ולחפש אותו, מסויים של חברה מסויימת IPשהוקצה עבור 

IP כל כתובות ה, כלומר, הרשומות תחת אותו הטווח-IP שרשומות עבור אותה החברה. 

 

https://bgpview.io/
https://bgpview.io/
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HISTORY DNS 

 dns-אם כתובת ה. dnsלהיסטוריית , בין היתר. שומר עדויות לכל מה שקרה בו, האינטרנט כמו האינטרנט

נניח ואני מאחסן . יהיה ניתן למצוא עדויות לכך, שרת אחר והיום על, שלי הצביעה אתמול על שרת אחד

אני יכול לקנות דומיין חדש ולגרום לו להצביע על הראוטר הביתי , שלי drop shipping-שרת בשביל עסק ה

אני אחליט שאני , עם התרחבות העסק שלי וההבנה שהאיום הקיברנטי לא פוסח על אף אחד, מחר. שלי

ולא ישירות  WAF-תצביע ל IPאני אצטרך שהכתובת  .שישמרו לי על האתר CDNאו  WAFרוצה שיהיה לי 

 .dns-ולשם כך אצטרך לשנות את רשומת ה, לראוטר שלי

ובאמצעותם ניתן למצוא את , של אתר מסוים dns-המאפשרים להסתכל על היסטוריית ה, ישנם אתרים

מחפשים או כתובות של נכסים שכבר אינם של השרתים שאנחנו "( פיזיות" כביכול) הכתובות האמיתיות

 .נכסים שאינם מתוחזקים נוטים להיות פגיעים יותר - בשימוש

 :דוגמה לאתר שכזה הוא

https://securitytrails.com/domain/ 

  

https://securitytrails.com/domain/
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אשר החל  WEB HOSTINGשהיא פלטפורמת  ,WHMCSשל  IP-נשתמש באתר כדי למצוא את כתובת ה

 .WAF / CDN-כ CloudFlare-משתמשת ב ,0251 ממאי

 

שכנראה יחסום את רוב  CloudFlareיעדיף לתקוף את האתר ישירות במקום לעבור דרך , תוקף זדוני

נעזר . ולגשת לאתר ישירות WAF-עליו למצוא את הכתובת שמאחורי ה, לשם כך .המתקפות המוכרות

 :כדי למצוא אותו dns-בהיסטוריית ה

 

 [SecurityTrails-ב DNS]חיפוש היסטוריית 

 
 [DNS]תוצאות חיפוש היסטוריית 



 
 

External Reconnaissance 

www.DigitalWhisper.co.il 

 02  2021 אפריל ,128גליון 
 

 .cloudflare-לפני עידן ה, מהעבר הרחוק של האתר IP נקבל מספר כתובות

 

 .זממנובלי שום דבר שיעצור אותנו מלבצע בו את , ניגש לכתובת ונראה שאנחנו נגישים לשרת האמיתי

 ?ניסית לחפש בגוגל

מנועי . ולחפש מידע, הוא שימוש במנועי חיפוש על מנת לעשות את הלא יאומן, חזק לא פחות, כלי נוסף

. דברים שעדיף שלא יהיו באינטרנט, ובין היתר, החיפוש מאנדקסים באופן שוטף את כל האינטרנט

דוחות של , כלה בדוחות פיננסיים, הארגוןהחל ממיילים של עובדי , באמצעותם ניתן למצוא מידע חשוב

 .זמינים לכל דורש, מבדקי חדירות או קבצי סיסמאות שבאופן מקרי

ולכן כל אחד מאנדקס , יש הרבה מאוד מנועי חיפוש ולכל מנוע חיפוש יש את הייעוד שלו וקהל היעד שלו

והדברים שמעניינים את העם , ביידו משמש את העם הסיני, את גוגל אתם מכירים .מידע בצורה אחרת

דאק דאק גו יעזור לכם למצוא דברים מפוקפקים, , הסיני שונים מהדברים שמעניינים את העולם המערבי

. שזה נחמד. כאלו שלא מאונדקסים בגוגל. למשל, תוכן פיראטי. ואקוסיה ישתול עץ בכל פעם שתחפשו בו

