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From Zero to Admin - The Zerologon Journey 

 באסל ח' ועדי מליאנקר מאת

 

 הקדמה

Microsoft Domain  .ניתן להחיל חוקים זו  מחשבים על קבוצתהיא סביבת מחשבים המנוהלת כקבוצה

כמו בכל קבוצה ארגונית, גם בקבוצה זו ד. וסקריפטים בעלייה ועוהרשאות משותפות, הרצת משותפים, 

  :קיימים לרוב בעלי תפקידים המסייעים בתפקודה

  שרתDNS המסייע בהמרת כתובות ה-IP לשמות המחשבים ולהיפך. 

  שרתWSUS  בהמסייע בעדכוני המחשבים-Domain. 

 המחזיק במסמכים ובמידע החשוב בחברה. שרת אחסון 

 שרת ניטור המסייע בניטור הפעולות הקורות ב- Domain.ובעמדותיו 

  שרתDC  קיצור של(Domain Controller ) כלל האובייקטים המנוהלים באותו ההמכיל את מאגר-

Domain מכונה כ(-"Active Directory)" חוקי ,GPO לכלל ה-Domainשרת ה, סקריפטי עלייה ועוד .-

DC הינו הלב של כל Domain  מולו.אל לרוב מתבצעת עבור כל משאב וההזדהות 

גם משתמשים בעלי סמכויות מוגדרות. האחד  Domain-כמו שלעמדות ישנם תפקידים ייחודיים, קיימים בו

, משתמש היכול לשנות את Domain Adminהוא  (Domainובעצם כל תוקף בסביבת ) שמעניין אותנו

... ועוד Domain-, לצפות במאגר המשתמשים, חבר בקבוצת המנהלים בכלל מחשבי הDomain-הגדרות ה

-ומה אם הייתי אומר לכם שרק לאחרונה פורסמה פגיעות שמאפשרת לכם, כמשתמשים רגילים ב

Domain להתחזות למשתמש כזה? 

ע"י חברת  Zerologon( בשם 55.9.02מאמר זה יתאר פגיעות שהתפרסמה לראשונה לפני שבועיים )

Secura  והחוקרTom Tervoort. הפגיעות מאפשרת לזייף הודעות הזדהות מוצלחות אל מול שרתי ה-

Domain הבשם משתמש מ-Domain לבחירתנו. 

( , כלומר ניתן AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H) 52.2, הפגיעות קיבלה ניקוד CVSSעל פי מדד 

קושי הביצוע נמוך, אין כל צורך מהמשתמש בצד  (,DC-)כל עוד יש גישה ל WAN-לממש את הפגיעות מה

השני מללחוץ על משהו או מהתוקף מלהחזיק בהרשאות כלשהן והסיכוי לפגוע בסודיות, אחידות וזמינות 

  .ם המתוק של כל תוקףהחלו המידע היא גבוהה.
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הפגיעות ובפעם השנייה עם  אחד הדברים המעניינים הוא שמערך הסייבר פירסם פעמיים התראה על

 :נוסח תקיף יותר

 

 [הלאומי הסייבר מערך התרעת מתוך]

 

Netlogon 

Netlogon Remote Protocol  אוMS-NRPC  המאפשר למחשבים בהינו פרוטוקול-Domain  קריאותלבצע 

RPC בין מחשבים לניהול הזדהויות  , כמושונות-Domain קשרים בין ,Domain Controllers דומייניםבין ו -

 .פעולות גיבוי, סנכרון, ועדכון פרטי הזדהות של מחשבים

התקשורת מתחילה  .הפרוטוקול כולל מנגנוני זיהוי ואימות, המאפשים ביצוע פעולות באופן "מאובטח"

לא מאובטח, ומשם הלקוח והשרת עוברים תהליך אימות וזיהוי הדדי לפני שהלקוח יכול  RPCבחיבור 

 לבצע את הקריאה שברצונו.

הוא אובייקט  Endpoint Mapper, קיצור של DC (EPM-ב 535בפורט  EPM-מתחבר קודם ל הלקוח

באיזה פורט  הלקוחיעדכן את  DC-, הרץ( RPCשירות כל  Portלהבין באיזה  RPCהמאפשר ללקוחות 

 fallback-במסגרת תהליך ה 445יתועל לפורט  החיבור, 535אם אין גישה לפורט . egotiationN-יתבצע ה

 (.TCP verO SMB verO MSRPC או TCP verO MSRPC) מעל חיבורכלומר 

 

Netlogon - תחילת הקשר ו-handshake 

 ואלו הם: ,DC-אל מול ה handshake, הוא חייב לעבור תהליך RPCלפני שהלקוח יכול לבצע קריאות 

 :, לדוגמא"nonceמכונים גם "הלקוח והשרת שולחים אחד לשני שני מספרים אקראיים ), בשלב הראשון

450fdbfd2e38b9e0 בתים, הנקראים  8(, בגודלClient Challenge ו-Server Challenge .בהתאם 

(, שיהיה משותף בין שני הצדדים, ויישמר כסוד להצפנת SK) Session Keyהשלב השני מתמקד ביצירת 

ההודעות בשלבים שאחרי. הפונקציה העיקרית בשלב זה, ושבהמשך נבין מה התור שלה בכל הסיפור, 

 .ComputeNetlogonCredentialהיא 
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במקרה הזה הינו סיסמת חשבון  SS-(. הSS) Shared Secret, ועל Challenges-נבנה בהתבסס על ה SK-ה

מחשב הלקוח באופן על . סיסמה זו שמורה מקומית (Machine Account)מכונה גם  המחשב של הלקוח

