Bypassing the Limitation of Brute Force Attack on Microsoft
Service Account that could Lead to Account Take Over

May 24th, 2016
@YoKoAcc (yk@firstsight.me) & @dickysofficial
[Indonesian Version]

REVISION DETAIL
Version

Detail

0.1

-

0.2

 Menambah informasi mengenai permasalahan pada point 2.5;
 Mengganti kata “Smart Account Lockout” menjadi “Smart Password Lockout”
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I.

ABSTRACT

Mengerjakan pekerjaan sehari-hari secara mobile merupakan hal yang sudah hampir tidak terelakan
bagi sebagian besar pengguna di dunia terutama di kalangan professional. Mengirim surat elektronik,
membuat dokumen, mengakses informasi kontak, sampai melakukan komunikasi dengan audio
maupun audio visual merupakan hal umum yang semakin sering ditemui seiring berkembangnya
teknologi yang begitu pesat yang ditandai dengan kemudahan dalam meraih perangkat mobile
maupun ketersediaan paket InterNet.
Microsoft sebagai salah satu perusahaan besar yang sudah tidak asing lagi pun melihat peluang ini
sehingga semakin berinovasi dalam mengembangkan teknologi yang dimilikinya demi menjawab
kebutuhan para pengguna. Realita dari hal ini sendiri dapat dilihat dari layanan email, skype, aplikasi
office berbasis online, permainan, search engine, maupun layanan lainnya yang terintegrasi satu sama
lain di Outlook.com.
Berdasarkan statistik berjudul “Microsoft by the Numbers” yang dapat dikunjungi dari situs resmi
Microsoft, diketahui bahwa pengguna layanan outlook.com telah mencapai lebih dari 400 (empat
ratus) juta pengguna aktif hingga saat ini.

Figure 1 Outlook.com by the Numbers – Picture from Microsoft

Dengan melihat jumlah pengguna yang sangat banyak dan besarnya penggunaan layanan ini, maka
Microsoft pun telah berusaha melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghindari adanya
pencurian akun seperti mengadakan program pencarian kerentanan, menanam CAPTCHA pada
layanan outlook.com sampai memblokir akses sementara ketika didapati terlalu banyak kesalahan
kata sandi yang dimasukan terhadap suatu akun yang valid. Hal ini sendiri diperkuat melalui salah satu
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pengumuman resmi berjudul “New best practices + #AzureAD and MSA can help” yang disampaikan
melalui situsnya pada 24 Mei 2016 lalu. Pada kesempatan itu, Microsoft menyatakan bahwa mereka
telah menerapkan teknologi “Smart Password Lockout” yang dapat mendeteksi seorang Attacker
yang mencoba menebak kata sandi yang dipakai oleh seorang pengguna.

Figure 2 Smart Password Lockout - Microsoft Service Account – Temporary Blocked

Figure 3 Smart Password Lockout – Microsoft Service Account - CAPTCHA

Sesuai dengan judul artikel, pada topik ini Kami akan membahas mengenai issue yang dapat
“mengizinkan” seorang Attacker untuk mem-bypass perlindungan akan brute force attack di layanan
outlook.com milik Microsoft. Dengan memanfaatkan issue ini, maka seorang Attacker akan dapat
terus mencoba “mencari” kata sandi yang valid dari suatu akun terdaftar tanpa khawatir
“menghadapi” fitur CAPTCHA maupun pemblokiran akses.
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II.

INTRODUCTION

2.1. Definition of Brute Force Attack
Kami sangat yakin bahwa para pembaca telah mengetahui dengan pasti mengenai pengertian
dari Brute Force Attack. Namun untuk melengkapi artikel sederhana ini, Kami pun akan
mencoba menjelaskan secara sederhana akan pengertian yang ada.
Berdasarkan rangkuman dari Wikipedia, Brute Force Attack merupakan kegiatan serangan
percobaan akan berbagai kemungkinan dari kata sandi yang mungkin digunakan pengguna.
Adapun tujuannya tidak lain yaitu untuk mengambil alih akun seorang pengguna secara
illegal. Dalam prosesnya, seorang Attacker harus terlebih dahulu memiliki kamus yang
“diduga” berisikan kata sandi yang mungkin dipakai pengguna. Bila kata sandi yang digunakan
oleh pengguna tidak “terdaftar” pada kamus terkait, maka Attacker pun akan gagal
mengambil alih akun pengguna dimaksud dengan serangan ini. Secara singkat, semakin sulit
kata sandi yang digunakan oleh pengguna, maka semakin sulit pula bagi Attacker untuk
mengambil alih akun yang ada.
Di dalam realita, serangan ini juga dapat ditujukan ke kemungkinan nama pengguna yang
digunakan. Ketika suatu nama pengguna tidak diketahui atau termasuk sulit untuk ditebak,
maka semakin sulit pula bagi seorang Attacker untuk dapat mengambil alih suatu akun
dengan cara ini.