 .יותר וזווית הסתכלות שונה על כל חברה ניתן לקבל מידע רב, באמצעות חיפוש במספר מנועי חיפוש

 

נתמקד , לצורך ההדגמה. מנועי החיפוש מאפשרים לחדד את החיפוש שלכם באמצעות שאילתות ייעודיות

 . google-ב
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 מוכרים: Google Dorks-דוגמא ל

 Site: Microsoft.com filetype:pdf 

 Site: s3.amazonaws.com Microsoft 

 Site: Microsoft.com vpn 

 Site: Microsoft.com Citrix 

 Site: Microsoft.com password 

דפים שבהם יש , שיכולים להכיל מידע רגיש PDFנוכל לחפש קבצי , באמצעות השאילתות לדוגמה שצויינו

הדברים  .ועוד, באמזון ששייכים לחברה 3Sבאקטים של , Citrixאו  VPNממשקי , PASSWORDאת המילה 

קבצים , שאנחנו יכולים למצוא עם שאילתות כאלה יכולים להיות קבצים שמכילים סיסמאות ופרטי הזדהות

שאילתות נוספות ניתן  .שירותים שונים של החברה ועוד, שמכילים מידע רגיש על לקוחות של החברה

 :למצוא בדף הבא

https://gist.github.com/sundowndev/283efaddbcf896ab405488330d1bbc06 

Transparency Certificate 

ומטרתו לתעד את כל , הוא פרויקט שנועד לנטר תעודות דיגיטליות Certificate Transparency-פרויקט ה

זיהוי וגילוי של תעודות שהונפקו בצורה שגויה או במטרה לאפשר , רשמיים CAהתעודות שהונפקו על ידי 

דבר המאפשר , פומביים מונפקים גם תעודות לדומיינים פנימיים CA-ב, לעיתים .על ידי גורמים זדוניים

, או שרתים פנימיים( naming conventions) קונבנציות השמה, לתוקף לגלות מידע על כתובות פנימיות

כמו כן לגלות שמות . הליכים המוצגים במאמר ולדלות מידע רב אף יותרניתן לחזור על הת, עם מידע זה

הוא אתר  sh.Crt .להגדיל את משטח התקיפה שלנו, ובכך פעם נוספת, דומיינים וסאב דומיינים נוספים

 :המממש את הפרויקט ומאפשר חיפוש בצורה נוחה

 

https://gist.github.com/sundowndev/283efaddbcf896ab405488330d1bbc06
https://crt.sh/
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Enumeration Subdomain 

אנחנו נגדיל את כמות , נוספים תחת הכתובות והדומיינים שכבר מצאנו subdomainsבאמצעות חיפוש 

 com.https://exampleיכול להיות שלדומיין . הנכסים שיש לנו על החברה ובכך נגדיל את משטח התקיפה

סביר , כלומר - בו ישנה אפליקציה שעדיין בפיתוח  com.example.https://devדומיין שנקרא -קיים סאב

ולכן תתן לנו שגיאות מאוד אינפורמטיביות שיובילו אותנו לעוד מידע , debug modeל להניח שהיא רצה ע

 :המוכרים שבהם הם, יש המון כלים subdomainsעל מנת לבצע אנומרציה של  .על הארגון ועל אותו שרת

  censys_subdomain_finder  

 Subscraper 

  tomnomnom/assetfinder. 

 sublist3r 

 

 [microsoft.comסאבדומיינים תחת  52200 החזיר sublist3r]הכלי 

 

  

file:///C:/Afik/DigitalWhisper/Articles/Issue%20128/ExternalRecon/%20https:/example.com
file:///C:/Afik/DigitalWhisper/Articles/Issue%20128/ExternalRecon/%20https:/dev.example.com
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Lookup DNS Reverse 

שלא מדובר  אני מקווה שאתם מצליחים להבין מהשם, לעומת סטודנטים בפקולטה להנדסת מערכות מידע

ולמצוא את כל  IPלקחת כתובת  - כלומר, DNS-בתהליך הפוך ל אלא, הנשלחות אחורה DNSבפקטות 

