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Blue Hands-on BloodHound 

 בסיהונתן אלק מאת

 

 הקדמה

Active Directory (AD )קת הללמח א מאפשרוה ,ה ארגוניתבכל סביב ליבתי חלק מהווה-IT לנהל , להפיץ

למרות זאת, עם בצורה מסודרת.  (משתמשים וקבוצותהרשאות, , מחשביםבדומיין )אובייקטים ולבטל 

משתמש כשבין אם  ;ַעל ַכּנֹומעקב וניהול ההרשאות מתקשה להישאר בגרות הסביבה הדומיינית בארגון, 

משתמשים כשבעליהם עוזבים את  מחיקת-אי בגללובין אם  מיםקידומס' עקב רב הרשאות מספר צובר 

 טווח טעויותהמורכבות של ניהול אופרצייה תפעולית שוטפת בצמוד ל .אחרעבודה הארגון לטובת מקום 

 .חיצוני הניתנים לניצול ע"י תוקףAD -ב חושפים ליקויי אבטחה ,רחב בקינפוג אפשריות

מספיק מבט על הסט הרחב ) ’Secure by Design‘ נבנה בחזוןמעולם לא  ADהרעיון כי מהצד האדום, 

, Kerberos ,DNS ,RDP ,WMI ,LDAP ,DCOM ,SMB: מרכזשהוא  APIs-ו םפרסרי פרוטוקולימאוד של 

RPC ,NetBIOS ,SAMR ,SMTP )לאחר השגת דריסת רגל ברשת,לא פעם החשיבה כי את  מצדיקה 

האפשרויות למתקפות  טווח .את וקטור ההתקדמות המרכזי להוות ותמסוגל AD מתקפות מבוססות

ברשת ארגונית  Reconnaissance ,Lateral Movement, Credential Ttheftעבור  לוקאליות ומרוחקות

 .ענפה הוא כמעט אינסופי..

ויחסים בין האובייקטים בדומיין תוך מתן  ADהרשאות  ניתוחכלי  .BloodHoundנכנס זה בדיוק השלב בו 

שימוש עשה נרוב כמסיבה זו,  .להתקדמות ותהנדרש דרכי התקיפה תּונראו Attack Pathsדגש על מציאת 

. במאמר הקרוב אשתדל להפריך את הטענה הזו ולהראות כיצד התקפיים בלבד לצרכים BloodHound-ב

 ניתן לעשות שימוש בכלי למטרות הגנתיות. 

 :צריך רענון או\ו רלמי שלא יצא להכי על הארכיטקטורה של הכלי מילה

BloodHound קולקטור, ממשק משתמש וממסד נתונים. הקולקטור  :רכיבים עיקריים 3-מורכב מ- 

SharpHound ,רשום ב-C# ו(-PS)  ומשתמש בפונקציות שלNative Windows API ו-LDAP Namespace  על

לאחר פעולת האיסוף הראשונית המשתמש מנגיש את קובץ האיסוף  .AD Objectsמידע על  לאסוףמנת 

. צד הקליינט של Neo4jמסוג  DBשמכיל  backend-אל ה JSONהמאגד בתוכו מספר קבצי  ZIP-שמורכב מ

BloodHound רשום ב-React  ורץ עלElectron  ובכך מנגישcross-platform  את האפליקציה באמצעותJS . 
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 פילוסופיהכולם אוהבים 

צבירת . מגן\כיוון טוב לכל חוקריהיה תמיד בצוותים אדומים כלי תקיפה הנמצאים בשימוש נרחב בחינת 

מסתירה הזו  הטענהאבל  לצעד חובהרוב נחשב על פי  עבור צוות כחולם אדומים בכלי hands-onידע 

 טרים:נמספר ליקויים אלמ

  ברמה נרחבתכלי תקיפה מבצעים אוטומטציה 

  עוד אנשים לכיסוי חלק גדול יותר ברשתנדרש  - הוא לא סקלביליבכלים השימוש  

 הoutput-  של הכלים לרוב יהיהstraight forward  

 ( כמה שיותר מהר במינימום צעדיםעממיתבאנגלית  ”to Pwn“כלי תקיפה נועדו להשתלט )כלומר, 

כל זה גורר לא פעם את המשפט . מה הבעיה הם לא נועדו לומר לנו. ובמינימום ידע מצד התוקף

  ?"?איך זה עוזר לי ,"אבל מה אני יכול לעשות עם המידע הזההאופטימי 

ניתוח של כלי תקיפה פופולאריים הוא ניקח את התשובה לדילמה צעד אחר צעד. ראשית, הסכמנו כי 

או דיסק מבלי לגעת במריץ את עצמו מהזיכרון  metrepreterכיצד בדיקות בסגנון של . חשוב הוקטור הגנ

קל וחומר . ניטור והגנהמתודולוגיית נון תכיעזרו מאוד ל lsass.exe-מ credentialsשולף  Mimikatzכיצד 

 .open-sourceאם מדובר בכלי 

 GPOהגדרת פוליסות מה אפשר לעשות ברגע שמבינים איך כלי תקיפה עובד? ובכן, המון דברים. החל מ

ניתוחם , (auditdאו \ו Windows Event View ,Sysmon) םאיסוף לוגים אבטחתיים רלוונטיי, ְמַפּצֹות

-Endונטרול פעולות בעמדת הקצה על ידי מוצרי  FW-חסימת תקשורת ברמת הלה בכו SIEM תבאמצעו

Point Protection האם זה מספיק?אבל  חלק משגרת הגנה טובה.. כל אלה מהווים כדוגמת אנטי וירוס  

  :John Lambertנאמר על ידי משפט מוכר בנושא 

“Defenders think in lists. Attackers think in graphs. As long as this is true, attackers win”. 