2.2. Definition of CAPTCHA
CAPTCHA merupakan singkatan dari “Completely Automated Public Turing test to tell
Computeres and Humans Apart”. Secara sederhana, fitur ini sering kali digunakan untuk dapat
membedakan suatu aktivitas yang dilakukan antara komputer dengan manusia. (tentu para
pembaca ingat mengenai tes milik Turing yang juga bertujuan sama. Perbedaannya adalah,
tes ini dilakukan oleh komputer sehingga sering disebut sebagai Reverse Turing Test).
Dalam penerapannya, fitur ini memerlukan satu langkah sederhana yang harus dilakukan
pengguna seperti mengetikan beberapa huruf yang tampak pada gambar ataupun memilih
gambar yang sesuai dengan petunjuk yang disampaikan.
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2.3. CAPTCHA and Temporary Blocked at Outlook.com
Sejauh yang Kami pelajari dan ketahui (setidaknya hingga artikel ini dibuat – 28 Mei 2016),
Microsoft telah mengantisipasi langkah untuk seorang Attacker melancarkan serangan Brute
Force Attack dengan mengaktifkan fitur CAPTCHA pada kondisi tertentu maupun melakukan
pemblokiran sementara terhadap suatu akun. Hal yang pasti Kami ketahui adalah setelah 10
(sepuluh) percobaan tidak valid, maka salah satu dari kedua fitur itu akan aktif.

2.4. Web Browser VS Built-in Mail Application Access
Seperti yang telah kita ketahui bersama, untuk melakukan login ke dalam layanan Outlook
maka seorang pengguna harus mengakses halaman outlook.com melalui web browser yang
akan di-redirect menuju https://login.live.com/ terlebih dahulu. Permasalahannya, hal ini
tidak akan ditemui ketika seorang pengguna mencoba untuk login melalui built-in mail
application pada iDevices (iPhone, iPod, ataupun iPad).
Pada web browser, alamat email berikut kata sandi pengguna akan dikirim ke
https://login.live.com/ppsecure/post.srf?bk=<some_random_value>&uaid=<another_rando
m_value?>&pid=0 dengan POST method yang berisikan beberapa parameter seperti:
loginfmt=<email_address>&login=<email_address>&passwd=<user’s_password>

Figure 4 Login into MSA via https://login.live.com/
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Akan tetapi pada built-in mail application untuk iDevices, alamat email berikut kata sandi
dikirim dalam bentuk base64 menuju https://m.hotmail.com/Microsoft-Server-ActiveSync.
Adapun nilai dari base64 ini dikirim pada parameter Authorization seperti pada gambar
berikut:

Figure 5 Login via Built-in Mail Application via iDevices

Perlu

menjadi

catatan

bahwa

nilai

plaintext

dari

base64

ini

terdiri

dari

email_address:User’s_Password. Jadi bila email dari victim adalah abc@live.com dan kata
sandi yang digunakan adalah xyz, maka nilai plaintext nya adalah abc@live.com:xyz.
Selain itu, setelah seorang pengguna telah login, Microsoft pun akan secara aktif memeriksa
kecocokan antara alamat email dan kata sandi yang telah digunakan oleh pengguna dengan
kembali melakukan sinkronisasi terhadap server miliknya. Dalam hal ini, Microsoft akan
kembali mengirimkan data yang ada ke https://blu407-m.hotmail.com/Microsoft-ServerActiveSync?User=<email_address>&DeviceID=<User’s_Device_ID>&DeviceType=<User’s_De
vice_Type>&Cmd=Ping yang disertai dengan nilai dari base64 yang telah dijelaskan
sebelumnya. Sebagai contoh:
POST /Microsoft-ServerActiveSync?User=yoko.firstsight@outlook.com&DeviceId=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&Device
Type=iPad&Cmd=Ping HTTP/1.1
Host: bay404-m.hotmail.com
Accept: */*
Authorization: Basic a_base64_encoding_from_user_email_and_password
MS-ASProtocolVersion: 14.0
X-MS-PolicyKey: 0
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/vnd.ms-sync.wbxml
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Content-Length: 38
User-Agent: Apple-iPad5C1/1306.69
Connection: close
Cookie: Cookies over here