 .IPנקבל את אותה כתובת  - DNS RESOLUTIONשמות הדומיין שאם נעשה להם 

נוכל לחפש שרתים וירטואליים שיושבים על אותו השרת הפיזי ובכך נוכל למצוא , באמצעות הטכניקה הזו

ן ייתכ, מסויים webכאשר אנחנו מנסים לתקוף שרת  .נכסים נוספים וכמובן להגדיל את משטח התקיפה

שפגיע , שהוא חולק שרת פיזי עם שרת וירטואלי אחר, אבל ייתכן גם. שהוא לא יהיה פגיע בצורה חמורה

 .להרצת קוד

 

וממנו לחזור בחזרה ולתקוף , נוכל להגיע לאחיזה על השרת הפיזי, באמצעות תקיפת השרת הוירטואלי

 .את השרת הוירטואלי שאותו ניסינו לתקוף מלכתחילה
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Pastebin, Bitbucket, GitHub 

שרתי ניהול גרסאות ואחסון של קוד  - כל מי שעובד או יצא לו לעבוד עם קוד מכיר היום את גיטהאב ודומיו

גם הם עושים , בגלל שגם מפתחים הם בני אדם. מי שמשתמש בו לרוב הם מפתחים .מקור מבוססי רשת

 - פתחים מעלים קוד שמכיל פרטי הזדהותלפעמים מ . לא רק בכתיבת קוד שגורם לבאגים, ולא. טעויות

 .קונבנציית שמות דומיינים ועוד, מידע פנימי רגיש,  APIמפתחות , יוזרים וסיסמאות

בואו נגיד שזה לא  .על הארגון( ואולי רגיש מאוד) כך קוד מקור דולף החוצה וביחד איתו גם מידע רגיש

וגם הסיסמה ( Domain Admin) בדומיין שלהםהמצאה להגיד שיש ארגונים שכרגע המשתמש הכי חזק 

 .הדרך קצרה מאוד - משם ועד להשתלטות מלאה על כל השרתים בארגון .GitHub-שלו נמצאים ב

 

 :בואו נסתכל על מספר דוגמאות, GitHubכדי להבין את העוצמה של 

 

שמכילים בין היתר  wp.configאו קבצי " filename: /etc/shadow" י חיפוש”ע etc/shadow/ קבצים כמו

 של השרת. DB-לחיבור ל הפרטיםאת 
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מה , על שרתים שונים rootומצאנו פרטי הזדהות מלאים של משתמש " @plink root" באמצעות חיפוש

שמאפשר לנו להתחבר בצורה ישירה לשרת ופוטנציאל להשגה של שליטה ראשונית בתוך רשת הפנימית 

 .של החברה

 

 DB-שמכילים בין היתר את היוזר והסיסמה לחיבור ל ניתן למצוא קבצים, wp.configעל ידי חיפוש קבצי 

 של השרת
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Buckets S3 

 s3-חלק מה ., שירות של אמזון שמיועד לאחסון קבצים בענןs3 bucketעוד נכס דיגיטלי שנרצה למפות זה 

buckets  ומידע רגיש שקיים שם יהפוך להיות לנחלת שלנו עלולים להיות מוגדרים בצורה לוקה בחסר

 .הכלל

מראה דליפות מידע שונות מבאקטים של חברות  leaks-com/nagwww/s3.https://githubהפרויקט 

 ITשל חברות ( כמו נטפליקס ופורד) מידע על לקוחות ענק, של אנשים SSN-שונות שהכילו מידע רפואי ו

 :ב וכדומה"תמונות פנימיות של צבא ארה, NSAפרוייקטים צבאיים של , שונות

 

באמצעות יצירת  .נמחיש מקרה דומה למקרה בו נתקלנו בזמן פרויקט אצל לקוח אמיתי, בדוגמה הנוכחית

השם של בערבוב עם ' ( וכו app, assets, attachments, files) Bucketsליסט של שמות נפוצים של 

 .יכולנו לתשאל את אמזון אם קיימים באקטים כאלה או לא, החברה

 

של החברה שפתוח לכולם ואנחנו מורידים ממנו קובץ שנקרא  Bucketאפשר לראות שמצאנו , בדוגמה

Mypass.txt  וקוראים את התוכן של הקובץ, התרחיש זהה לחלוטין לזה שקורה אצל חברות הענק

