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איך הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה כנגד מתקפת 

NTLM Relay 

 מאת מרינה סימקוב וירון זינר, תורגם ע״י צפריר גרוסמן

 

 הקדמה

, שוחררו עדכוני 2019( בחודש יוני Patch Tuesdayבעדכונים הקבועים של מיקרוסופט בימי שלישי )

ידי חוקרים מחברת -, שהתגלו עלCVE-2019-1019-ו CVE-2019-1010האבטחה עבור הפגיעויות 

Preemptהפגיעויות שהוגדרו ברמה קריטית, מכילות שלושה כשלים לוגיים בפרוטוקול ה .-NTLM 

 .NTLM)פרוטוקול האימות של מיקרוסופט(, המאפשרים לעקוף את כל מנגנוני ההגנה העיקריים של 

פגיעויות אלו מאפשרות לתוקפים להריץ קוד זדוני מרחוק על כל מכונה המריצה את מערכת ההפעלה 

Windows  או לאשר כניסה לכל שרתHTTP  שתומך במערך הזדהות מובנה שלWindows (WIA ,)

 .ADFSאו  Exchange כדוגמת

 NTLM Relayתקציר על וקטור התקיפה 

הוא אחד מטכניקות המתקפה הנפוצות ביותר שבהן משתמשים תוקפים  NTLM Relayוקטור התקיפה 

. המתקפה מאפשרת לתוקפים ללכוד אימות זיהוי ולשלוח אותו לשרת אחר, Active Directory-בסביבת ה

על השרת המרוחק באמצעות ההרשאות של המשתמש המזוהה ובכך לקבל את האפשרות לבצע פעולות 

היא ישנה יחסית, היא מהווה איום לארגונים עד היום,  NTLM Relayבמערכת. על אף שטכניקת התקיפה 

 מכיוון שפגיעויות חדשות מסוג זה מתגלות לעתים קרובות.

 

 רגילה[ NTLM Relayתהליך זרימה של מתקפת  - 1]איור  
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, אבל אנחנו NTLM Relayבמרוצת השנים, מיקרוסופט פיתחה מספר הגנות על מנת למנוע מתקפות 

 הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה הבאים:

  חתימתSession (SMB & LDAP Signing) 

 ( קוד אמינות הודעותMIC) 

 ( מערך הגנה נרחבת לאימותEPA .) 

 

CVE-2019-1019 -  עקיפת חתימתSession 

הוא אכיפת חתימה ברמת השרת. המנגנון הזה  NTLM Relayמנגנון ההגנה הטוב ביותר כנגד מתקפת 

)לאחר סיום תהליך האימות( להיחתם, כשמפתח החתימה ידוע רק למשתמש המקורי  Session-דורש מה

, הם אינם מסוגלים לשלוח Session-ולשרת המטרה. מכיוון שלתוקפים אין דרך להשיג את מפתח ה

החתום, וכתוצאה מכך, המתקפה נכשלת. המכשול היחידי העומד בפני התוקפים הוא  Session-שות בבק

, אבל מה אם יש דרך פשוטה להשיג את המפתח הזה עבור כל שרת? כפי שהחוקרים session-מפתח ה

 .גילו, עד עדכון המידע האחרון של מיקרוסופט, הייתה קיימת דרך והיא פשוטה מאוד Preemptבחברת 

 NETLOGON-ו NTLMתקציר על 

 אם אתם מכירים את הפרוטוקולים הללו, הרגישו חופשי לדלג אל תיאור המתקפה.

NTLM מענה. כאשר משתמש בדומיין מסויים מבצע תהליך אימות -הוא פרוטוקול אימות מסוג אתגר

, השרת שולח למשתמש אתגר באמצעות בקשת NTLM-למכונת דומיין מרוחקת בשימוש בפרוטוקול ה

NTLM_CHALLENGE המשתמש אז צריך להצפין את האתגר באמצעות .hash  קריפטוגרפי של סיסמתו

. מכיוון שהשרת NTLM_AUTHENTICATE( ולשלוח אותו אל השרת באמצעות הודעת NT Hash)שנקרא 

ם המשתמש והסיסמה באמצעות אינו מאחסן בתוכו את סיסמאות המשתמשים, הוא צריך לאמת את ש

Domain Controller פעולה זאת נעשית באמצעות שליחת בקשת .NETLOGON אל ה-Domain Controller 

שנשלחה אל  NTLM_AUTHENTICATE-באמצעות ערוץ מאובטח. הודעה זאת כוללת חלקים של בקשת ה

ודעה שמראה האם ושולח ה NTLM-מאמת את האתגר והמענה של ה Domain Controller-השרת. ה

 ניסיון האימות הצליח או נכשל.