Figure 6 Full Request from Microsoft to Server

Seperti yang telah dapat kita lihat, berikut ini merupakan sedikit rangkuman informasi
mengenai isi dari gambar 2:
2.4.1. POST Method dikirimkan ke https://blu407-m.hotmail.com/. Perlu menjadi catatan
bahwa “blu407” di sini dapat digantikan dengan blu408, snt405, maupun bay404;

Figure 7 Random Location of the URL

2.4.2. User sebagai parameter untuk alamat email milik pengguna;
2.4.3. DeviceID sebagai penanda akan identitas dari iDevice yang digunakan oleh pengguna;
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2.4.4. Authorization sebagai parameter penentu untuk model kiriman data yang berisikan
alamat email dan kata sandi milik pengguna;
2.4.5. Basic dalam hal ini bertindak sebagai parameter yang menentukan bahwa kiriman
data berupa alamat email dan kata sandi dikonversikan ke dalam base64.
Adapun beberapa hal yang menjadi tambahan informasi dari point ini yaitu:


Cookies tidak menjadi masalah dalam hal session bagi seorang Attacker sehingga
Attacker tetap dapat menggunakan cookies nya yang aktif untuk mengakses email
milik pengguna lain. Dengan kata lain, suatu cookies yang dihasilkan dari proses login
melalui built-in mail application ini tidak identik terhadap suatu alamat email berikut
kata sandi yang digunakan pada waktu tertentu;



Ketika suatu data dari “Authorization Basic” berisikan value yang benar, maka server
akan memberi response berupa “Account has been migrated”. Namun bila value nya
salah, maka server akan memberikan response “Authorization header has syntax
error”;

Figure 8 Valid Response - Account has been Migrated
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Figure 9 Invalid Response - Authorization Header has Syntax Error



Dan sebagai catatan penting, Kami belum mencoba hal ini di built-in mail application
pada Android Based Devices sehingga Kami pun belum mengetahui mengenai metode
yang diterapkan dalam melakukan aktivitas login.

2.5. While Synchronization Feature Betray the Outlook Service
Mengapa pada akhirnya Kami memunculkan judul unik ini? Hal ini tidak lain dikarenakan
Microsoft tidak memberikan batasan untuk setiap aktivitas Brute Force Attack yang
dilancarkan Attacker terhadap suatu akun melalui fitur sinkronisasi yang ada. Terlebih lagi
Microsoft hanya mengubah format alamat email dan kata sandi yang digunakan pengguna
ke base64 encoding.
Sebagai pembuktian, Kami pun mencoba melakukan serangan ini terhadap akun yang Kami
pakai sebanyak 1.000 percobaan login dalam waktu kurang dari 8 menit tanpa henti.
Note: Perlu diketahui bahwa tidak ada yang salah dengan fitur sinkronisasi ini. Pada dasarnya
bila fitur ini dapat melakukan blok bila terdapat ketidaksesuaian kata sandi (karena pengguna
menggantinya secara legal), maka yang terjadi adalah pengguna yang terotorisasi tidak akan
dapat login ketika dirinya memiliki kesempatan untuk mengganti kata sandi yang “tersimpan”
di built-in mail application miliknya. Hal yang menjadi masalah adalah proses pengiriman
email address dan kata sandi ini terkirim dalam bentuk base64 sehingga dapat dengan mudah
terbaca dan seorang Attacker dapat menggunakannya untuk melakukan brute force attack
terhadap suatu akun.
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III.