, DC-(, ובHKLM\SECURITY\Policy\Secrets\$machine.ACCתחת המפתח: ) Registry-מאובטח ע"י ה

 .AD-נתונים של הה שמורה במסד

 :לתהליך pseudocode-להלן תיאור ב

 
 [nakedsecurity.sophos.com מתוך]

 אקראי כמו כן. SK-אקראיים, ה Challenges-, ובהנחה שה16bitכפי שרואים, המפתח המתקבל הינו בגודל 

 .NTLMמכונה לרוב פונקציית  MD4אגב, 

 
 [של המתקפה whitepaper-ה מתוך]

file:///C:/Afik/DigitalWhisper/Articles/MAGAZINE/122/nakedsecurity.sophos.com
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-יש את המפתח המשותף, כל אחד מהם מאמת שהוא מכיר את הבשלב השלישי, אחרי שלשני הצדדים 

SS ע"י שליחת ה-Challenge שהוא שלח בשלב הראשון, אולם, מוצפן בעזרת ה-SK. 

פרוטוקול ההצפנה , SKייתכן שבנקודה זו אתם שואלים את עצמכם מהו פרוטוקול ההצפנה שלמענו צריך 

כל , אך מבטיחים לפרט יותר בחלק הבא ואנ. CFB8 (, במודAdvanced Encryption Standard) AESהינו 

 .AES-ישמש אותנו כמפתח ל Session Key-מה שיעניין אותנו כרגע הוא שה

המוצפן מהצד השני, הוא יוכל לפענח  Challenge-אחרי שכל צד מקבל את ה: נמשיך עם השלב השלישי

(decryptאותו ולאמת שהוא תואם ל )-Challenge ך מסיימים את המהשלב הראשון. וב-handshake ,

, שני הצדים מחליטים על האם handshake-במהלך ה שרצה. RPC-ומאפשרים ללקוח לבצע את קריאת ה

 ( את ההודעות העתידיות. sign & sealלהצפין ולחתום )

דבר זה הכרחי להגנה מפני מסנפות ברמת הרשת. אם מחליטים לבטל אופציה זו, ההודעות צריכות לכלול 

Authenticator Valueשמחושב בעזרת ה ,-SKלקראת הסוף נראה איך אפשר לנצל ביטול ה .-sign & seal. 

 

AES-CFB8 mode 

באופן לא  CFB8מימשו את מוד  Microsoftזאת היא הנקודה העיקרית שגרמה לפגיעות. המפתחים של 

 : מאובטח. הינה הפירוט

בלבד. עובדה זו יכולה להיות  bit56בגרסתו הבסיסית יודע להצפין בלוקים בגודל  AESפרוטוקול ההצפנה 

 .56-שאנחנו מצפינים לא מתחלק ב plaintext-בעיתית במקרים מסוימים, לדוגמא כשאורך ב

CFB8  הינו מוד פעולה מיוחד שלAES שמאפשר להצפין בתים בודדים בכל סבב. כלומר, הוא שימושי ,

כי האורך של  ?Netlogonלמה צריכים את המוד הזה במקרה של בתים.  56-קצר מ כשאורך הקלט שלנו

 בתים בלבד. 8הינו  Challenges-ה

. חשוב מאוד 16bit( באורך Initialization Vector) IVמחייב  CFB (Cipher Feedback ,)CFB8בדומה למוד  

  .sessionוייחודי עבור כל  רנדומליאמור להיות  IV-לזכור שה
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 :AES CFB8השרטוט הבא מפרט את אופן פעולת 

 

 [של המתקפה whitepaper-ה מתוך]

 SK-( עם הbit56) IV-בכל סיבוב, מתחילים בלהצפין את ה plaintextכדי לאפשר הצפנה של בית בודד של 

(bit56של תוצאת ההצפנה, מב )עים עליו פעולת צ(, ואז לוקחים את הבית הראשון )הכי שמאליXOR  עם

)מימינו(. בשלב זה מקבלים את הבית  IV-, ומצמידים את התוצאה לסוף הplaintext-הבית הראשון של ה

 .ciphertext-הראשון של ה

המקורי, ומסתיים בבית שהתקבל מהשלב הקודם,  IV-של הסיבוב הבא מתחיל מהבית השני של ה IV-ה

 .plaintext-ק, עד שמצפינים את כל החוזרים על אותו התהליך בדיווכך  .16bitכך שגם הוא בגול 

 IVכאן נפלו המפתחים. לא רק שהם השתמשו בערך  ?אמור להיות רנדומלי IV-זוכרים שה ?נראה טוב, לא

 !אפסים 66-קבוע, אלא גם הגדירו אותו כ

 ...בואו נראה איך זה יכול להווה סכנה
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 [של המתקפה whitepaper-ה מתוך]

ת שערך זה אמור ובתים של אפסים. למר 8-המורכב מ Client Challenge-כפי שרואים בשרטוט, בוחרים ב

 להיות רנדומלי, אין שום מנגנון שחוסם זאת.

בשלב הבא ימשיך להיות רצף של  IV-, ה0x00מקבלים  IV-בהנחה שהשלב הראשון שבו מצפינים את ה

𝑋𝑂𝑅 0 2 -אפסים. ומכיוון ש = מכיוון שהשרת מפיק  יתקבלו כאפסים. ciphertext-, כל הבתים של ה0

מראות שהתקפות  AESאקראיים. ומכיוון שבדיקות על  SK-אקראי, גם ערכי ה Server Challengeערך 

 .52%, הינו 2, הסיכוי שכל ביט יקבל ערך )קיימת התפלגות אחידה( מבוססות סטטיסטיקה אינן יעילות

8(0.5)אפסים הינו  8-זאת אומרת, הסיכוי שנקבל בית ראשון המורכב מ = 2−8 =
𝟏

𝟐𝟓𝟔
. 