שבו התקשורת תוצפן/תיחתם, אם יש צורך  sessionגם מצרף מפתח  Domain Controller-ה

מחושב על בסיס הסיסמה של החשבון המאומת,  session-. מכיוון שמפתח הsession-בהצפנת/חתימת ה

שאינם מיועדים  sessionת לקבל מפתחות הלקוח מחשב אותה באופן עצמאי. על מנת למנוע מחשבונו

 .Domain Controllers-אליהם, יש לבצע תהליכי אימות על ה
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 :NTLM-בתרשים הבא ניתן לראות את תהליך הזרימה של שלבי האימות ב

 

 [מקור, NLTMתהליך זרימה של אימות  - 2]איור 

CVE-2015-005 

פרסמה פוסט בבלוג שלה שבו היא מתארת פגיעות באופן שבהם  Core Security, חברת 2015בשנת 

-, המאפשרות לתוקפים להשיג את מפתח הNETLOGONקשות מאשרים ב Domain Controllers-שרתי ה

session  הפגיעות.על מנת להבין את פרטי  הבלוג הזהעבור כל ניסיון אימות. אנו ממליצים לקרוא את 

רגילה,  NETLOGONבכך שהוא שולח בקשת  session-לסיכום, כל מחשב היה מסוגל להשיג את מפתח ה

אפילו עבור בקשת אימות שמיועדת לשרת אחר. מיקרוסופט כבר תיקנה את הפגיעות בכך שהשוותה את 

-לחשבון המכונה אשר הקימה את ערוץ ה NTLM_AUTHENTICATION-שרת המטרה בבקשת ה

NETLOGON המאובטח. אם שני הערכים אינם זהים, ה-Domain Controller .מסרב לבקשה 

 

CVE-2019-1019 

מסרבים לבקשות אם שם המחשב הצפוי שונה מאותו  Domain Controllers-אנחנו גילינו כי על אף שה

השם שיזם את הקמת הערוץ המאובטח, הוא עדיין יקבל בקשות שבהן לא קיים שדה שבו רשום שם 

אינו אפשרי מבלי לדעת את סיסמת  NTLM_AUTHENTICATION-מחשב. שינוי שם המטרה בבקשת הה

-(. אבל שדה זה, יחד עם שדות רבים אחרים בבקשת הNT HASH-המשתמש )או ה

NTLM_AUTHENTICATIONפשוט מועתק מהודעת ה ,-NTLM_CHALLENGE ידי -הקודמת, שנשלחת על

 שרת המטרה.

https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-apds/5bfd942e-7da5-494d-a640-f269a0e3cc5d
https://www.coresecurity.com/advisories/windows-pass-through-authentication-methods-improper-validation
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-רת המטרה עבור המשתמש המקורי, הוא יכול להסיר את השדה מהודעת המכיוון שהתוקף מתפקד כש

NTLM_CHALLENGE: 

 

 [NTLM_CHALLENGE-המטרה מהודעת ה NetBIOSהסרת שם  - 3איור [

)קוד  MICאינה פעולה פשוטה כלל וכלל, במיוחד אם קיים מנגנון  NTLMלמרות זאת, שינוי הודעות 

מאשר כי שלוש  MIC-אמינות הודעות( שהוא חלק מברירת המחדל בגרסאות הפרוטוקול החדשות. ה

( לא שונו במהלך NTLM_AUTHENTICATE-ו NTLM_NEGOTIATE ,NTLM_CHALLENGE) NTLM-הודעות ה

 המעבר.

 

 [NTLM-מגן על שינוי הודעות ה MIC-שדה ה - 4]איור 

ומכיוון שיש לנו את האפשרות להשיג את אותו  session-מפתח ה ידי-מחושב על MIC-למרבה המזל, ה

 NTLM_CHALLENGE-ידי שימוש בהודעת ה-על MIC-המפתח, אנחנו מסוגלים לחשב בעצמנו את ה

 המקורית.
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 תהליך מתקפה מפורט:

 

 תהליך מתקפה מפורט[ - 5]איור 

. מחשב DC-)מטרה(, ו Target)התוקף(,  Relayer)לקוח(,  Clientהתהליך הבא כולל ארבעה מחשבים: 

-הוא ה DC-. הTarget-, אשר מעביר את פרטי האימות אל מחשב הRelayer-הלקוח מתחבר אל מחשב ה

Domain Controllerאשר מוודא את בקשות ה ,-NETLOGON: 

 .NTLM_NEGOTIATEבאמצעות הודעת Relayer -כנגד מחשב ה NTLMיוזם תהליך אימות Client -ה .1

המכונה המותקפת, ללא כל  - Target-אל שרת ה NTLM_NEGOTIATE-מפנה את בקשת הRelayer -ה .2

 שינויים.