בשביל  הסביבהעל ים אדומים הרצה יזומה של כלי ניתן לתת עליו את הדעת הואשנוסף אלמנט ובכן, 

נתיבי התקיפה לבחון את ניתן  תתמונת המצב שמתקבלפי על . תוקף "יראה" את הרשתהלהבין כיצד 

  מתאר זאת היטב. ”Assume Compromise“המונח  .)הסתברותית( תוקף פוטנציאלי יבחר לנצלש

 למציאת פערי אבטחה באמצעות דרכיםאציג . במסגרת המסמך זה מוביל אותנו בדיוק למטרת המאמר

. אצא מנקודת הנחה שרובכם מכירים אותו היטב ואנסה BloodHound :כלי די פופולארי בקהילה האדומה

תהיה מבוססת  לכיצד ניתן לשפר את הגנת הרשת האירגונית באמצעותו. כל דרךכיוונים עיקריים  3להציג 

  פרואקטיביות שאציג:הדרכים ה .קודמתה ולכן מומלץ לקרוא לפי הסדרהבנת על 

 נקודות תורפהלמציאת  ממשק הגרפי של הכליב שימוש .1

 DB-ותחקור ישיר של ה CQLשאילתות ניסוח  .2

 על מנת לספק תוצר סופי מובילים Open-Sourceכלי שימוש ב .3
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 מאיפה הכל מתחיל

מעטפה עם שמות משתמשים וסיסמאות , Phishing ,OSINT ,SQLi)באמצעות   Credentialsלאחר שהשגנו

 ומחשבים אחריםלהתחבר לשרתים בו ננסה שנפלה ממשאית( והתחברנו למחשב בדומיין, מגיע השלב 

להשיג משאבים ויכולות נוספות בשביל אחיזה חזקה יותר ברשת. זה הרעיון הכללי מאחורי על מנת 

lateral movement ו-privilege escalation.  

 .לצוות אדום בסביבה דומיינית BloodHound - GPSאחד הכלים הכי מוכרים לביצוע המשימה הוא 

בו  מסמך פורמאליהפיצו  CISAבאמצעות  United State Department of Homeland Security-ה 0202-ב

ברשת  attack pathsבשביל לגלות אקטיבית  BloodHoundלהריץ את  -לבצע בדיוק את זה  מֹוִריםהם 

 הארגון ולטפל בוקטורי התקיפה שמאפיינים אותם. 

נבדוק את האופציות שעומדות לרשותינו עם במסמך  וכיצד עושים את זה?למה הם מתכוונים 

BloodHound  ה טחתי שלבלנתח את הסטטוס האבשביל-AD  בארגון ומה הם הפתרונות המהירים

 BloodHound. אקדים ואומר כבר עכשיו כי נעשו בעבר מאמרים מעולים על )ופחות מהירים( שניתן לבצע

ולכן אני הולך להראות ולהסביר את השימוש ברמה מועטה ככול הניתן. מטרת המאמר היא הצגת 

 פרקטיקה כחולה ופחות שימוש "סטנדרטי" של תוקף. 

ומייסד  יסט מוערךבחסד, סייבר, מוזיקאי יוסי סאסיבפודקסאט "מדברים סייבר"  :אתנחתא כחול לבן

להסלמת  המומצעזמן הכי בכל הבדיקות חדירות שעשו במהלך השנים,  ציין ,הישראלית ootR10 חברת

. תלוי בצבע מכנה שלכם, אמירה זו אמורה דקות 7הוא Domain Admin -הרשאות ממשתמש פשוט ל

 .בגוףאצלכם להוריד או להעלות את רמת הסרוטונין 

 

 על רגל אחת BloodHound - לי זה לא יקרה

ת מקסימאלית ברשת ולהיות בבקרה מלאה על ּועל הנייר, תכלית קיומו של הצוות הכחול היא להשיג נרא

כל הפעולות שמתרחשות בה. במבחן המציאות כל אדם שנחשף לארכיטקטורה מלאה של רשת יודע שזה 

קבל תיעדוף על יותמיד יהיו מצבים בהם תפעול הרשת  blind spotsכמעט בלתי אפשרי. תמיד יהיו 

  חסוך כסף, לא לייצר עוד ממנו.ל נועדה Securityאבטחתה. 

יותר מכמה חודשים ויש לכם כמות סבירה של משתמשים,  Active Directoryובכן, במידה ואתם מריצים 

)אם לא  חלקכם .144%-הוא סביב ה attack pathsהסיכוי שיש לכם ברשת מאות )אם לא אלפים( נראה כי 

 . תרשו לי להסביר אך ,עיניים מהמשפט האחרוןאת הבוודאי מגלגלים  רובכם(

  

https://www.cisa.gov/emergency-directive-21-02
https://www.linkedin.com/in/yossisassi/
https://10root.com/
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 בצורה הבאה: מוגדר attack pathנתחיל מההתחלה, 

 

-אשר לה יש שליטה בקבוצת ה Administrators-נוספה לקבוצת ה Domain Users-קבוצת ה זובדוגמה ה

Domain Admins ולהסלים  נתיב התקיפה. קינפוג זה מאפשר לכל אחד שחבר בדומיין לעקוב אחרי

בארגון דלפו, )!( אם פרטים של משתמש יחיד במקרה הזה  -. במילים אחרות Domain Admin-הרשאות ל

 תוקף יהיה מסוגל להשתלט על כל הארגון לפני ארוחת צהרים. 