מכיוון שבכל סיבובי אנחנו מצפינים בית אחד, וכל הקלטים זהים לכל הסיבובים, ברגע שנקבל תוצאת 

 של אפסים(. 8bytesהצפנה של הבית הראשון השווה אפס, גם התוצאה הסופית תהיה אפס )

. ניסיונות 256אחת בכל בתים של אפסים, פעם  8כלומר בממוצע, נצליח לאמת את הלקוח ע"י 

כברירת מחדל, הלקוח לא נחסם מהרבה ניסיונות התחברות כושלים, ולכן נוכל להמשיך לנסות עד אשר 

 מצליחים.
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 מהלך הפגיעות

כדי שנבין יותר את  whitepaper-נעבור על השלבים לפי הסדר שלהם ב בואו נפנה אל הפגיעות סוף סוף.

 ההחלטות של החוקרים.

 :Client Credintial-זיוף ה - 6שלב 

 מבוצעת ע"י פעולה זאת. אצל הלקוח Challengesכמו שהסברנו מקודם, התהליך מתחיל בהחלפת 

, הלקוח מאמת את זהותו לשרת בקריאה לפונקציה ולאחר מכן. NetrServerReqChallengeפונקציה ה

NetrServerAuthenticate3 פונקציה זו מקבלת כפרמטר .ClientCredintialהפונקציה מהרצת ת, שמתקבל 

ComputeNelogonCredintial על ה-ClientChallenge. 

-בתים של אפסים, וב 56-המורכב מ IV-, בגלל שבשלב ההצפנה משתמשת בתפונקציה זו בעייתי

ClientChallenge  8בגודלbyte.שגם הוא יכול להיות מורכב מאפסים , 

השווה לאפס, ונמשיך לנסות להתחבר עד אשר מקבלים תשובה חיובית  ClientChallenge-נבחר ב

אם התוקף יריץ את הניסיונות במשך  ניסיונות. 056מהשרת. כמו שהסברנו מקודם, בממוצע נצטרך 

 522%, יש סבירות של פחות או יותר חדש( sk)בכל פעם עם קשר חדש, כלומר  ניסיונות 0222לדוגמא 

 צליח מתישהוא לאפס את הבית הראשון ואת אלו שאחריו.שי (2.24% של false negative)קיים 

 

 :Signing & Sealingביטול  - 2 שלב

, לא נוכל לפענח את ההודעה המוחזרת מהשרת. אבל למזלנו SK-מכיוון שאנחנו לא יודעים מהו ערך ה

-( בNegotiateFlags-)חלק מ flag-אפשר לבטל את הצפנת וחתימת ההודעות ע"י כיבוי ה

NetrServerAuthenticate3. 

 

 :קריאה מזויפת - 3 שלב

 authenticatorת שהצלחנו לבטל את הצפנת הקריאה בשלב הקודם, השרת ידרוש ערך הנקרא למרו

על  ComputeNetlogonCredential הפונקציה הרצתע"י קבל נ את הערך הנ"ךעבור רוב הקריאות שנבצע. 

ClientStoredCredential + Timestamp. 

ClientStoredCredential אחרי כל הודעה. במהלך ה 5-הינו ערך המתווסף ב-handshake  הוא מאותחל

 , במקרה שלנו לאפס.ClientCredentialלאותו ערך של 

, אבל מתברר שאין שום הגבלות מצד השרת על ערך Posixאמור לכלול את הזמן הפורמט  Timestamp-ה

 .שנשלח יהיה שווה לאפס authenticator-ה של הערך, לסיכוםפס. השדה, ולכן גם אותו אפשר להגדיר כא
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 :Domain Controller-של ה Machine Account-השינוי סיסמת  - 4 שלב

 Account-החוקרים בדקו אפשרויות שונות להשמשת הפגיעות. קיימות כמה קריאות הקשורות ל

Database Replicationאבל קריאות אלה נחסמו עם כניסת ה ,-Active Directory .לתמונה 

של  NTLM Hash, שמאפשרת קבלת ערך NetrServerPasswordGetאופציה אחרת הייתה הקריאה 

 (, ולכן אופציה זו בעייתית.Session Key) SK-סיסמת משתמש. אבל, ערך זה מוצפן בעזרת ה

ה זו מאפשרת . קריאNetrServerPasswordSet2שעמדה לרשותם הינה הקריאה ביותר האופציה טובה 

מנגנון הבעייתי של ה. הסיסמה צריכה להיות מוצפנת ע"י אותו Domain-לשנות סיסמת מחשב ב

Netlogon כלומר בעזרת ,CFB8  עםIV .שכולו אפסים 

 מתברר שהגדרת סיסמה ריקה )כולה אפסים( בעזרת הקריאה הנ"ל חוקית ותקינה.

בלבד, כלומר מבלי לעדכן את הסיסמה השמורה  AD-שינוי סיסמה באופן זה גורם לעדכון הסיסמה ב

במחשב שהקריאה התבצעה בשמו. העדכון במחשב עצמו דורש פעולות ידניות, וכל עוד פעולות אלה לא 

 .DOSבוצעו, המחשב ייכשל בהתחברויות השונות. כלומר במצב כזה נגרם 

 

 :Domain Admin-להפוך ל - 5 שלב

 .DCהשלב האחרון שביצעו הוא להשתלט על 

, הם שמו לב שהשוני בין DC-מחשב השל  Machine Account-ה אחרי שהחוקרים הצליחו לאפס סיסמת

 AD-של ה Registry-לבין הסיסמה השמורה לוקאלית ב AD-של ה DB-הסיסמה החדשה שמאוחסנת ב

(HKLM\SECURITY\Policy\Secrets\$machine.ACC גורם לבעיות לא צפויות, למשל הפסקת הפעולה ,) של

 .DNS Resolver-ה

, והשתמשו בסיסמה החדשה py.secretsdumpכדי להתגבר על תקלה זו הם השתמשו בסקריפט הנקרא 

 Domain Replicationשל המשתמשים, בעזרת פרוטוקול hashes-שהגדירו. סקריפט זה חילץ את כל ה

Service (DRS.) 