STEP TO REPRODUCE

3.1. Langkah pertama yang diperlukan yaitu login ke akun milik Attacker pada salah satu
iDevice. Tujuannya untuk memperoleh request yang dikirimkan oleh Microsoft ke server
nya seperti yang telah dijelaskan pada point 2.4.1.;
3.2. Tentukan akun yang dituju sebagai “target” dan persiapkan kamus yang diduga dipakai
oleh target dimaksud sebagai kata sandi;
3.3. Ubah seluruh format ke dalam base64 dan tentukan parameter dari point 3.1. yang
ingin di-brute (dalam hal ini yaitu content dari Authorization);

Figure 10 Content of the Authorization - Brute Force Parameter Location

3.4. Langkah terakhir yaitu Attacker hanya tinggal menunggu status yang dihasilkan. Dengan
menggunakan burpsuite, status dengan length sebesar 239-241 akan menandakan
bahwa serangan tidak berhasil, sedangkan status dengan length sebesar sekitar 999
akan menandakan bahwa serangan berhasil.

Figure 11 Response of the Invalid Password - around 239 - 241 Length of Bytes
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Figure 12 Brute Force Attack is Success – around 994 - 999 Length of Bytes

IV.

RESPONSE FROM MICROSOFT

Dengan menyandang status sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia,
Microsoft tetap sesuai dengan komitmen mereka untuk merespon terhadap setiap laporan
celah keamanan selama kurang dari 24 jam. Dalam hal ini, sekitar 8 jam setelah laporan
dikirimkan, Microsoft langsung memberikan tanggapan.

Figure 13 Response from Microsoft
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Hello,
Thank you for contacting the Microsoft Security Response Center (MSRC). Upon
investigation we have determined that this is not a valid vulnerability as there is a rate
limiting mechanism employed here.
For an in-depth discussion of what constitutes a product vulnerability please see the
following:
"Definition of a Security Vulnerability"
<https://technet.microsoft.com/library/cc751383.aspx>
Again, we appreciate your report.
Regards,
MSRC
Sayangnya bagi Microsoft, hal ini bukanlah merupakan celah keamanan yang valid mengingat
bahwa Microsoft melalui MSRC (Microsoft Security Response Center) telah mempunyai sudut
pandang tersendiri terhadap definisi dari celah keamanan yang dapat dilihat pada situs resmi
mereka. Peraturan tetap peraturan dan Kami pun tidak akan membantah.
Dalam sudut pandang lain, sepertinya tidak terlalu mengejutkan bila hal ini tidak menarik
perhatian bagi Microsoft karena mereka telah menerapkan beberapa langkah antisipasi lain
seperti memblokir seluruh kata sandi yang tergolong lemah yang common digunakan. Di sisi
lain, Microsoft juga telah menerapkan best practice pembuatan kata sandi seperti mengatur
minimal panjang kata sandi, kompleksitas kata sandi, maupun maksimal umur kata sandi.
Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menjadi concern dari Kami akan hal ini:


Berapa banyak pengguna yang akan menggunakan kata sandi melebihi dari jumlah
minimum yang akan ditentukan?



Bagaimana penanggulangan terhadap pengguna yang membuat kata sandi tidak begitu
jauh dari alamat email, nama pengguna, alamat, dan semacamnya yang tidak sesuai
dengan aturan?

Bila dilihat, tentu concern ini seakan menjadi tanggung jawab bagi para pengguna layanan
yang harus menggunakan kata sandi yang kuat. Namun satu hal yang dapat kami sampaikan
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yaitu “tidak seluruh pengguna merupakan pengguna yang terbiasa dengan teknologi yang
mungkin familiar dengan membentuk kata sandi yang sulit”.

4.1. Additional Information
Pada berita serupa seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Microsoft juga membahas
mengenai fitur “Smart Password Lockout”. Sayangnya hingga artikel ini dikeluarkan, kita
mengetahui benar bahwa fitur ini tidak berjalan dengan baik. (perhatikan kembali catatan
pada point 2.5).

4.2. Timeline of Reporting


24 Mei 2016 – Kami mengirimkan detil laporan berikut video yang dapat digunakan
sebagai pembuktian;



25 Mei 2016 – Microsoft memberikan respon sekitar 8 jam setelah laporan ini
dikirimkan. Sayangnya hal ini tidak termasuk dalam kriteria kerentanan dalam sudut
pandang MSRC;



25 Mei 2016 – Kami membalas email dari Microsoft dan membahas mengenai public
disclosure mengingat hal ini tidak termasuk kerentanan dari sudut pandang MSRC;



29 Mei 2016 – Perbaikan struktur laporan secara menyeluruh dari paper yang telah
dikirimkan;



29 Mei 2016 – Public Disclosure.

V.