סתכל ננפלו ממשאית. /שלו דלפו credentials-משתמש שהחנו בדוגמה על תפאם נהיה יותר ספציפיים, 

 :שתמש רנדומלי בדומייןממ attack pathsעל 

 

 בדומיין: attack path-נסביר בקצרה בשביל להבין את מהות ה ?מה קורה שם

 IT00322@DW.LOCALת חבר בקבוצ BFLIN00414@DW.LOCALמשתמש  .2

 COMP00011.DW.LOCALאל מחשב  RDPמי שחבר בקבוצה הזו יכול לפתוח חיבור  .0

ולכן ככול הנראה ניתן  נ"לפעיל על המחשב ה sessionיש  LZIEGEL00327@DW.LOCAL משתמשל .3

 token1גניבת או  , מניפולציותcredentials dumpנתונים שלו על ידי לחלץ את ה
 

הסתיימה מכיוון למעשה עבודתינו  ,ברשותינו יםנמצא LZIEGEL00327@DW.LOCALפרטי ברגע ש .4

 מכאן כל הדומיין )כמעט( תחת שליטתנו. Domain Adminsשהוא חבר בקבוצת 

 

  

                                                           
 

1
, loginעל העמדה והמתנה לביצוע  keyloggings(, מרגיסטריאו \יש לכך הרבה שיטות. הנפוצות ביותר הן שליפת סיסמאות מהדפדפן )מקבצים ו 

 metrepreter כגון post exploitation implant, שימוש בכלי LSASS-המשתמש מהזיכרון של תהליך ה sessionלשליפת נתוני של  mimikatzטעינת 

/ cobalt strike / empire / pupy  עם יכולותbuilt in ביצוע ,shellcode injection  ה את שאנחנו רוצים היוזרלתהליך שרץ תחת-token  .שלו ועוד

 . OpSecשנמצאים על העמדה והיגיינת  EDRכמובן שצריך לקחת בחשבון מוצרי 
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 אמיתית: Active Directoryמסביבת מה גיהיו מורכבים יותר. דו attack paths-מבחן המציאות הב

 

בשלב . הקצרים ביותראלא רק את  attack paths-ת כל המראה לנו אלא  BloodHound-קחו בחשבון ש

 הזה אנחנו רק בוחנים את גודל הבעיה.

  

 ?מה אפשר לעשות

 בשביל לאשר שלא תשרדו תאונה.  crash test dummyבמידה ואין לכם חגורות בטיחות ברכב לא צריך 

בסביבת הדומיין שלנו, מה אפשר לעשות בנוגע לזה?  attack pathsיש לא מעט אולי טוב אז הבנו ש

אבל  ,שמתיימרים לפתור כל בעיה ֵמֹהּדּו ְוַעד כּוׁשהתשובה הכללית היא הרבה דברים; יש כלי הגנה 

בפרק הנוכחי  אז נדבוק בו כרגע. BloodHound-טרת המאמר היא להראות את היתרונות של שימוש במ

ביים. בפרקים של הכלי מכיוון שהם הכי בסיסיים ואינטואטי GUI-אציג את הצעדים שניתן לעשות דרך ה

בשביל לחלץ  open-sourceושימוש בכלים  CQLמתקדמים במאמר אשים יותר דגש על בניית שאילתות 

  מידע רלוונטי.

שניתן לבצע דרך הממשק  צעדים פרואקטיבים 3-ל הקרוב בפרקחלק את התשובה אוקיי מתחילים. א

 :BloodHoundמשתמש של 

 בעלי רגישות גבוהההרשאות למשאבים  פרימת .2

 אחרי פעולות של משתמשים חזקים התחקות .0

  הרשאות במחשבים בעלי רגישות גבוההעצי ו local groupsאחרי התחקות  .3
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 בעלי רגישות גבוהה לאובייקטיםהרשאות  פרימת

כלומר, תוקף המשיג גישה לאותם . ’Admin-equivalent‘בעלי הרשאות מסוג  AD-מספר אובייקטים ב

אוהבים  BloodHoundהיוצרים של  קבוצות( התקדם משמעותית ברשת.\מחשבים\)חשבונותמשאבים 

ניתן די בקלות לקבוע למי יש  BloodHoundבאמצעות  . ואכן,”Six Degrees of Domain Admin“לומר שיש 

 גישה לאותם אובייקטים. 

המדמה סביבה )דומיין  JON.NET( בדומיין Domain Admins) DAנדגים את הנושא. ניקח את הקבוצה של 

 ”Inbound Control Rights“נוכל לראות תחת  כשנפנה את הקבוצה(. אמיתית שבניתי לטובת המאמר

 :אפשרויותשתי 
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 :DA-ישירה לקבוצות שיש להן גישה  0נראה שיש  ”Explicit Object Controllers“כשנלחץ על השורה 

 

. אבל מה נוגע DA-אמור להיות שליטה על ה Entreprise Admins-ו Administratorsוזה הגיוני כי לקבוצות 

יראה לנו למי יש את  Unrolled Object Controllers” ,BloodHound“אם נלחץ על  לשורה השנייה?

מבלי  AD-)היכולת לבצע פעולות לניהול ה Security group delegationבאמצעות  DAההרשאות של 

 בוצה חזקה(:להיות חבר בק

 

 find shortest“)בניגוד לאופצית מלאהתמונת מצב . הקטגוריה הזו משקפת לנו וזו הבעיה האמיתית

path"  )קבוצת ההאובייקט של למי יש שליטה על המוכרת-DA . ניתן לראות בצורה מלאה היכן מרכז
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מירב המאמצים בשביל חברי קבוצה שפשוט לא נחוצים ולעשות את של או  group nestingהמסה של 

 . attack path-או את ההרשאות שיש להם בשביל להקטין ככול הניתן את ה\להוריד אותם ו

עם נוספות  custom madeכעת נדרש לחזור על התהליך בנוגע לשאר הקבוצות החזקות בדומיין )וקבוצות 

 הרשאות גבוהות שמייחדות את הדומיין שלכם(:

Target Principals 

Domain Admins 

Enterprise Admins 

Schema Admins 

DNS Admins 

Print Operators 

Server Operators 

Account Operators 

 

או להגביל את הגישה אליהם ניתן יהיה לראות \ברגע שמתחילים להסיר הרשאות מיותרות ממשתמשים ו

 את הגרף הופך פשוט יותר ויותר עד שכל התפקידים מובנים.