כדי שהכול יחזור  registry-, ועדכנו את הערך השמור בDC-החדש לסיסמת ה hash-כך קיבלו את ערך ה

 לעבוד כרגיל.

https://github.com/SecureAuthCorp/impacket/blob/master/examples/secretsdump.py
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 מימוש

)נזכיר גם כלי  הקוד שבודק היתכנות הפגיעותבכדי להשלים את ההסבר, בחרנו לסקור במהירות את 

exploitation) . של חברתהינו הקוד Secura (https://github.com/SecuraBV/CVE-2020-1472 שמצאה )

 :אחריםמידי פעם נקפוץ גם לקטעי קוד  .את ההתקפה

 DC-חיבורים אל ה 0222הריצה, ננסה לבצע  אליו יש להתחבר. במהלך DCהקוד מקבל את שם שרת 

)אומנם מתמטית הסיכוי שנצליח הוא 
1

256
ניסיונות  0222, אך ברצוננו לטייב את הסיכויים כאמור ולכן נבצע 

 (.056ולא 

 :החלק המעניין קורה כאן

 

 [repository-ה מתוך]

 . DC-ב Netlogon-בחלק הראשון של הפונקציה, ניתן לראות ניסיון התחברות אל שירות ה

 .sign & sealבעזרת פאקטה ללא דגלי  DC-נראה ניסיון התחברות ל בהמשך

  

https://github.com/SecuraBV/CVE-2020-1472
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והינה  Server Challengeומחזירה  Client Challengeמקבלת  hNetServerReqChallengeהפונקציה 

 :מהסוג

 

 [MS-NRPC מתוך]

 :, וסוגהעבור הצדדים Session Key-יצירת ה hNetServerAuthenticate3תפקיד הפונקציה 

 

 [MS-NRPC מתוך]
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 :Hashes-ל Dumpלהלן דוגמא להרצת הסקריפט וביצוע 

 

 [&ab_channel=InfiniteLoginhttps://www.youtube.com/watch?v=_HdhhC8UhPA&feature=emb_logo: מתוך]

לוקח את מה שראינו עד כה צעד אחד קדימה ומבצע  (com/risksense/zerologon.github) הקוד הבא

 :DC-ת האיפוס של סיס

 

 ]הנ"ל repositoryה מתוך קוד[

)שחייבים להיות נכונים( ובהמשך יצורפו  authenticator-בתחילת הקוד ניתן לראות טיפול בשדות ה

אפסים שיביאו  556שים בפקטה ולבסוף לפאקטה. בחלק האמצעי הקוד מתייחס לשדות ספציפיים שיש ל

 לבסוף מתבצעת שליחה של הפקטה. .DC-לאיפוס הסיסמא ב

https://www.youtube.com/watch?v=_HdhhC8UhPA&feature=emb_logo&ab_channel=InfiniteLogin
https://github.com/risksense/zerologon
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 :נסתכל על הקוד הבאאם נרצה לשנות סיסמא, אגב, 

 

 [com/dirkjanm/CVE.github-1472-2020 מתוך[

היא סיסמא  password__אפשר לראות שגם כאן יש הרבה שדות זהים לקוד שראינו קודם. עם זאת, 

 cleartextתאפשר לנו לשים סיסמת  NetrServerPasswordSet2שאנו רוצים לשים למשתמש והפונקציה 

. Netlogon Credentials-, נחשב את הComputeNetlogonCredentialAESחדשה. בעזרת הפונקציה 

ואת  ( אפסים, את הסיסמא עצמהlen(password)-550אפסים, ) 556, יכיל כעת, במקום indataהמשתנה 

 . לבסוף מתבצעת שליחה של הפקטה.little edian-ב unsinged long-גודלה כ

 

 מעניינות השלכות

כמשתמש אחר. האם ניתן לעשות  Domain-ראינו שניתן בעזרת המתקפה להזדהות אל מול השירותים ב

 אכן. כאמור, יכול התוקף גם לאפס או לשנות את סיסמת המשתמש לבחירתו. ?מעבר לזה

של חברי,  המצוין DCSync מתקפתבמאמר שתוארה  DCSyncעוד התקפה יפה שיכול התוקף לבצע היא 

הנתקף  DC-ומבקש להסתנכרן עם ה DC-היא מתקפה שבה התוקף מתחזה ל DCSync .עמית שנדל

 .DRSכל זאת באמצעות פרוטוקול  - ובאמצעות כך להוציא סיסמאות ומשתמשים

לא היה שמח שקורה  ITדבר ששום איש  ...DC-ה על DOSיבוצע  ?ומה יקרה במקרה שנכשל בתקיפה

 … במשמרת שלו

המאפשרת לו לרשום את העמדה בה  0258-, מתקפה מDCShadowבנוסף, יכול התוקף לבצע תקיפה של 

 …שני וכך לבצע שינויים בסיסמאות, בקבוצות ועוד DC-הוא משתמש כ

כאמור  secretdump.py, ניתן להשתמש בסקריפט שנקרא DC-על מנת להשיג את כלל הסיסמאות ב