 .המתוארות בפרויקט למעלה

https://github.com/nagwww/s3-leaks
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Shodan & Censys 

מנועי חיפוש שסורקים את האינטרנט באופן קבוע . Shodan-ו Censysעוד דרך מעולה למיפוי אלה 

שירותים יכול תוקף למפות ולמצוא הרבה , באמצעות כלים אלו .ומבצעים מיפוי של רשת האינטרנט

 .גם חוסכים לו זמן רב באיסוף המידע וגם חוסכים לו חלק מהשלב האקטיבי, ושרתים שפתוחים לכל דורש

 

 

זכיר לכם את מתקפת הסייבר האיראנית על תשתיות נ, לצורך ההמחשה עד כמה הסורקים האלו חזקים

יכולות סייבר " האמת היא שלא היה שם שום דבר מתוחכם או שום .המים הקריטיות של ישראל

בואו נצפה במספר דוגמאות לעוצמתו של . ונכסים לא ממופים Shodan-רק שימוש נבון ב". מעצמתיות

Shodan: 

 

 

 

 ]מכונה שפתוחה לשליטה מלאה של כל מי שרוצה ללא כל הזדהות[

https://censys.io/
https://www.shodan.io/
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 .ללא כל הזדהות הפתוחים SMB Shareניתן למצוא ”, Authentication: disabled“ - באמצעות החיפוש

 

 

 ]מצלמה שמחוברת לאינטרנט ומשדרת בלייב מגן ילדים[
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 משהו שכנראה מאוד דומה למה שהאיראנים הצליחו להשתלט עליו[, ]ממשק שמנהל ונותן חיווי על משאבות מים

 :Shodan-שמניבים דברים מגניבים בנוספים חיפושים 

  שרתיFTP פתוחים ללא הזדהות: 

“230 login successful” port:21 org:orgName 

032 „anonymous@‟ login ok org:orgName 

  מחשביWINDOWS XP מחוברים לאינטרנט: 

Windows xp 

  שרתיSMB פתוחים ללא הזדהות: 

Authentication: disabled 

 RDP  (:אפשר למצוא קונבציית דומיינים פנימיים)שפתוחים לאינטרנט 

has_screenshot:true port:3389 

  נגישותמצלמות רשת: 

has_screenshot:true !port:3389 !port:5900 
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 Censys-חיפוש ב

. המנוע יחפש מופעים של מילת החיפוש ברשומות שלו, כלומר, החיפוש הדיפולטי הוא טקסטואלי

ללא קשר ) ימצא את כל המחשבים המכילים את המילה הזו איפשהו Microsoftחיפוש של , לדוגמה

 מייקרוסופט(לנכסים שבבעלות 

וגוגל מאפשר שימוש בשפת שאילתות משלו על מנת למקד את החיפוש ולהוציא  Shodanכמו , Censysגם 

נעבור בקצרה על , ומאפשרת יצירה של אלפי שאילתות שונות, השפה עשירה מאוד .את המקסימום ממנו

  בלינק הבאלהעמקה ניתן להסתכל . סוגים שונים של חיפושים

 :נכתבות באמצעות הסינטקס הבא Censysכפי שמוסבר באתר של , השאילותות

<known port>.<protocol>.<additional information which is relevant to the 

protocol> : <what you are searching for>  

להדגמת , מספר דומאות .באופן ספציפי לפרוטוקול, וניתן לשלוט ברמה מדויקת במיוחד על החיפוש

 :העוצמה של הכלי

443.https.get.headers.server:<company or product name> 

 :עם הערך המבוקש  header serverאת כל האתרים שיש להם sslיחפש תחת פרוטוקול 

443.https.get.body:src="/lib/land_gm.png" 

יש תמונה עם הנתיב המבוקש, לצורך מציאת אתרים  HTML-שלהם ב body-יחפש את כל האתרים שב

 .העונים לשאילתא המאוד מסוימת הזו

  :נשתמש בפקודות הבאות, אם אנחנו רוצים להשתמש בחיפוש פשוט יותר

 :על מנת לחפש פורט מסוים

ports:3389 

 :על מנת לחפש טווח כתובות מסוים

ip:23.20.0.0/14 

ip:[23.20.0.0 TO 23.20.5.34] 