 

 אחרי פעולות של משתמשים חזקים התחקות

למחשב בדומיין, מספר מנגנונים במערכת ההפעלה ( logonבכל פעם שמשתמש מבצע התחברות )

מאפשרים לתוקף עם שליטה על העמדה לקבל את זהות המשתמש. כלומר, התוקף עשוי להשיג את 

 . Windowsשל  Access Token Modelאו לבצע התחזות למשתמש על ידי ניצול \ו משתמשסיסמת ה

 בהרשאות , משתמשsessionומתחיל  לכן, בכל פעם שמשתמש חזק מתחבר אקטיבית לעמדה

Administrator Local  משתמש. באמצעות אותו להשיג נתונים או להתחזות אל )עקרונית( יכול

BloodHound  לראות את כל הניתן-sessions  הפתוחים שנאספו בזמן הרצתSharphound  של )הקולטור

 (. הכלי

 



 
 

Blue Hands-on BloodHound 
www.DigitalWhisper.co.il 

 9  2422 יוני ,144גליון 
 

 :DAת שורה נוכל לראות את כל המחשבים בהם פתוח חיבור של חברי קבוצה נלחץ עלאם 

 

טובי הסקפטים שבקהל יגידו שאני מקצין את המצב  לשליטה בדומיין.מכל עמדה ניתן לכאורה להגיע 

 אמיתית: הניקח דוגמה מסביבלטובת המאמר. ובכן, 

 

עם . DAאל  גישהלתוקף להשיג  אפשרות פוטנציאליתהוא  Computer nodesשל  278כל אחד מאותם 

כמה מסובך זה כבר יכול להיות להשיג פעם אחת  - כל תוקף יוכל לקבל שליטה בדומיין מספיק סבלנות

Local Administrator  278על מחשב אחד מתוך? 
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 ?לעשות ניתן מה אז

צריך באמת  Domain Admin"האם ראשית, זה השלב בו אנחנו צריכים לשאול את עצמינו את השאלה 

התשובה  - tfMicrosoשל  Tiered administration modelובכן, בהתאם אל  להתחבר לעמדות קצה?"

 . לאהיא 

כשלב ראשוני, מומלץ לעבור על כל אחת מהמערכות שמופיעות ולחשוב בצורה רציונלית האם אין פתרון 

 PAWS (Privileged Accessאו \וDC (Domain controllers ) צריכים להתחבר רק אל DAאחר. בכללי, 

Workstationsאו מערכות אחרות שהן חלק מ\( ו-Tier 0  של הארגון. היגיינתOpSec  תמיד רלוונטית

 קריטיות לרציפות הארגון.  ITכשמדובר בתשתיות 

בדומה לסעיף הקודם, גם פה נדרש לחזור על התהליך עם שאר הקבוצות החזקות בדומיין )וקבוצות 

custom made :)נוספות עם הרשאות גבוהות שמייחדות את הדומיין שלכם 

Groups 

Domain Admins 

Enterprise Admins 

Schema Admins 

DNS Admins 

Print Operators 

Server Operators 

Account Operators 

באינטרוולים של כמה שעות )ואולי למשך מספר ימים(   Sharphound.exeתצטרכו להריץ אתהערה: 

)לכמה מערכות שונות  בשביל לקבל תמונה מלאה יותר של התחברות למשאבים על ידי משתמשים חזקים

 הרבה(. מן השורה מתחברים ביום עבודה רגיל? server adminאו  help deskמשתמש 

, באמצעות סריקה בודדת פת האינפורצמיהעל פי האופן בו נאס ,BloodHoundשל  הדוקומנטציהעל פי 

ולכן בבדיקה מקיפה חייבים לתת לו יותר זמן  הפתוחים )!( sessions-מכלל ה 5%-25%רק בין לרוב נקבל 

 לאסוף מידע. ניתן לבצע את זה באמצעות:

HH:MM:SSLoopduration --Loop --CollectionMethod Session --exe .SharpHound >\C: 
 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/security/compass/privileged-access-access-model
https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/data-collection/sharphound.html#the-session-loop-collection-method
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 במחשבים בעלי רגישות גבוהה ועצי הרשאות local groupsאחרי  התחקות

היו מחוברים. בסעיף הנוכחי נראה כיצד ניתן לעקוב לאילו מערכות משתמשים חזקים הבנו בסעיף הקודם 

נבחר את המחשב  אחרי ההרשאות מול המערכות האלו וגם עבור מערכות נוספות בעלי רגישות גבוהה.

   ממקודם ונראה מי עוד "יושב" על העמדה. sessionהראשון מהמחשבים שראינו שיש עליהם 

 

נוכל לראות לאילו  ”Explicit Admins“ באמצעותבדומה למתודולוגיה מהסעיף הראשון בפרק, גם כאן 

להבין מי כל המשתמשים  נוכל ”Unrolled Admins“קבוצות הביאו הרשאה ישירה על העמדה ובאמצעות 

או \מתייחס לכל משתמש ו Unrolled Admins .לא אמורים לקבל גישה אליהשאולי  החזקים על העמדה

 . security group nestingעל המחשב באמצעות כל רמה של  adminשיש לו הרשאת  principalסוג של 
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ות החזקות והאם באמת כולן נדרשות אין שירשור מוזר במיוחד. אפשר אולי לדבר על הקבוצבמקרה הנ"ל 

 להתחבר לעמדה אבל זה לא העיקר. ניקח דוגמה מסביבה אמיתית כדי להדגים את הבעיה:

 

משתמשים עם הרשאות  385-שיש להם גישה לחשבונות בעמדה אלא גם ל DAלא מדובר רק על כעת 

Admin  וזה כבר פער אבטחתי משמעותי.  -על המחשב בודד 

 Domain-המצב גם בנוגע למחשבים בעלי חשיבות אחרים. ניקח לדוגמא את קבוצת ה ניתן להסתכל על

Controllers  חלק ממנה:ונראה מי 

 

 מקומי עליו: Adminשנמצא בשליטתה נוכל לראות מי  DC-כעת, אם נסתכל על מחשב ה
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בלים גישה נה תהיה הרבה פחות יפה. אפשר לראות אילו משתמשים וקבוצות מקוהתמ, כשניכנס אליו

 95. בכל מקרה, בצורה פחות 'מתוכננת')כמו שמתוכנן( ואילו משתמשים וקבוצות מקבלים  DC-ישירה ל