ויאפשר  Domain Admin(. הסקריפט אגב, יקבל חשבון של משתמש חזק כמו impacket)בחבילת 

 LSA Secrets,Security Hive ,ntds.dit  ,SAM-לרוב ולהוציא ממנו את ה SMBבעזרת  DC-להתחבר ל

https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x77/DW119-3-DCSync.pdf
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)שגם נכלל בחבילת  smbexec בעזרת הכלי vssadminאו הרצת  DRSבעזרת פרוטוקול  ולייצאם לקובץ

impacket.)  מתקפות אפשריות לאור הפגיעות וניתן לדימיון שלכם להמשיך את ניתן לממש עוד לא מעט

 ...היריעה בנושא

 

 להתקפה תיקונים

את  מפיצה Microsoft לשמחתנו, .0202באוגוסט  55-החלק הראשון בתיקון שמייקרוספט הוציאה הופץ ב

 .0202ונוכל לראות שהשינוי האחרון אירע באוגוסט  Netlogonהתקן של 

  :בין השינויים

A step was added to the session-key negotiation process: "If none of the first 5 bytes of the client 

challenge is unique, the server MUST fail session-key negotiation without further processing of 

the following steps. 

 NetrServerAuthenticateשהפונקציה  מראה 0202לאוגוסט  0202של יולי  netlogon.dllבין  השוואה

שבו  flow-ו NlIsChallengeCredentialPairVulnerableהורחבה עם קריאה לפונקציה חדשה שנקראת 

 Challenge-)כלומר תהליך ה 2הפרוטוקול יפסיק לעבוד במקרה בו הקריאה לפונקציה לא תחזיר 

Credentials )פגיע: 

The NetrServerAuthenticate3 method should mutually authenticate the client and the server and 

establish the session key to be used for the secure channel message protection between the 

client and the server. 

 buffer-שמגיע מהלקוח מאוחסן ב Challenge-, הNlIsChallengeCredentialPairVulnerableבפונקציה 

. בהמשך, ככל הנראה נבדקת גרסת המחשב, כך שבגרסאות ישנות יותר של מייקרוסופט, rcxבשם 

נבדק שאינו ריק על מנת למנוע שגיאות קריאה. כעת, בחלק הארי  rcxשנקרא  buffer-התיקון לא יוחל. ה

כ )על ידי "הבתים שאח 4ומושווה אל מול  r9dלמשתנה  Challenge-של הפונקציה, מוכנס הבית הראשון ב

אינו פגיע. אחרת,  Challenge-, שמשמעותו שה2אי שיוויון כלשהוא, הפונקציה תחזיר  לולאה(. אם קיים

 וכו'. 55555, 22222ים החוזרים על עצמם, לדוגמא -Challenge-, פגיע. כך, נמנע מ5יוחזר 

 :היא Securaשל  Whitepaper-הסיבה לכך, כאמור ב

"When an IV consists of only zeroes, there will be one integer 0 ≤ X ≤ 255 for which it holds 

that a plaintext that starts with n bytes with value X will have a ciphertext that starts with n 

bytes with value 0. X depends on the encryption key and is randomly distributed." 
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 :וכו' 55555כדוגמת  IV-הוא רק המקרה המפושט והסעיף מתייחס גם ל 2כלומר, 

 

 [0patch מתוךנערך ]
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 5ככל הנראה מתוך ההבנה שגם אם יהיו רק  ?הבתים הראשונים 5אגב, למה למיקרוסופט לבדוק רק את 

נשים לב למספר,  בקשות לפגיעות. 505222222222, יהיה סיכוי של Challenge-בתים זהים בתחילת ה

 ניסיונות על מנת להצליח. 232-כעת נזדקק ל

לא מוצפן. התיקון גם מאפשר לתעד  RPC-גם מלהחזיר תשובה ל DC-באוגוסט מונע מ 55-התיקון של ה

מוצפן על מנת לאפשר  RPC-שלא משתמשים ב indowsWניסיונות אותנטיקציה ממכשירים שאינם 

סוגי  5במהלך התיקון, התווספו עוד  מאובטח. RPC-למנהלים להחליף את חומרתם בכזאת שתומכת ב

 indowsWנשים לב שכעת, יכולים עדיין מכשירים שאינם . eweriV ventE-אירועים אשר יכולים להופיע ב

 שאינו מאומת וכך, להשמיש את הפגיעות. essionS-להתחבר ב

מיולי ומאוגוסט והשוונו ביניהם גם בעצמנו. השוני קרוב למאה  netlogon.dll-השגנו את הגרסאות של ה

והצלחנו למצוא בוא את חלק מהשינויים שבוצעו על מנת לתקן את הפגיעות ותוארו גם קודם.  אלף שורות,

לא מוצפן ועל  RPCלא הצלחנו למצוא בקוד שבדקנו )לא עברנו על כולו( את המניעה מהרצה של  עם זאת,

ראה את לעומק ו dll-)נשמח לקבל למייל התייחסות אם מישהו כן עבר על ה כן לא נביא את הקוד במאמר

שינויים שגם אינם קשורים לפגיעות, כמו חסימת בקשות לא  dll-עם זאת, ראינו שבוצעו ב .השינויים(

 .VulnerableChannelAllowListמאובטחות של לקוחות שאינם ברשימה 

-להשתמש ב (indowsW)גם כאלו שאינם  יופץ תיקון נוסף שידרוש מכל הרכיבים ברשת 0205ברואר פב

RPC .מאובטח אלא אם כן הדבר אופשר אחרת ע"י המנהל 

 :הערך ברגיסטרי 0202-בין היתר נוצר ב

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

\FullSecureChannelProtection 

, הדבר יחויב גם 0205-(. בmode Enforcement) מאובטחים RPCבו יחייב לקבל רק קשרי  5אשר רק ערך 

 (.Phase Enforcementאם ערך הרגיסטרי שולל זאת )

 domain-בבלינוקס  sambaשהפגיעות עשויה להשפיע גם על פרוטוקול  CISA-, פורסם ב05.9-ב

ccontroller-4.2ועד גרסא  (0258)פורסמה במרץ  4.8, המשמש לשיתוף קבצים מתחת לגרסא ים .

