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Golden SAML – הארגוניים הרחבת תקיפה מהרשת הארגונית למשאבי הענן 

 תקציר

Golden SAML מהרשת הוענק לתקיפה המאפשרת לתוקף להרחיב אחיזתו כינוי שהינו ה

 הארגונית אל משאבי הענן של הארגון.

משתמשים כלשהם התקיפה מאפשרת לתוקף להתחזות ל, Golden Ticketבדומה לתקיפה מסוג 

 באמצעות זיוף הזדהות.ארגון ולבקש שירותים שונים מספק משאבי הענן, ב

 פרטים

 רקע

Federation – במקרה משותפת פעולהלעל תקנים ביניהן המסכימות  מחשוב קבוצה של ישויות .

 לבין ,Active Directory, המנוהלות באמצעות מדובר בשירותי הזדהות בין רשתות ארגוניות זה

 Identity . ההזדהות תאופשר באמצעותService Provider (SP) -גם כ המוכר ענן שירות

Provider (IdP)  כגוןAD FS.  פרוטוקול המימוש הינו SAML(Security Assertion Markup 

Language). 

 פרטי התקיפה

 AD FS (Active Directory Federation Services) התקיפה הודגמה באמצעות שרת מסוג

 .אחרים וענן ניתן לממשה גם באמצעות שירותי הזדהותאך , AWS ושירות ענן מסוג

 .תקיפה מוקדמת של הרשת הארגונית מחייבהשגת המידע הראשוני הדרוש לתקיפה 

יישום התקיפה אפשרי מכל מקום ממנו קיימת נגישות לשירותי הענן. התקיפה ניתנת ליישום גם 

יכולה להימשך ו (Factor Authentication 2)אם קיימת הזדהות חזקה בשני שלבים לשירות הענן 

 .SAML -כל עוד לא הוחלף המפתח הפרטי המשמש לחתימה על מסרי ה
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 ת בין המשתמש הארגוני לבין שירות הענן נראה כך:במהלך פעולה רגילה, אופן ההזדהו

 

 אתמוודא  SP -הו SAMLResponse -את ה IdP -יוצר ה השלב בו ינוהשלב הרלוונטי לתקיפה ה

 על ההודעה. IdP -בעזרת החתימה של ה SAMLResponse -המידע ב אותנטיות

אינו מתבצע, והתוקף שולח מסר מסוג   IdP -מתקשר עם ה SP -למימוש התקיפה, השלב בו ה

SAMLResponse ישירות ל- SP:כך , 

 

הארגוני, את המפתח הפרטי  AD FS -על מנת לממש את התקיפה, התוקף צריך לחלץ משרת ה

 . SP -ל SAML -המשמש לחתימה על הודעות ה
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 . המסרעם המפתח הפרטי שחילץ מהשרת וחותם עליו SAMLלאחר מכן, התוקף בונה מסר 

גישה לכל משאב הזמין  SP -ולאחר שהוא מאומת, התוקף יכול לבקש מה SP -נשלח ל החתום

 למשתמשי הארגון.

 דרכי התמודדות

הארגוני. יש לנטר  AD FS -מומלץ להגביל למינימום ההכרחי את אפשרויות הגישה לשרת ה

 ות חריגות.ינפאל השרת ולהתריע על  תוינפ

 הגישה לשירותי הענן לכתובות ארגוניות מוכרות.את , מומלץ להגביל יאפשראם 

 -ב SAML, לבין חתימת SP -, מומלץ לבצע קורלציה בין רישום של התחברות בצד היאפשראם 

IdP .רישום של התחברות באמצעות  יימצא אםSAML ב- SP,  אך אין כל רישום על ביצוע

 .Golden SAMLתקיפת  התבצעה יכ ןכתייקודם לכן,  IdP -חתימה ב

               החלפה אוטומטית של המפתחות המשמשים לחתימה על ידי שרת מלץ לבחון ביצוע מו

 , בתדירות גבוהה יותר מזו המוגדרת כברירת מחדל )אחת לשנה(.AD FS -ה

 

בבדיקתכם התגלה ממצא כלשהו נבקש לקבל היזון חוזר. לכל מידע נוסף ניתן לפנות במידה ו

 אלינו.

 .בקישור זה. פרטים נוספים ניתן למצוא CYBERARKפרסום זה התקבל מחברת המידע ל
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 *9344טל: 

team@cert.gov.il 

 במידה, שהוא כל מנחה לגוף דיווח חובת מחליף איננו הלאומי CERT -ה עם מידע שיתוף: הערה
 .כזה צורך שהתגלה
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