  :הוא לא תרחיש נחשק DC-מנהלים מקומיים על ה

 

 למחשבים ששייכים לקבוצות מרכזיות נוספות:ניתן לחזור על התהליך בנוגע 

Groups 

Domain Controllers 

Read-Only Domain Controllers 

Enterprise Domain Controllers 

Cloneable Domain Controllers 

בשביל להבין שההשפעה של השראות הניתנות לניצול כנגד  במיוחדלא נדרשת אלסטיות מחשבתית רבה 

-לא דבר חיובי. נדרש לזהות ולהוריד הרשאות מתירניות והיא המחשבים הכי רגישים בסביבת הדומיין 

secuirty group nesting  .שהוגדרו לא כצורך 
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CQL for all 

 , אךרלציוניתגרפית ומעולה בשליפת דאטא מתוך מסד נתונים והצגתו בצורה  BloodHoundהממשק של 

" לא תאחר להגיע. זאת אז זה כל מה שיש לו להציע?לאחר לא הרבה משחק עם הכלי כנראה שהשאלה "

-ועוד כ ”Analysis“תחת עמודת  06 -בלעז(  queriesלחיתוך ) שאילתות 62-מפחות מכיוון שמקונפגות לו 

)במיוחד לאור הסיבה שעיקר השימוש נעשה  . זה בהחלט לא הרבה"Node Infoאפשרויות תחת " 32

 . (62-מתוך ה 22-בפחות מ

צוות הפיתוח  ;”It’s a feature, not a bug“מקרה קלאסי של הסיבה שיש כה מעט אופציות לחיתוך היא 

רצה להשאיר את המוצר כמה שיותר פשוט לשימוש. עם זאת, לאלו שרוצים אפשרויות  BloodHoundשל 

'לתמיד' לאפליקציית  ןואפילו אופציה להוסיף אות ”Raw Queries“פי'צר של כתיבת קיים  -נוספות 

BloodHound חשבים בדומיין:החזרת כל המ -. ניקח שאילתה פשוטה כדוגמה על המכשיר הלוקאלית 

 

 ונקבל:

 

 מנצנץ בצד. DC-חדי העין יוכלו לראות את ה
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שהוא שולף ממנו  DB-למרות שה רנדר רק מידע גרפימהוא  - חיסרון משמעותי BloodHound-עם זאת, ל

  מאחסן משמעותית יותר דאטא.את המידע 

להכניס ו Neo4jמייחצנת את ממסד הנתונים של בו האפליקציה  באמצעות הדפדפן נוכל לגשת לשרת

queries  לקבל על מנתoutput  אציין כבר עכשיו  .גם רשימות, טבלאות וכו'שהוא לא רק גרפי אלא

בנוגע לכך עבור מי  מדריך פנטסטייש  neo4j-. לCQL-שהמאמר לא מסביר על כתיבת כתיבת שאילתות ב

 שרוצה ללמוד. 

 

בדוגמה הנ"ל קיבלנו טבלה עם כל מערכות ההפעלה שיש בדומיין. שימושי מאוד בשביל לוודא שאין 

  .Windows XPבעולם לא תוכלו להגן על  EDR\XDR-גם עם כל מוצרי ה .ונות לא מעודכנותמכ

 SharpHoundכאשר הוא העובדה ש הזההמיפוי בשביל  BloodHound-השימוש בהחיסרון העיקרי של 

מתבסס על שם מ"ה בלבד ולא יכול לאסוף מידע בנוגע לאילו אוסף את המידע, הוא )הקולקטור של הכלי( 

KB-זאת מכיוון שים מותקנים .-SharpHound רשום ב-C# ו(-PS) ומשתמש בפונקציות שלNative 

Windows API ו-LDAP namespace  על מנת לקבל מידע עלAD object.  עכשיו נחשו מה, אובייקטיAD 

 באסה. .אז למעשה אין מה לשלוף KBלא מכילים שדה של עדכוני 

 ןשהמאוד הגיוני  כמו כן, האם זה שמצאנו מ"ה לא מעודכנות בהכרח מצביע שהן אכן בשימוש? ובכן, לא.

עשו בהן שימוש אבל יצאו משימוש מזמן. סממן שימושי לבדיקה אם באמת  AD Catalog-פשוט נשכחו ב

 ".lastlogontimestampהיא באמצעות ערך "

https://neo4j.com/developer/cypher/
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 הבאה נוכל לדעת: query-באמצעות ה

MATCH (c:Computer) WHERE c.operatingsystem CONTAINS 'XP' RETURN c.name,  

c.operatingsystem, datetime({epochSeconds:toInteger(c.lastlogontimestamp)}) AS 

rdate ORDER BY rdate DESC 

)או כל מספר אחר( ימים  92-נתון מעניין נוסף שאפשר לבדוק הוא אילו משתמשים לא התחברו ב

, Enableבמצב האחרונים. מלבד העובדה שמשתמש שלא התחבר כל כך הרבה זמן לא צריך להיות 

כנראה לקבוצה של משתמשים הוא  write-accessבמידה ותוקף השיג  -ההיגיון מאחורי הבדיקה פשוט 

על מנת לא  ים בקבוצה.משתמששל אחד ה credentials-על ידי איפוס ה lateral movment לבצעינסה 

יותר אוהבים מעובדים שבאים בצעקות ששינו להם את  help desk-לסכן את הגילוי שלו )כי אין דבר ש

 שבודק את הנ"ל: Queryהסיסמה ללא רשות( הוא יבחר במשתמש לא פעיל. 