והלאה היות וההתנהגות הדיפולטיבית בה היא אכיפת קשר  4.8הפגיעות אינה משפיעה על גרסא 

netlogon  .תיקון הפגיעות באמצעות קינפוג הקונפיגורציותמאובטח Server schannel=true אוserver 

schannel ב-smb.confכמו כן, יפורסם בקרוב תיקון ל ,-samba.  לא פורסם אופן מימוש הפגיעות על

 .cvss-ב 9.8הינו  אך ניקוד הפגיעות הפרוטוקול
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In the wild 

החלה לצפות בתקיפות של נכסים בעזרת הפגיעות ואיתה גם הדרישות  Microsoft-לא חלף הרבה זמן ו

 :ולתקנם ontrollersC omainD-ההולכות וגורפות לתחזק את ה

 

 

 

 התקפת בונוס

בהתקפה זו אפשר להגיע  אליו.ביום חתימת המאמר, פורסם כיוון מעניין להתקפה שהיינו רוצים להתייחס 

שינוי 0. אם אתם זוכרים, ברגע איפוסAD-לאותן תוצאות כמו מקודם, אבל עם פחות סיכון ב"לשבור" את ה

 , וזה יכול לגרום לבעיות שונות.Registry-לבין הסיסמה שב DB-הסיסמה, נוצר פער בין הסיסמה שב

שימוש בטכניקות וחולשות שונות במהלך  במתקפה זו התוקף לא יצטרך לאפס את הסיסמה. מתבצי

, ומשם NTLM-אחד להזדהות מולו ב DC-הינו שהתוקף גורם ל High Level-אבל הרעיון בההתקפה, 

 לגיטימי. DCהוא מתצליח להתחבר בתור  NTLM Relay-ו Zerologonבשילוב שך 

אל מול שרת,  NTLM-כשלקוח מזדהה ב .Netlogon-קשור ל NTLMאתם בטח שואלים את עצמכם כיצד 

-. במקרה של משתמש לקלי, השרת יכיל את הADהוא יכול לבחור במשתמש לוקלי לשרת, או משתמש 

NT Hash של חשבון ההזדהות, ולכן יוכל לאמת את ההזדהות בלי עזרת ה-DC אבל במקרה של משתמש .

ADהשרת יתקשר עם ה ,-DC בעזרת ,Netlogonלאמת את פרטי ההזדהות של המשתמש , ויבקש מאיתו 

 .בשבילו
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 :Domain-ב NTLM-נראה תהליך ההזדהות ה כך

 

 [מייקרוסופט אתר מתוך]

, וגם אחרי אימות מוצלח לשני Challenge-Responseגם כן מתבצע תהליך של  NTLM-שבשימו לב 

 (.Netlogon-משותף )שוב, להבדיל מהמפתח של ה Session keyהצדדים יהיה 

 ...נסביר עליהן בקצרה. Netlogon-בנוסף ל מספר התקפותההתקפה מנצלת 

 

 Printer Bugהתקפת 

מאופשר במחשב, )שירות המאפשר למספר משתמשים לגשת למדפסת(  print spoolerכאשר שירות 

 Print Jobsעדכון על  DC-של ה מדפסותכלשהם לבקש משרת ה AD Credentialsניתן, בהינתן פרטי 

למכונה  Notificationלמכונה כלשהיא. כאשר השרת שולח  Notification ולהגיד לו לשלוחחדשים 

כלשהיא, עליה להזדהות מולה וכך יכול תוקף לגרום למחשב להזדהות מול מכונה כלשהיא בשליטתו 

 TGT (ticket grantקיימות וריאציות שונות להתקפה שמאפשרות השגת  .Machine Accountבעזרת 

ticket קרברוס( וביצוע בPTH. 

 Domain-הוא חשבון "משתמש" בעל סיסמא רנדומלית שנוצר בכל מחשבי ה Machine Accountחשבון 

כאשר הוא עולה  Domain-בעת הצטרפותם לרשת. החשבון מאפשר חיבור מאובטח בין המחשב וה

יום.  32ב כל ומשתנות לרו Domain-לרשת. חשוב לציין שהסיסמאות שונות בין מחשב אחד למשנהו ב

. עוד פרט חשוב הוא שהחשבון אינם session key-בעת יצירת ה מתבסס על סיסמא זו netlogonפרוטוקול 

בעמודת  DC-גם ב Domain-נוכל לראות את החשבונות של ה נחשב לרוב כחשבון בעל הרשאות גבוהות.

computers. 
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NTLM Relay 

למידע בין השרת והלקוח.  Relay, ומבצע Man In The Middle-כמו שאפשר להסיק מהשם, התוקף פועל כ

 :וכך בעצם מצליח להזדהות מול השרת בתור הלקוח

 
 [relay/-com/ntlm.hackndo.https://en מתוך]

 .relay/-com/ntlm.hackndo.https://en :נתן לכם את ההזדמנות להתעמק יותר בהתקפה בקישור הבא

 

 ההתקפה

ההתקפה מורכבת, ומתרחש בה טיפה של קסם, כמו שהכותב תיאר. קשה להסביר את פרטי הפרטים 

  :, ולכן נפנה אותכם למאמר שלו בקישור הבאDrik-janמבלי לחזור על אותן המילים של 

https://dirkjanm.io/a-different-way-of-abusing-zerologon/ 

 :סכמה של ההתקפההלהלן , אותכם מבלי שום הסבר אבל, כמובן, לא נעזוב

 
 [dirkjanm.ioמתוך ]

  

https://en.hackndo.com/ntlm-relay/
https://en.hackndo.com/ntlm-relay/
https://dirkjanm.io/a-different-way-of-abusing-zerologon/
https://dirkjanm.io/
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 :חשוב לדעת שיש תנאים מקדימים כדי להצליח בהתקפה

  של חשבון כלשהוא ב הזדהותעל התוקף להכיר פרטי-Domain על מנת להשתמש ב-printer bug. 

