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 Citrix ADC (Citrix/NetScaler Gateway)בשרתי פגיעויות 

  השתלטות על הציוד לתוקף מרוחק עלולות לאפשר 
 

 
, Citrix ADCאבטחה למספר פגיעויות בשרתי  ןפרסמה עדכו Citrix חברת

Citrix/Netscaler Gateways ו-Citrix SD-WAN WANOP. 

( Unauthenticatedלאפשר לתוקף לא מזוהה ) הפגיעות החמורה ביותר עלולה

 על הציוד.השתלטות 

 בהקדם האפשרי. גרסאות העדכניותמומלץ לבחון ולהתקין ה

 

 
 :הן משלושה סוגיםשפורסמו הפגיעויות  .1

 פגיעויותהתקיפות כנגד ממשק הניהול. פגיעויות המאפשרות  .1

שתלט על להמשתמש מרוחק ובלתי מזוהה עלולות לאפשר ל

 .(System Compromise) הציוד

 IP-בעל כתובת היות המאפשרות תקיפות כנגד הממשק ופגיע .2

אלו עלולות לאפשר  פגיעויות(. VIPשל הציוד ) תהוירטואלי

 Gateway or -באים בציוד הרכיבים השירות כנגד תקפת מניעת מ

Authentication virtual servers , .אם רכיבים אלו פעילים בציוד

יות על מנת לזהות אלו וה עלול לנצל הפגיעבנוסף, משתמש מזוה

 .TLSנגישים בפרוטוקול  פורטים ברשת הפנימית של הארגון

עלולה לאפשר  Linuxלמערכת ההפעלה  Citrixשל  ת בתוסףפגיעו .3

   רמת מנהלן.העלאת הרשאות ללמשתמש מקומי 

םפרטי  
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הגרסאות את  בהקדם האפשרימשתמשים ארגוניים, מומלץ לבחון  .1

  .טרם הטמעה בסביבת ייצור ,בסביבת ניסוי העדכניות

 הגרסאות העדכניות הן: .2

• Citrix ADC and Citrix Gateway 13.0-58.30 and later releases 
• Citrix ADC and NetScaler Gateway 12.1-57.18 and later 12.1 releases 
• Citrix ADC and NetScaler Gateway 12.0-63.21 and later 12.0 releases 
• Citrix ADC and NetScaler Gateway 11.1-64.14 and later 11.1 releases 
• NetScaler ADC and NetScaler Gateway 10.5-70.18 and later 10.5 releases 
• Citrix SD-WAN WANOP 11.1.1a and later releases 
• Citrix SD-WAN WANOP 11.0.3d and later 11.0 releases 
• Citrix SD-WAN WANOP 10.2.7 and later 10.2 releases 
• Citrix Gateway Plug-in for Linux 1.0.0.137 and later versions 

 

ד למנוע גישה לממשק הניהול מכתובות שאינן מוכרות, מומלץ מא .3

 .ACLאו  Firewallובפרט מרשת האינטרנט, באמצעות חוקי 

  . ראוציודבהמלצות החברה להתקנה מאובטחת של המומלץ להיעזר  .4

 בסעיף "מקורות" להלן.הקישור השלישי 

 

 במידה שעלו ממצאים בבדיקתכם,. לכל מידע נוסף ניתן לפנות אלינו

 .נבקש לקבל היזון חוזר

 
 

 

1. https://support.citrix.com/article/CTX276688 

2. https://www.citrix.com/blogs/2020/07/07/citrix-provides-context-on-security-

bulletin-ctx276688/ 

3. https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/citrix-adc-secure-deployment/secure-

deployment-guide.html 

 
 
 

 מקורות
 

 דרכי התמודדות
 

https://support.citrix.com/article/CTX276688
https://www.citrix.com/blogs/2020/07/07/citrix-provides-context-on-security-bulletin-ctx276688/
https://www.citrix.com/blogs/2020/07/07/citrix-provides-context-on-security-bulletin-ctx276688/
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/citrix-adc-secure-deployment/secure-deployment-guide.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/citrix-adc-secure-deployment/secure-deployment-guide.html
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הלאומי אינו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה  CERT-שיתוף מידע עם ה

 .כלשהו, ככל שחלה על הגוף חובה כזו
המשתמש (, השימוש בו הוא באחריות as isהמידע נמסר כפי שהוא )

 מומלץ להיעזר באיש מקצוע בעל הכשרה מתאימה לצורך הטמעתו.ו

 