MATCH (u:User) WHERE u.lastlogon >  

(datetime().epochseconds - (90 * 86400)) AND 

NOT u.lastlogon IN [-1.0, 0.0] RETURN u.name 

 :מעניינות נוספות ששווה לרפרף עליהן בקצרה שאילתות

 :AS-REP-roastableשליפת כל המשתמשים שהם 

MATCH (u:User {dontreqpreauth: true}) RETURN u.name 

 :Kerberoastableשליפת כל המשתמשים שהם 

MATCH (u:User) WHERE u.hasspn=true RETURN u.name 

 פתוח על מחשב בדומיין: sessionשיש להם  Domain Adminsשליפת כל 

MATCH (m:User)-[r:memberOf*1..](n:Group) WHERE n.objectid =~ "(?)S-1-4-.*-512" 

WITH m MATCH q=((m)[:HasSession]-(o:Computer)) RETURN q 

 עם הרשאות להוספת משתמשים נוספים לקבוצות: unprivileged usersשליפת כל 

MATCH (m:User {admincount:False}) 

MATHC p=allSortestPath((n)-[r:AddMember*1..](m:Group)) RETURN p 

 -למחשבים בדומיין: canRDPשליפת כל הקבוצות עם הרשאת 

MATCH (n:Group) MATCH (m:Computer) 

MATCH p=allShortestPath((n)-[r:CanRDP*1..](m)) RETURN p 

בגרסאות צא מכלל שימוש תשונים להצגה ברשימה  nodesבין  bindingהאופציה לביצוע  :הערה

 .את השאילתות בצורה עדכניתולכן עדיף לקחת או לכתוב  מתקדמות

, SANS cheat sheetשאילתות מוכנות מראש שאפשר לקחת מרחבי האינטרנט ) )מלאאאא( מלאיש עוד 

awsmBloodhoundCustomQueries  )עם זאת, אציין כי לפי . במאמר ולכן לא התעקב על הנושאלדוגמה

מסט  ”low level“הכי  העובדה שזו הדרךהוא  CQL-דעתי היתרון המשמעותי ביותר של השימוש ב

ולפיהן  CQLוגם הכלים שאראה בהמשך מריצים מאחורי הקלעים שאילתות  BloodHoundגם  .האופציות

אתם יכולים לנסח לא( אם )ותאמת גם אם אתם בעלי ידע ממשי אודות הדומיין  מספקים את המידע.

 ואת זה אף כלי מוכן מראש לא ידע לעשות. םפשישאילתות שיקלעו בול למה שאתם מח

https://www.sans.org/posters/bloodhound-cheat-sheet/
https://github.com/awsmhacks/awsmBloodhoundCustomQueries
https://github.com/awsmhacks/awsmBloodhoundCustomQueries
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 לצוות כחול Open Sourceלי כ -שזיף ציד כלב טוב ו

וצעדים שניתן  ADת סביבת ּוליכולת נראיתרונות רבים כשזה מגיע  BloodHoundכאמור, לפלטפורמה של 

הכלי מקבל  כפי שראינו, . עם זאתבדומיין והרשאות מיתרניות misconfigurationלעשות על מנת לנצל 

לביצוע  CQL מבוסס שאילתות נועמ, Neo4jאת היכולות האלו באמצעות אינטגרציה פנטסטית בין 

pathfinding כל הקוד נמצא צורה ויזואלית נוחה להבנה. ובכן, בכל המידע  שמנגיש אתמשתמש  וממשק

ממנו, להוסיף ממשק משתמש  למה לא לקחת את החלקים הרלוונטים -ליטרלי באינרטנט ונגיש לכולם 

 קצת שונה ובכך להתאים את הפונקציונאלית שלו גם לצוותים כחולים?

welp אציג שני כלים חביביים מאוד, זה בדיוק מה שעשו. בפרק הקרוב :PlumHound ו-GoodHound  שזו

-לספק יכולות "סגולות" לצוות הכחול באמצעות חלקים מרכזיים שהיו קיימים כבר ב -כל מטרתם 

BloodHound.  למעשה, הארכיטקטורה של שני הכלים מאודstraight forward  למה שראינו עד עכשיו רק

ל ש GUI-מפיקות אל ה CQLבמקום לרדנדר את המידע שמלא השאילתות של  - קטנטן עם טוויסט

BloodHoundח בדף ”, הוא נשלח לדוhtml או קובץ \וcsv.  

ישירים ולכתוב  Action itemsמכיוון שניתן לייחס  רשימותלעבד מידע ממגנים וחוקרים מאוד אוהבים 

 שתואמות את הדאטא שהן מכילות. זו הסיבה העיקרית )בנוסף לעובדה שזה קד"ר רציני לכתובחוקים 

 ממשק משתמש גרפי( מדוע שני הכלים שנראה מפיקים דוח המכיל מלא רשימות של מידע.

 

GoodHound 

אני מעדיף אותו. הוא  PlumHound-מ Github-אתחיל ואומר שלמרות שיש לו משמעותית פחות כוכבים ב

הדוח  ככה נראהנתחיל מהסוף,  .איתו נפתחלכן ו ;יש לו דוקומנטציה מפורטתוניתן לקינפוג , מינימליסטי

 שהכלי מפיק:

 

 

 . Weakest Links-ו Busiest Pathsהתוצרים העיקריים של הכלי הם  0
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להעביר לצוות ההגנה רשת וב למצוא את נקודות המפתחלפי שכיחות ניתן  attack pathsבאמצעות דירוג 

 query-להכניס את המעבר לזה, אפשר . attack pathsכמה שיותר של בצורה רוחבית למיגור פעולות 

 תוצר נוסף שיכול לסייע משמעותית הוא ולראות ממש את הגרף של כל שורה. Neo4jבשרת הלוקאלי של 

 ; כפי שראינו למעלה:אילו נתיבים כנראה שת'כלס ישתמשו בהם -ביותר  מציאת הנתיבים ה"חלשים"

 

כל ב חוז המשתשמים החלשיםשהנגזרת שלה ביחד עם א Exploit Costהרובריקה העיקרית לחישוב היא 

   .Risk Score-לנו את תוצאת ה שמספקתהיא מה  path-ה

Exploit Cost  של  מימושהאו מסובך \הערכה כמה רועש והואAttack path למשל, אם .User1  נמצא