  השירותPrint Spooler  ב להיות מורץאמור-DC. 

 ה-DC פגיע ל-Zerologon. 

 ל-DC  למשל מבלי חסימות( יש אפשרות לתקשר עם עמדת התוקףFW )'וכו. 

  סקריפט צריכה להיות האפשרות לתוקף להריץPython התחברויותלצורך קבלת  445פורט שיאזין ל 

SMB  לצורך יצירת שרת(SMB.) 

  צריכים להיות ברשת שני שרתיDC  ביצוע לפחות(Relay .)בחזרה לאותו השרת אינה עובדת 

. DRSUAPIדרך פרוטוקול  DCSync, ולבצע NTLMבעזרת  DC1המטרה הסופית הינה להזדהות אל מול 

-שכולל בין היתר משתמשים וסיסמאות של כלל ה Active Directory-מטרתו של הפרוטוקול סינכרון ה

Domain אמנם הפרוטוקול דורש הצפנה ואותנטיקציה, אבל בעזרת .session key  שנשיג בעזרת

zerologon ...בהמשך נוכל להתגבר על הבעיה 

, על printer bug-הומשתמשים בפגיעות  smbרימים במחשב התוקף שרת בכך שאנחנו מהתהליך מתחיל 

כדי  DC1-לאחר מכן, ניעזר ב .שלו Machine Account-עם ה NTLM-להזדהות מולנו ב DC2את  מנת לאלץ

)נתייחס להודעה כאילו הגיעה  DC2שקיבלנו מההזדהות של  NTLM Authenticate Message-לאמת את ה

לאמת את הערך  DC2-, כך שבעזרתו נבקש מNetlogon-האימות, נצטרך בלהשתמש בלשם מאיתנו(. 

-פה משתמשים ב .DC1-גם כן מ NTLM Session Key-שקיבלנו מהלקוח, ובמקרה והכל תקין, נקבל את ה

Zerologon ועוקפים את הצורך בהזדהות שלנו כתוקפים אל מול ,DC1. 

)ההסבר  Netlogon Session Key-אינו מוצפן בעזרת ה DC1-שמתקבל מ NTLM Session Key-מתברר שה

 .NTLM Relayולכן השלב הבא יהיה לבצע  במאמר(.

 :דלוק sign-רגיל רק ה NTLM-דלוקים. ב sign & sealמחייב פקאטות עם  DRSUAPIהממשק 

 

 [dirkjanm.ioמתוך ]

, אבל הבין שזה DC1-( לRelayלפני העברתה ) DC2-המתקבלת מ החוקר ניסה לשנות את זה בפקאטה

חדש אחרי שינו הדגלים  MICאחרי מחקר, הוא הבין איך לחשב  .MIC-יפיל את אימות בעקבות ה

 :בפקאטה. כדי שתבינו זאת טיפה יותר

"If we look up the NTLM documentation for the calculation of the MIC, we find out that it’s a 

HMAC of the 3 NTLM messages using the session key as secret" 

https://dirkjanm.io/
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אז בשלב זה,  .Zerologonבעזרת  DC1-מ" מקבלים", ואותו NTLM-המוזכר הינו זה של ה Session Key-ה

 MIC, אחרי שכמובן נשנה את הדגלים ונחשב DC1, אל DC2-לפקאטה שקיבלנו מ Relayנוכל לבצע 

 !החוקר נתקל בבעיהאבל,  מחדש.

, הוא הבין NTLM Relayאחרי הסנפת והשוואת הפקאטות המועברות בהזדהות ישירה ובהזדהות בעזרת 

 )שינוי של אחד הדגלים הוא הבין מה צריך לתקן Reverse Engineeringבכמה שדות. אחרי קצת שיש שוני 

 :flow-כך נראה כלל ה .(0xe02a0000-ל
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 :Printerbug-ו ntlmrelayx in DCSYNC relay mode של PoCוכעת לשלב המימוש. כך תראה הרצת 

 

 :בסוף התהליך NTDS.NIT-ל dumpביצוע 

 

 [io.dirkjanm מתוך]

https://dirkjanm.io/
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 המתקפה זיהו

-ב מחפשים את ההתקפההמתקפה נחשבת יחסית רועשת ולכן ישנם כמה סימנים שכדאי לחפש כאשר 

Event Viewer: 

  על מנת לאתר הרצה של הפגיעות בעזרת  4648נחפש את האירועmimikatz משמעותה(logins with 

explicit credentials.בתהליכים חשודים ) 

  מסייעים באיתור חיבורי  5807-ו 5808אירועיםnetlogon .שנכשלו 

  של חיבורי מסייע באיתור ערוצי חיבור  5859אירועlogon  מאובטחים פגיעים בעת ההקמה

 הראשונית.

