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 מאפשרת מתקפת מניעת שירות SMBפגיעות ביישום פרוטוקול 

 תקציר

, בכל הגרסאות החל Windowsמערכת ההפעלה  נגד SMBlorisלאחרונה הוצגה תקיפה המכונה 

 .Windows 11ועד  Windows 2111 -מ

ביצוע תקיפת מניעת שירות קלה  בכל גרסאותיו, מאפשרת SMBהפגיעות ביישום פרוטוקול 

 ליישום, גם באמצעות מחשב בודד.

אינה  עדכנה אותם כי מיקרוסופט חברתציינו כי  DEFCONהחוקרים שדיווחו על הפגיעות בכנס 

 יישום הפרוטוקול.הפגיעות במתכוונת לתקן את 

 

 פרטים

 :פרוטוקולב החלק הרלוונטי של טכני תיאור להלן

 -ביטים עבור בקשה להקצאת זיכרון ל 12, נשלח שדה בן SMBכאשר משתמש פונה לשירות 

Buffer .בשרת 

בתים =  17^2כמות הזיכרון המקסימלית שניתן לבקש מהשרת להקצות בפניה בודדת היא  

128KB. 

יבקש הקצאת זיכרון זו אך ורק בזיכרון הפיזי של השרת, ולא ניתן להעביר זיכרון זה  SMBשירות 

 )זיכרון משני( על הדיסק. Swap Space -ל

זיכרון זה מוקצה מידית על ידי מערכת ההפעלה, עוד בטרם ביצוע הזדהות על ידי המשתמש. ללא 

 שניות. 21קצה למשך המשך פעילות מול השרת, הזיכרון יו
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 :התקיפה אופן

לגרום לשרת להקצות  IPv4מעל  SMBתוקף יכול באמצעות מחשב בודד ושימוש בפרוטוקול 

יכול  IPv6מעל  SMB. שימוש מקביל של התוקף בפרוטוקול 1של זיכרון פיזי GB8לבקשותיו עד 

ים בעלי זיכרון רב . למניעת שירות לשרת16GB -להכפיל את גודל הזיכרון שיוקצה בשרת עד ל

 יותר, יידרשו מספר מחשבים תוקפים.

 

ביצוע התקיפה לאורך זמן יגרום לשרת להפסיק להגיב לפניות בשל הצורך של מערכת ההפעלה 

 למצוא זיכרון פנוי, שאינו בנמצא. מצב זה יחייב כיבוי והפעלה מחדש של השרת.

 

 המלצות

( מכתובות מחוץ לארגון בכלל ומרשת האינטרנט TCP) 121 -ו 444מומלץ לחסום גישה לפורטים 

והזדהות  VPN -בפרט. במידה שנדרש קישור בפורטים אלו מחוץ לארגון, מומלץ לעשות שימוש ב

 חזקה.

מומלץ לשקול להגביל תעבורה בין תחנות עבודה ברשת כך שתחנות העבודה יוכלו לתקשר עם 

 ניעת תקיפת מניעת שירות נגד תחנות העבודה(.השרתים השונים ברשת, אך לא בינן לבין עצמן )למ

להגביל  או על מנת למנוע ממחשב פנימי ברשת ליישם תקיפה כזו כנגד שרת, נדרשת יכולת לנטר

  למספר סביר SMB -יחידה יכולה לפתוח מול שירות ה IPשכתובת  Connections -את מספר ה

                                                           
1
 128KB*65535(ports)=8GB 
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 FW ,Loadקשורת המצוי ברשותכם כגון מתגים, נתבים, זמנית. מומלץ לבדוק האם ציוד הת-בו

Balancers  .וכד' יכולים לספק יכולת זו, ולבחון מימושה 

 חוזר. במידה שעלו ממצאים בבדיקתכם, נבקש לקבל היזון לכל מידע נוסף ניתן לפנות אלינו.

 

 

 בברכה,

CERT-IL  

 *4499טל: 

team@cert.gov.il 

 
 

 במידה, שהוא כל מנחה לגוף דיווח חובת מחליף איננו הלאומי CERT -ה עם מידע שיתוף: הערה
 .כזה צורך שהתגלה
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