 .NTLM_CHALLENGEמשיב באמצעות הודעת  Target-שרת ה .3

ומעביר את  NTLM_CHALLENGE-בהודעת ה Target Info-ב Hostname-מסיר את שדה הRelayer -ה .4

 .Client-ההודעה עם השינויים למחשב ה

. NTLM-המכילה את התגובה לאתגר ה NTLM_AUTHENTICATEמשיב עם הודעת  Client-ה מחשב .5

 .Target Info-ב Hostname-אינה מכילה את שדה ה NTLM_AUTHENTICATE-הודעת ה

אינו קיים, ההודעה עוברת  Hostname-. מכיוון ששדה הDC-ל NETLOGONשולח הודעת Relayer -ה .6

 .session-משיב בהודעה המכילה את מפתח ה DC-בהצלחה את האימות הנדרש וה

 session-באמצעות מפתח ה NTLM_AUTHENTICATE-בבקשת ה MIC-מחשב את הRelayer -ה .7

 .Target-שהתקבל ושולח את אותה לשרת ה

 DC-אל ה NTLM_AUTHENTICATE-ומפנה את הודעת ה MIC-מאשר בהצלחה את ה Target-שרת ה .8

-בהודעת אימות מוצלחת ומצרף את אותו מפתח ה משיב DC-. הNETLOGONבאמצעות בקשת 

session שנשלח אל ה-Relayer. 

 .Target-חתום ומאובטח עם שרת ה sessionמסוגל ליצור  Relayer-מחשב ה .9
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CVE-2019-1040 - Drop the MIC 

היא אכיפת חתימה ברמת  NTLM Relayכפי שצויין בחלק הקודם, ההגנה הטובה ביותר כנגד מתקפות 

, אשר במקרים רבים SMBאוכפים חתימת  Domain Controllersהשרת. למרות זאת, כברירת מחדל, רק 

 מותירה שרתים רגישים אחרים במצב פגיע. על מנת לפגוע בשרת שכזה, התוקפים צריכים ללכוד תהליך

NTLM Negotiation  אשר אינו דורש חתימה, דבר שרלוונטי עבורHTTP  אבל לא עבורSMB ,שבו ,

נחתם. על מנת לוודא כי אין כל  session-כברירת מחדל, אם שני המחשבים תומכים בחתימה, אז ה

, מיקרוסופט הוסיפה שדה נוסף בהודעת NTLM Negotiation-התערבות של תוקפים במהלך תהליך ה

חה האחרון של מיקרוסופט, . למרות זאת, גילינו כי עד עדכון האבטNTLM - MIC-האישור האחרונה של ה

 .SMB to SMB Relay -השדה הזה היה חסר תועלת, ולכן יכולנו לבצע את התרחיש הקריטי ביותר 

 Sessionתהליך חתימת 

 מול שרת, תוקפים אינם מסוגלים לחטוף את  sessionכאשר משתמשים מתחילים בתהליך חתימת 

 session-, חתימת הSMB. עבור session-ה, עקב חוסר היכולת שלהם להשיג את מפתח session-ה

. NTLM_NEGOTIATE-בהודעת ה NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN( מסוג flagידי הדלקת סמן )-מתבצעת על

(, ותצורת ברירת המחדל קובעת כי סמן Group Policyידי מדיניות קבוצות )-התנהגות הלקוח נקבעת על

, הם יצטרכו להבטיח כי אין תהליך חתימה. NTLM-זה דלוק. אם התוקפים מנסים לנצל תהליך הזדהות ב

אינן מוודאות אמינות,  NTLMדרך אחת לעשות זאת היא באמצעות שימוש בפרוטוקולים שבהם הודעות 

-. לעומת זאת, הפרוטוקולים הללו אינם פתוחים עבור כל מכונה, בניגוד לHTTPSאו  LDAPSכמו לדוגמה 

SMBעל  , אשר מופעל בכל המכונות המבוססותWindows.ובמקרים רבים, מאפשר להריץ קוד מרחוק , 

לשרתי  NTLMהוא היכולת לשלוח הודעות אימות  NTLM Relayכתוצאה מכך, הגביע הקדוש של מתקפות 