  מתריעים כאשר קישורי  5835-ו 5832אירועיםnetlogon  פגיעים מאופשרים בשרתDC .מעודכן 

 ונבדוק האם קיים בו  4740את האירוע  נחפשanonymous logon בשדות ה-SID  והמשתמש עם שדה

 :של שינוי סיסמא

 
 ]logpoint מתוך[

 

 

https://www.logpoint.com/en/blog/detecting-zerologon-vulnerability-in-logpoint/
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 לסיכום

נחשבת פגיעות קריטית בין היתר לאור העובדה שהיא כ"כ פשוטה ובעלת השפעות  Zerologonפגיעות 

הפגיעות מעידה על הצורך שיצאו לה במהירות שיא כמה ימים לאחר פרסומה.  קטלניות והאקספלויטים

שאריות שלה שעדיין שמישות  אומנם, קיימות. כמה שיותר מוקדם וכמה שיותרבעדכון המערכות שלנו 

 :למרות התיקונים של מייקרוסופט, אך ניתן ללמוד ממנה כמה שיעורים לנו כמפתחים

 רפיה )תן לקריפטוגרף להתעסק בקריפטוגרפיה(.אל תיקחו קיצורי דרך בקריפטוג 

  ראה ערך סנודן( אל תבטח בקלט מהמשתמש, גם אם הוא החבר הכי טוב שלך.) 

 ולסיום, תשמרו על עצמכם ותשמרו גם עלינו במרחב הקירנטי ובמרחב הציבורי.

 

 על המחברים

 :מייל בוגר תואר בהנדסת תוכנה, חוקר ומפתח., 04, באסל ח'

QuickSloth8@gmail.com 

 :מייל .penetration tester, חוקר אבטחה במספר תחומים וכן 03, עדי מליאנקר

temporarynothing0@gmail.com 
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 ביביליוגרפיה

 :whitepaper-ה

 https://www.secura.com/pathtoimg.php?id=2055 

 :Testing & Exploitationכלי 

 https://github.com/SecuraBV/CVE-2020-1472 

 https://github.com/risksense/zerologon 

 https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472 

 https://github.com/nccgroup/nccfsas/tree/main/Tools/SharpZeroLogon?s=08 

 ועוד:

 Naked Security: https://nakedsecurity.sophos.com/2020/09/17/zerologon-hacking-

windows-servers-with-a-bunch-of-zeros/ 

 MS-NRPC: https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-

nrpc/ff8f970f-3e37-40f7-bd4b-af7336e4792f 

 Samba team: https://www.samba.org/samba/security/CVE-2020-1472.html 

 Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-

apds/5bfd942e-7da5-494d-a640-f269a0e3cc5d 

 Blackhat  : https://i.blackhat.com/USA-19/Wednesday/us-19-Simakov-Finding-A-Needle-In-

An-Encrypted-Haystack-Leveraging-Cryptographic-Abilities-To-Detect-The-Most-Prevalent-

Attacks-On-Active-Directory.pdf 

 Dirk-jan Mollema: https://dirkjanm.io/a-different-way-of-abusing-zerologon0 

 Logpoint: https://www.logpoint.com/en/blog/detecting-zerologon-vulnerability-in-logpoint0 

 

 

 

https://www.secura.com/pathtoimg.php?id=2055
https://github.com/SecuraBV/CVE-2020-1472
https://github.com/risksense/zerologon
https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472
https://github.com/nccgroup/nccfsas/tree/main/Tools/SharpZeroLogon?s=08
https://nakedsecurity.sophos.com/2020/09/17/zerologon-hacking-windows-servers-with-a-bunch-of-zeros/
https://nakedsecurity.sophos.com/2020/09/17/zerologon-hacking-windows-servers-with-a-bunch-of-zeros/
https://nakedsecurity.sophos.com/2020/09/17/zerologon-hacking-windows-servers-with-a-bunch-of-zeros/
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-nrpc/ff8f970f-3e37-40f7-bd4b-af7336e4792f
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-nrpc/ff8f970f-3e37-40f7-bd4b-af7336e4792f
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-nrpc/ff8f970f-3e37-40f7-bd4b-af7336e4792f
https://www.samba.org/samba/security/CVE-2020-1472.html
https://www.samba.org/samba/security/CVE-2020-1472.html
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-apds/5bfd942e-7da5-494d-a640-f269a0e3cc5d
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-apds/5bfd942e-7da5-494d-a640-f269a0e3cc5d
https://i.blackhat.com/USA-19/Wednesday/us-19-Simakov-Finding-A-Needle-In-An-Encrypted-Haystack-Leveraging-Cryptographic-Abilities-To-Detect-The-Most-Prevalent-Attacks-On-Active-Directory.pdf
https://i.blackhat.com/USA-19/Wednesday/us-19-Simakov-Finding-A-Needle-In-An-Encrypted-Haystack-Leveraging-Cryptographic-Abilities-To-Detect-The-Most-Prevalent-Attacks-On-Active-Directory.pdf
https://i.blackhat.com/USA-19/Wednesday/us-19-Simakov-Finding-A-Needle-In-An-Encrypted-Haystack-Leveraging-Cryptographic-Abilities-To-Detect-The-Most-Prevalent-Attacks-On-Active-Directory.pdf
https://i.blackhat.com/USA-19/Wednesday/us-19-Simakov-Finding-A-Needle-In-An-Encrypted-Haystack-Leveraging-Cryptographic-Abilities-To-Detect-The-Most-Prevalent-Attacks-On-Active-Directory.pdf
https://dirkjanm.io/a-different-way-of-abusing-zerologon/
https://dirkjanm.io/a-different-way-of-abusing-zerologon/
https://www.logpoint.com/en/blog/detecting-zerologon-vulnerability-in-logpoint/
https://www.logpoint.com/en/blog/detecting-zerologon-vulnerability-in-logpoint/