SUMMARY AND RECOMMENDATION

Seperti yang telah kita lihat bersama, kerentanan ini bergantung dari tingkat kesulitan kata
sandi yang digunakan oleh para penggunanya. Mengingat bahwa belum terdapat indikasi
bahwa Microsoft akan memperbaiki hal ini (atau mungkin tidak), maka hal yang dapat
dilakukan oleh para pengguna adalah:
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Membuat kata sandi yang kompleks yang tidak berhubungan dengan nama pribadi,
nama keluarga, nama perusahaan, dan semacamnya yang berhubungan dengan hal
pribadi yang mudah ditebak;



Memberikan pembedaan antara akun yang memuat banyak informasi sensitif dengan
akun yang dipergunakan untuk mendaftar ke layanan pihak ke-3 seperti e-Commerce,
forum, dan sebagainya;



Jangan pernah menggunakan kata sandi yang sama baik antara email pribadi dengan
kata sandi untuk layanan pihak ke-3;



Selalu mengganti kata sandi secara berkala;



Gunakan Two Step Verification (2SV) atau Two Factor Authentication (2FA). Kami belum
mengetahui dengan pasti akan ketersediaan 2SV, akan tetapi 2FA sudah ramai tersedia;



Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari
terjadinya “keberhasilan” dari pemanfaatan kerentanan ini.

VI.

REFERENCES

6.1. Sub judul yang disampaikan pada point 2.5 terinspirasi dari salah satu sesi pada
BlackHat Asia 2014 yang dibawakan oleh SensePost dengan topik berbeda. Nice title!
6.2. https://blogs.technet.microsoft.com/ad/2016/05/24/another-117m-leakedusernames-and-passwords-new-best-practices-azuread-and-msa-can-help/
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VII. TIMING DETAIL OF THE VIDEO
Untuk dapat memahami lebih jelas, Kami meng-upload video terbaru dari hasil PoC Kami yang
dapat dikunjungi di https://youtu.be/VS8QSxGVLXo. Pada paper sederhana ini Kami pun
memberikan penjelasan secara spesifik mengenai tahapan yang ada pada video PoC:


00:00:00 – 00:00:05 = mencoba login dengan menggunakan akun milik Attacker
(circle.idts3@hotmail.com) - Account has been Migrated;



00:00:07 – 00:00:12 = mencoba login dengan kata sandi yang tidak valid dari akun
Attacker – Authorization Header has Syntax Error;
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00:00:19 – 00:00:30 = memperlihatkan hasil decode dari base64 yang berisikan alamat
email berikut kata sandi yang digunakan oleh Attacker;



00:00:33 – 00:00:50 = mengganti email address milik Attacker menjadi email address
milik korban dan memperlihatkan kata sandi sebenarnya yang digunakan oleh korban.
Dalam hal ini, cookies yang digunakan merupakan cookies milik Attacker;



00:00:52 – 00:00:58 = mencoba login dengan akun milik korban
(yoko.firstsight@outlook.com) - Account has been Migrated;



00:01:00 – 00:01:05 = mencoba login dengan kata sandi yang tidak valid dari akun
korban – Authorization Header has Syntax Error;



00:01:08 – 00:01:25 = mempersiapkan parameter yang hendak diserang dengan
metode brute force. Dalam hal ini yaitu content dari parameter Authorization;



00:01:29 – 00:01:35 = me-load kamus yang berisikan email address dan kata sandi
yang telah dikonversikan menjadi base64. Total berjumlah 1.000 dengan kamus ke1000 berisikan kata sandi yang valid dari akun yang diserang;



00:01:38 – 00:01:46 = memperlihatkan kata sandi yang tidak valid dari akun korban.
Dalam hal ini yaitu pass8;



00:02:30 – 00:02:49 = menghentikan serangan karena kamus sebelumnya mengencode karakter ‘=’ menjadi %3D. Pada bagian ini, serangan kembali diulangi dengan
tidak meng-encode karakter ‘=’;



00:02:53 – 00:10:18 = melakukan brute force sebanyak 1.000 percobaan dalam kurun
waktu sekitar 7.5 menit;



00:11:03 – finish = mencoba login ke Microsoft Service Account melalui
https://login.live.com/. Dalam hal ini, seorang Attacker berhasil login karena akun
korban yang diserang tidak terblokir.
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