 :על מנת לחפש פרוטוקול מסוים

protocols:"ssh" 

 :וכמובן ניתן לשלב בין מילות החיפוש באמצעות אופרטורים בוליאניים כמו

And, or, not 

  

https://censys.io/overview/syntax
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 אמצעי תקשורת וממשקי חיבור מרחוק

להתחבר מה שיוצר צורך  - היום בעקבות מגיפת הקורונה, נוצר מצב בו המון עובדים עברו לעבוד מהבית

 .מרחוק אל תוך שרתי הארגון, ובכל פעם שמשהו חדש נחשף לאינטרנט, נוצר חור אבטחה

 :אמצעי תקשורת יכולים להיות

 Slack  אוTEAMS אירגוני 

 שרת מיילים חיצוני 

 :אמצעי חיבור מרחוק יכולים להיות

 Citrix 

 VPN Services 

הממשקים, ובדוגמה הבאה, נראה כיצד אנחנו באמצעות הטכניקות שהצגנו למעלה, ניתן למצוא את אותם 

 מנצלים את כל הידע שהצגנו עד כה על מנת להגיע מהאינטרנט להשתלטות מלאה על ארגון.

 

External To internal - השתלטות מלאה על ארגון מבחוץ 

המטרה הייתה להשתלט על השרתים הפנימיים בארגון  - עכשיו נעשה הדגמה קצרה מפרויקט שהיה לנו

 .external to internal :מה שנקרא - מבלי לקבל אחיזה ברשת הפנימית

, ביניהם אפשר למצוא את crt.sh-התחלנו מלחפש מידע על החברה ומצאנו פלט של תעודות ב

 :(הדוגמה לא קשורה ללקוח) הקונבנצייה של הדומיין הארגוני הפנימי
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שמכילים את אותה קונבנצייה של הדומיין של חיפושים שונים  GitHub-באמצעות חיפוש ב, לאחר מכן

 :הצלחנו למצוא משתמש דומייני ואת הסיסמה שלו

 

, מצאנו כמה ממשקים דומיינים חיצוניים שמאפשרים התחברות לתוך הארגון, אחרי חיפוש לא ארוך מידי

 .ובאמצעותו הצלחנו להתחבר עם אותו משתמש Citrix, לדוגמה

 Domainארוכה וקפיצות בין מחשב למחשב בתוך הארגון על מנת להגיע לחשבנו שיש לנו מפה עוד דרך 

Admin המשתמש שמצאנו ב, אבל מה, הנחשק-Github  עם הסיסמה היה כבר משתמשDomain Admin. 

וכך הצלחנו להשיג את המשתמש החזק ביותר בארגון תוך מספר שעות מרגע התחלת הפרוייקט ותוך 

 .כל השרתים הרגישים של החברה זמן קצר אחר כך, גם להשתלט על

 

 סוף דבר

. יכולים לשמש תוקפים זדוניים או להיות להם למטרה, במיוחד אלו החשופים לאינטרנט, נכסים דיגיטליים

 . ניתן לוודא כי המידע הנגיש באינטרנט אינו קריטי ולא מהווה סיכון לחברה, באמצעות מיפוי הנכסים

כאלו שלא , ונכסים ישנים יותר, שמספיק פרצה אחת בגדר כדי להיכנסאני לא אהיה הראשון שיגיד , כמו כן

הם אלו שנוטים , בדרך כלל נוטים שלא מתוחזקים. וכידוע, בשימוש או כאלו שלא יודעים על קיומם בכלל

ניתן לוודא שאנחנו ממזערים את סיכוני , באופן תדיר, באמצעות מיפוי הנכסים הדיגיטליים. ליפול ראשונים

 .שלנו למינימוםהאבטחה 

אנשי אבטחת מידע יוכלו למפות את הנכסים שלהם , אנחנו מלאי תקווה שבאמצעות המאמר הזה

 .ביעילות

 

 תודות מיוחדות

 על העזרה בכתיבת המאמר. ניקולאי סוקוליקוחביב וייצמן , חי מזרחיתודה ענקית ל


