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עלולה לאפשר העלאת  Exchange תיבתנגישות ל
 Domain Admin -הרשאות ל

 

 
, העלולה לאפשר לתוקף השגת הרשאות ברמת Exchangeסמה תקיפה כנגד שרתי לאחרונה פור

Domain Admin. .הפגיעות מתאפשרת בשל הגדרות ברירת מחדל מסוימות בשרת  
 .Microsoft Exchange 2013 -החל מ -גרסאות פגיעות 

  

 
הארגוני, יכול  Domain Controller –ארגונית ונגישות תקשורתית ל  Exchangeתוקף בעל גישה לתיבת 

 לבצע את התקיפה באופן הבא:
. אחת הפונקציות נקראת Exchange Web Servicesהקרוי  API -תומך ב EXCHANGE -שרת ה

PushSubscriptionRequest, ה לשרת הגדירומאפשרת ל- Exchange לתקשר ב-HTTP   עם כתובת
 המוגדרת על ידי המשתמש. 

 . מאחר ותעבורת הזדהות זו אינה חתומהNTLMות באמצעות השרת ינסה לבצע תקשורת זו לאחר הזדה
 הארגוני.  DC -אל שרת ה NTLM Relayכברירת מחדל, ניתן לבצע תקיפת  ומוצפנת

, שהן כברירת מחדל הרשאות גבוהות Exchange -מתעבורה זו התוקף יכול להשיג גישה בהרשאות שרת ה
  של סיסמאות המשתמשים בדומיין. Hashes -והשגת כלל ה DCSyncמאד ועלולות לאפשר לתוקף ביצוע 

המאפשר  Golden Ticketבאמצעות מידע זה ניתן לבצע פעולות בהרשאות המשתמשים השונים, או ליצור 
 התחזות לכל שירות בדומיין.

 
 לביצוע התקיפה. POCפורסמו כלי 

 
, באמצעות נגישות לסגמנט Exchangeייתכן כי ניתן לבצע תקיפה דומה גם ללא הרשאות גישה לתיבת 

 .Exchange -הרשת בו נמצא שרת ה
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 ובכל מקרהלבחון יישום דרכי ההתמודדות בהתאם לצרכים העסקיים של הארגון וניהול סיכונים,  יש

 לבחון האפשרויות המפורטות להלן בסביבת ניסוי טרם הטמעה בסביבת ייצור.
 
, המפריד בין הרשאות שרת Split Permissions Modelמיקרוסופט מציעה לנטרל ההתקפה באמצעות הגדרת  .1

אך ניתן  Exchange 2013 -הבא )מתייחס ל רפרטים ניתן למצוא בקישו. AD -והרשאות ה EXCHANGE -ה

 ליישום גם בגרסאות חדשות יותר(

 https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/understanding-split-permissions-exchange-
2013-help 

צעו על ידי בבעיה מצד מיקרוסופט, אלא מעקפים שהוהאפשרויות הבאות אינן הצעות רשמיות לטיפול 
 חוקרים שונים:

. ניתן EWS push/pull subscriptions -השימוש בבחון נטרול לאם אינכם עושים שימוש בשירות זה, מומלץ   .2

 :Exchange Management Shell -אמצעות הרצת הפקודות הבאות בלבצע זאת ב

New-ThrottlingPolicy -Name NoEWSSubscription -ThrottlingPolicyScope Organization -EwsMaxSubscriptions 0 
Restart-WebAppPool -Name MSExchangeServicesAppPool 

תפגע ביכולת התוקף לבצע , NTLMזדהות באמצעות ל תעבורת ההוהצפנה שפעלת האפשרות לחתימה ה .3

 ראו מידע נוסף בקישורים .RELAY מתקפת

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-
settings/domain-controller-ldap-server-signing-requirements 
https://support.microsoft.com/en-us/help/4034879/how-to-add-the-
ldapenforcechannelbinding-registry-entry 

עם תחנות עבודה בארגון, תחייב את התוקף למצוא  תרותקשיזום ל Exchangeמשרתי למנוע אפשרות בחינת ה .4

 התקיפה.לצורך מימוש  Exchange -שרת שניתן לתקשר אליו משרת ה

, כמתועד בקישור Exchnage -חזרה לשרת ה Relayהמאפשר ביצוע  Registry Key -יישום ההמלצה להסרת ה .5

8581-2018-visory/CVEguidance/ad-US/security-https://portal.msrc.microsoft.com/en . 

 .קיימים דיווחים שונים לגבי רלוונטיות פגיעות זו לתקיפה, אך מומלץ לבחון יישום ההמלצה

ראו  .Exchange -בשרתי ה SMBחתימה על תעבורת ישום י .6

-covering-signing-smb-of-basics-tps://blogs.technet.microsoft.com/josebda/2010/12/01/theht

smb2-and-smb1-both/ 

 -יאפשר לזהות ביצוע הזדהות באמצעות נתוני הגישה של שרת ה DC -רשתיים בשרתי ה Logonיטור אירועי נ .7

Exchange הבאים: עם המאפיינים אירועיםלחפש . יש 

 EventCode=4624 

 LogonType=3 

 Authentication Package=NTLM 

 Account Name = YOUREXCHANGESERVER$ 

 

 דרכי התמודדות
 

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fen-us%2Fexchange%2Funderstanding-split-permissions-exchange-2013-help&data=02%7C01%7Climeir%40microsoft.com%7C2499a6b5e8a64b00354508d686a6135f%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636844445199019353&sdata=ZOI2X3PEzg9MA1fl%2F8CtIN35NoRmXqoI1mUtENKYgAA%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fen-us%2Fexchange%2Funderstanding-split-permissions-exchange-2013-help&data=02%7C01%7Climeir%40microsoft.com%7C2499a6b5e8a64b00354508d686a6135f%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636844445199019353&sdata=ZOI2X3PEzg9MA1fl%2F8CtIN35NoRmXqoI1mUtENKYgAA%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fen-us%2Fexchange%2Funderstanding-split-permissions-exchange-2013-help&data=02%7C01%7Climeir%40microsoft.com%7C2499a6b5e8a64b00354508d686a6135f%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636844445199019353&sdata=ZOI2X3PEzg9MA1fl%2F8CtIN35NoRmXqoI1mUtENKYgAA%3D&reserved=0
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/domain-controller-ldap-server-signing-requirements
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/domain-controller-ldap-server-signing-requirements
https://support.microsoft.com/en-us/help/4034879/how-to-add-the-ldapenforcechannelbinding-registry-entry
https://support.microsoft.com/en-us/help/4034879/how-to-add-the-ldapenforcechannelbinding-registry-entry
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8581
https://blogs.technet.microsoft.com/josebda/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2/
https://blogs.technet.microsoft.com/josebda/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2/
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1. https://www.kb.cert.org/vuls/id/465632/ 

2. admin-domain-from-away-call-api-one-exchange-https://dirkjanm.io/abusing/ 

 

 
 הלאומי איננו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כלשהו, במידה שהתגלה צורך כזה CERTשיתוף מידע עם ה      
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https://www.kb.cert.org/vuls/id/465632/
https://dirkjanm.io/abusing-exchange-one-api-call-away-from-domain-admin/