SMB אחרים. על מנת לבצע בהצלחה תקיפה שכזאת, התוקפים צריכים לשנות את הודעת ה-

NTLM_NEGOTIATE ולבטל את סמן ה-NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN. 
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 :MIC-שדה ה -החדשות יש הגנה כנגד שינויים כאלו  NTLM-אבל בגרסאות ה

 

 [SMBמורה להפעיל חתימת  NTLM_NEGOTIATE-הודעת ה - 6]איור 

 

 MICתקציר על 

-ו NTLM_NEGOTIATE ,NTLM_CHALLENGEכולל שלושה סוגי הודעות:  NTLMתהליך אימות של 

NTLM_AUTHENTICATE על מנת לוודא כי תוקפים לא פגעו בתעבורה, נוסף שדה בשם .MIC (Message 

Integrity Codeלהודעת ה )-NTLM_AUTHENTICATEה .-MIC  הואHMAC_MD5  המתווסף לשרשור של

, אשר ידוע רק לחשבון היוזם את האימות ולשרת session-, באמצעות מפתח הNTLM-שלוש הודעות ה

קף שמנסה לשנות את אחת ההודעות )לדוגמה, לשנות את תהליך החתימה(, המטרה. כתוצאה מכך, התו

 מתאים, והמתקפה נכשלת. MICאינו מסוגל לייצר 

 
 [NTLMמגן מפני שינוי הודעות  MIC-שדה ה - 7איור [
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מראה כי  0x2)סמן  NTLM_AUTHENTICATE-בהודעת ה msvAvFlagמוכרזת בשדה  MIC-נוכחות ה

ולבצע  MIC-וכי הוא צריך להגן על השרתים מתוקפים המנסים להסיר את ה(, MICההודעה מכילה 

. למרות זאת, גילינו כי שרתי מיקרוסופט אינם מנצלים את מנגנון ההגנה ומאפשרים NTLM Relayמתקפת 

 (.MICללא חתימה )חסרות  NTLM_AUTHENTICATEמעבר של הודעות 

 

 [MICכוללת  NTLM_AUTHENTICATE-מורה כי הודעת ה flags-שדה ה - 8]איור 

 

Drop the MIC 

, ולא משנה באיזה פרוטוקול מעבירים Relayנתונות למתקפות  NTLM-גילינו כי כל בקשות האימות של ה

דורש חתימה, התוקפים יכולים לבצע את המתקפה הבאה על מנת  negotiation-אותן. אם תהליך ה

 :MIC-לעקוף את הגנת ה

  הודעת הלבטל את סמני החתימה של-NTLM_NEGOTIATE 

(NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN ו-NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN.) 

 להסיר את ה-MIC מהודעת ה-NTLM_AUTHENTICATE. 

 להסיר את שדה ה-version מהודעת ה-NTLM_AUTHENTICATE הסרת שדה ה(-MIC  מבלי הסרצ

 יגרור אחריו הודעת שגיאה(. version-שדה ה

  הבאים בהודעת הלבטל את הסמנים-NTLM_AUTHENTICATE :

NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN ,NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN ,

NEGOTIATE_KEY_EXCHANGE ו-NEGOTIATE_VERSION. 

מגן לחלוטין על אימות  MIC-מדובר בווקטור תקיפה רציני ביותר המנפץ סופית את ההבנה השגויה כי ה

המראה כי  msvAVFlag. הבעיה נתונה בעובדה כי שרת המטרה שמקבל את האימות עם ערך NTLM-ה
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, אינו מוודא כי השדה אכן קיים. כתוצאה מכך, כל השרתים שאינם MICבתהליך האימות קיים רכיב 

-אוכפים חתימה )דבר הקיים במרבית הארגונים בעולם, עקב כך שברירת המחדל היא שרק שרתי ה

Domain Controller  אוכפים חתימתSMB פגיעים למתקפות )NTLM Relay. 