מצד  OpSec יבכלל אקספלויטציה או שיקולאזי הצעד להסלמת הראשות לא דורש  Group2בקבוצת 

על  DAשל  sessionמציאת  -נחזור לדוגמה שהבנו מספר פעמים לאורך המאמר התוקף. מצד שני, אם 

מהזיכרון התוקף יצטרך קודם כל להסלים  DA-של ה credentials-בשביל לשלוף את ה ,עמדה לוקאלית

 OpSec. פעולות אלו ידרשו שיקול Mimikatzעל העמדה ולאחר מכן להריץ  adminהרשאות למשתמש 

מה  .endpoint protection bypassesואולי ידרוש אפילו  LSASSמשמעותי מצד התוקף לגבי ניטור תהליך 

 להרבה פחות אטרקטיבי מצד התוקף. attack path-שהופך את ה

 one“הוא תוכנן לעבודה מתמשכת ולא דוח בסגנון הוא העובדה ש GoodHoundאלמנט נחמד נוסף של 

time bang על  אפשריפיצ'ר השל הכלי על פני תקופה.  היסטוריית הממצאים". כלומר ניתן להשוות את

מצא בתוכו.  GoodHound-ש attack paths-ושמירה לוקאלית של ה SQLiteידי שימוש בממסד נתונים של 

 מה תוקן \תווסףהמה  \הלוקאלי בשביל לראות מה השתנה DB-לאחר מכן, ניתן להריץ שאילתות על ה

 מהדוח האחרון.

ברגע שהוא מצורף  attack pathשמצטרפים לכל  attributes-נוכל לראות את ה sqlitebrowserבאמצעות 

 :DB-ל
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. שאילתה שימושית attack paths-של כלל היסטורית ה DB-מה שמאפשר לנו לתחקר בצורה ישירה את ה

 :paths-יכולה להיות למשל כמה פעמים נתיב מסויים קיים בכל ה

 

 :ימים Xלא הופיעו כבר  attack pathsאו אילו 

 

 .יום( 92-282) מאוד אם עושים בדיקות לרשת כל תקופהשימושי 

של הפרויקט יש  wiki-בלמשל ) DB-שאין מספיק תיעוד בכל הנוגע לשימוש בהיא לפיצ'ר  צֹוֵרםההחיסרון 

לא תהיה בעיה  SQL-למי שיש ידע בעם זאת, דוגמאות לשאילתות שימושיות( ועל השדות שיש בו.  3רק 

היא לרוב  ADבדיקה פרואקטיבית של  ;כמו כן, אופן בדיקה כזו לא רלוונטית לרוב החברותלהתמצא. 

 . אירוע סינגולרי ולא מתמשך
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PlumHound  

 שלהם בגיט מכיוון שהוא רשום פנטסטי: readme-אני חושב שהכי טוב אם פשוט אצטט את ה

“PlumHound operates by wrapping BloodHoundAD's powerhouse graphical Neo4J backend 

cypher queries into operations-consumable reports. Analyzing the output of PlumHound can 

steer security teams in identifying and hardening common Active Directory configuration 

vulnerabilities and oversights.” 

צר דוח נחמד יאפשר לי CQLהראנו איך באמצעות שאילתות  GoodHoundכלומר, אם כשדיברנו על 

 .מסביב שלמה פלטפורמהלקחו את זה צעד קדימה ובנו  PlumHound-ומהיר, ב

 אז מה הכלי יכול לעשות?

מתכלל את השאילתות שיש להריץ  ”TaskLists“קובץ  .CQLמלא מלא שאילתות  -בדיוק כמו מקודם ובכן, 

אם אתם  - פלוס תצורת הדוח שצריך ליצור לאחר מכן. במילים אחרות, הכל ניתן לקינפוג ועריכה DB-על ה

ובימי  forkאתם יכולים לעשות  AD security assessmentsשאחד השירותים שהיא מציעה זה בחברה 

  לדוח המרכזי. ו של החברה ומלל בהתאם(עבודה בודדים להוסיף עוד סט של 'ממצאים' )עם הלוג

 נריץ את הכלי בשביל לקבל דוח לדוגמה:

 

  הדוח שיתקבל:
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 כאשר אם נבחר אופציה אחת מהרשימה:

 

מיועד  Reposetoryואפילו פתחו  tasksכאמור זו האופציה הדיפולטיבית להרצה, יש עוד סט שלם של 

 לשתף סקריפטים ומשימות משלהם.  יכוליםלקהילה שכולם 

 מצד שני, יש אפשרות ולכן לא אתעכב עליה. GoodHound-כמו ב BusiestPathקיימת אופציה למציאת 

הצעות לצעדים שאפשר לבצע כדי "לחתוך" את הקשר  בודדים ולקבל nodes 0בין  Path Analyzerלבצע 

 בינהן. למשל:

  

 

  

https://github.com/PlumHound/PlumHound-Tasks
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 בקרב קשהקל באימונים 

כמה מילים על תהליך הקמת  אשתףבשונה משאר המאמרים שפירסמתי במסגרת המגזין, הפעם 

שמחייב התנסות למי שרוצה  מה - של נושא נישתי טכניהסביבה. בסופו של יום המאמר מתאר אספקט 

 אוטומציהקצר על  הסבר אצרף כאן ולכן, זה בהחלט לא כיף. אפסהקמת דומיין מ כמו כן, להבין בו יותר.