, אלא גם חושפת את session-מתקפה זאת אינה רק מאפשרת לתוקפים לעקוף את תהליך חתימת ה

במהלך  NTLM-מתוחכמות ומורכבות שמאפשרות לשנות את הודעות ה relayהארגון כולו למתקפות 

 (.EPAים, כמו מערך הגנה נרחבת לאימות )התעבורה, ובכך להתגבר על מאפייני אבטחה נוספ

 

 (CVE-2019-1019-)תוקן ב EPAעקיפת 

EPA - רקע 

EPA  היא טכניקת הגנה נוספת שהציעה מיקרוסופט על מנת לחסום מתקפותNTLM Relay .EPA  היא

ידי צד שיודע -, נשלחות עלTLS-( המועברות באמצעות תשדורת הpacketsמנגנון שמבטיח שכל החבילות )

( binding(. הגנה זאת מתבצעת באמצעות כבילה )NT Hash-מדובר ב NTLMאת סוד הלקוח )במקרה של 

ידי דרישה מהלקוח לחתום על -, עלTLS-של ה Session-יחד עם ה Windowsשל תהליך האימות של 

, זה נעשה באמצעות הוספת צמד NTLM-. בGSSAPIנגזרת מהתעודה של השרת תוך שימוש באבטחת 

AV  בשםChannel Bindings בהודעת ה-NTLM_AUTHENTICATEמכיוון שכל מבנה צמדי ה .-AV  נחתם

 של המשתמש. NT Hash-, התוקף אינו מסוגל לשנות אותו מבלי לדעת את הNTProofStr-באמצעות ה

 

 [Channel Bindingsיחד עם  NTLM_AUTHENTICATEהודעת  - 9איור [
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 EPAעקיפת 

-. בעקבות הסרת הNTLMמתהליך האימות של  MIC-בחלק הקודם תיארנו כיצד ניתן להסיר את הגנת ה

MICחשפנו כי התוקפים יכולים לשנות את הודעת ה ,-NTLMSSP_CHALLENGE כיצד נוכל להשתמש .

 במתקפה הזאת לתועלתנו?

בדרך כלל מעתיקים   NTLMולקוחות TargetInfo-מכילה את שדה ה NTLMSSP_CHALLENGE-הודעת ה

. NTLMSSP_AUTHENTICATE-וכוללים אותם בהודעת ה TargetInfo-בתוך שדה ה AV-את כל צמדי ה

זדונית  NTLM_CHALLENGE(, יכול לשלוח הודעת NTLMבמילים אחרות, כל תוקף )שיכול לשנות הודעות 

 :EPAות לפי בחירתו ולתקוף כל שרת שמוגן באמצע Channel Bindingsעם 

 

 ]זדונית עם אלמנט כבילת הערוץ NTLM_CHALLENGEהודעת  - 10איור [

 

הוא למעשה קו ההגנה היחידי המגן על  EPA-אנו מאמינים כי מדובר בווקטור תקיפה רציני ביותר, מכיוון ש

. בארגונים רבים, קיים סיכוי רב כי תוקף בעל גישה לרשת יהיה OWAאו  ADFSשרתים קריטיים כדוגמת 

ולהשיג את פרטי ההזדהות שלהם. למעשה,  NTLMמסוגל לגרום למשתמשים לקבל אימות באמצעות 

בדרך כלל חשופים לאינטרנט, תוקף יוכל לפרוץ לאותם שרתים מבלי להחדיר  OWA-ו ADFS-מכיוון ש

 (.כאןות שליחת דוא"ל זדוני )לדוגמה, במתקפה המתוארת תחילה וירוס למחשבי הארגון באמצע

  

https://www.blackhat.com/us-15/briefings.html#smbv2-sharing-more-than-just-your-files
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, Domain Controllersכנגד  LDAPS Relayבנוסף לכך, פגיעות זאת יכולה לדרבן תוקפים לבצע מתקפות 

 :2017כבר בשנת  Preemptידי -דומה למתקפות שהוצגו עלבאופן 

 

 ]זדוני Channel Bindingsעם  NTLM_AUTHENTICATEהודעת  - 11איור [

 

 סיכום

הינו  NTLMאמנם הפגיעויות הרשומות במאמר זה כבר טופלו, אך הבעיה העיקרית עדיין לא טופלה. 

פרוטוקול לא מאובטח שממשיך להיות המקור של פגיעויות רבות, ולכן הוא מושך אליו תוקפים רבים 

אין הממשיכים לנסות ולתקוף אותו שוב ושוב. חוסר אבטחה זה נובע בעיקר מהעובדה כי בפרוטוקול 

ידי -(, וזוהי בעיה שכבר נפתרה עלtarget( את היכולת לאמת את מחשב המטרה )clientלמחשב המקור )

. אנו בטוחים כי אלו לא הפגיעויות האחרונות שיתגלו בפרוטוקול Kerberos :פרוטוקול האימות החדש יותר

 בזמן הקרוב... , אבל לרוע המזל, אנו מאמינים כי הפרוטוקול הזה לא יכריז על פרישהNTLM-ה

 

https://blog.preempt.com/new-ldap-rdp-relay-vulnerabilities-in-ntlm