כשזה מגיע  .במסמך שהוצג מהעם  לשחקו לחקורשרוצה  למי בזריזות ADעם  דומיין סביבת לבניית

להקים הכל לפי הספר להקמת סביבת דומיין שצריכה לדמות כמה שיותר סביבה ארגונית אמיתית )מבלי 

 :שמפשטים את הסיפורמוכרים כלים מס'  נםיש בעצמכם כי זה לוקח נצח(

Automatedlabs - דומיין שלם על  אוטומציה להקמתV-Hyper  או(Azure )באמצעות  במינימום עבודהPS 

לשרתים ולמחשבים שרוצים שיקחו בו  ISO-נדרש לספק את קבצי הרלי ומהיר לריצה. ו. מאוד קונפיג#C-ו

להקים  קיימת אופציהחלק. יש מדריכים מעולים לעבודה איתו והקוד עצמו מאוד ברור להבנה. למשל, 

אוטומציה מלאה למילוי טבלאות הניתוב, רשומות רטואלית שמחוברת לאינטרנט )באמצעותו סביבה וי

DNS ,Gateway ,IP .)'וכו  

 VMWareעל 'לפי הספר'שהקמתי  (JON.NET) דומייןב להשתמשהעדפתי גילוי נאות, בסופו של דבר 

Workstation  והיה לי נוח להלביש  הנוכחי שאני חוקר דברים נוספים בלי קשר למאמרבגלל אבל זה רק

 . עליו את הכלי הבא

Badblood - אוטומטציה למילוי AD  עם מבנהOU נוצרת בכל פעם שהכלי רץתלפים של אובייקטים. נומלא 

. מומלץ לשמור במכווןפגיע  עץ הרשאותו מחשבים, , משתמשים, קבוצותLAPS: סביבה שונה לחלוטין

snapshot  של דומיין עםAD  עם תצורת מקונפג לפני הרצת הכלי ופשוט להתנסותAD  כל פעם אחרת

יכלו לחוות דעה לפני מהנדסים, אנליסטים וחוקרים על מנת ש שימושי מאוד לבדיקת מוצר הגנהמחדש. 

 שהוצג במאמר.  JON.NETדומיין אובייקטים ל הוספתיבאמצעותו . productionשמכניסים אותו לסביבת 

-אפשר להתחיל מ)והכלים הנוספים(  BloodHound-למי שמתעצל ורוצה רק להתנסות ברמה בסיסית ב

Tools-BloodHoundא יהפרויקט ה תבי. לDBCreator.py - ממסד נתונים  ואיכלוסלבניית  סקריפט פייתון

קצת מעצבן  bugיש בקוד מקור  .BloodHound-ל פיקטיבי מידעשכל המטרה שלו לספק  Neo4jשל 

פתוחים אפשר להביא את הקוד  issuesוקריאה של  debuggingשמקריס את התוכנה אבל עם טיפה 

  להרצה מלאה.

)אבל שאף אחד לא יחשוב  לחלוטין אמיתיתסביבת דומיין כי הוא מדמה  Badbloodאישית אני מעדיף את 

הוא יוצר דומיין פגיעה בכוונה ואז למחוק אלפי אובייקטים ידנית זה סיפור שלא  להריץ אותו בפרודאקשן!

לא יכול לדמות הוא העובדה שהוא  Badbloodהעיקרי של , החיסרון אישי מניסיון. עם זאת נגמר(

sessions .בשביל לעבור  לכן ולכן המידע שיתקבל ממנו יהיה לוקה בחסר ביחס לניתוח של דומיין אוטנתי

. זו הסיבה מדוע באמצעותו DBCreator.pyאת  שווה לשקולפתוחים  sessionsעל תרחישים רלוונטים עם 

 שהוצג במאמר. DW.LOCALעל דומיין  dataיצרתי 

https://github.com/AutomatedLab/AutomatedLab
https://github.com/AutomatedLab/AutomatedLab
https://github.com/davidprowe/BadBlood
https://github.com/davidprowe/BadBlood
https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound-Tools/tree/master/DBCreator
https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound-Tools/tree/master/DBCreator
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 סיכום

Active Directory  80אי שם בשנות התשעים כאשר דיסקים היו מקסימום ֶנֱהָגהMB מייקרוסופט עוד לא ו

מתקדם, מניעת  Malwareלבנות מערכת לזיהוי . Enterprise-וההייתה בתחום השרתים 

Randsomeware ביצוע ,Lateral movement  תקופה )ספויילר, מאמר המשך( שרואים ב ענןהדרך

לתוכם  והתבגרהסט איומים שהוא גדל בה נולד בתקופה  ADהאחרונה פשוט לא היה קיים בתודעה. 

  שלו. Design-לא תואם לפשוט 

 endpointמכל  trustedחייב להיות  הוא+  היום מהארגונים בעולם 95%-קיים ב ADעובדה כי ה קחו את

 חמה כל כך מהווה מטרה ADוקיבלתם תשובה מדוע  - חלק ממנוהוא ליטרלי כל אחד באירגון + בארגון 

מישהו אמר חולשות קריטיות ) APIs-. כמובן שהעובדה שהוא כולל מגוון רחב של פרוטוקולים ולתוקפים

ָקִריםשמתגלות כ  לא תורם לסיפור.( ?ֲחָדׁשֹות ַלבְּ

ידע ומומחיות בשביל  נדרשבכלל.  שוטהלא פ ADהגנה על ת הימטודולוגיכל אלו מביאים אותנו להבנה כי 

 סט מאוד רחב של מזהים.  עבור יםלנטר וליצור חוק

מפני  הגנה 222%-נזכה ללא  עםפ-ףא כנראהוהוא העובדה כי לנושא רחב יותר  נוכל זה מוביל אותובכן, 

להבטיח שלא  הלא יכול)גם אלו שגובות סכומים אסטרונומים של כסף( אף חברה  מתקפות סייבר בארגון.

ולחסום את כל הדרכים המוכרות  אטרקטיבייעד נדרש פשוט לא להיות ציאות הזו במ. יפרצו לכם

ובכך מניעה של  AD. אחת מהדרכים היא הקשחת סביבת שתוקפים מנצלים בהסתברות הגדולה ביותר

 התפשטות רוחבית במקרה של חדירה. 

 ואני מקווה שבזכות המאמר הנ"ל תוכלו להשיג בדיוק את זה.

 

 

 על הכותב

, סודה ומכור סוקולנטים, חוקר אבטחת מידע בחברה לא קטנה ולא פרטית. חובב 07, בן יהונתן אלקבס

 .לקפה
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https://il.linkedin.com/in/jonathan-elkabas-20636b20a

