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 2019אוגוסט  25
 תשע"ט אב ד"כ

 2019אוגוסט  26 עדכון:
 כ"ה אב תשע"ט

  2019ספטמבר  11: 2עדכון
 אלול תשע"ט "אי

 B990-ס-בסימוכין:

 
 

 VPNבציוד קריטיות פגיעויות התרעה דחופה: 
  [2 ]עדכון של מספר יצרנים

 
 

, Palo-Alto) של מספר יצרנים מוכרים VPNפורסם כי ציוד לאחרונה  .1

Fortinet, Pulse Secure) חשוף לפגיעויות העלולות לאפשר לתוקף מרוחק 

, כולל ציודמהשל קבצים  קריאה, או הרצת קוד על הציוד מזוהה -ובלתי

 .פרטי הזדהות של משתמשים

ברשת, וחלקן ניתנות למימוש באמצעות  POCקיים  לחלק מהפגיעויות .2

 .VPN -מסוים על ציוד ה  URL -גישה ל

שגרסתו פגיעה, לבחון  VPNמומלץ לכל ארגון העושה שימוש בציוד  .3

 ולהתקין את עדכוני האבטחה הרלוונטיים בהקדם האפשרי.

 
 

 
 המוצרים הפגיעים הם: .1

Palo Alto Networks GlobalProtect portal and GlobalProtect Gateway 

PAN-OS 7.1.18 and earlier 

PAN-OS 8.0.11-h1 and earlier 

PAN-OS 8.1.2 and earlier 
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Pulse Connect Secure and Pulse Policy Secure 

 Pulse Connect Secure 9.0R1 - 9.0R3.3 

Pulse Connect Secure 8.3R1 - 8.3R7 

Pulse Connect Secure 8.2R1 - 8.2R12 

Pulse Connect Secure 8.1R1 - 8.1R15 

Pulse Policy Secure 9.0R1 - 9.0R3.3 

Pulse Policy Secure 5.4R1 - 5.4R7 

Pulse Policy Secure 5.3R1 - 5.3R12 

Pulse Policy Secure 5.2R1 - 5.2R12 

Pulse Policy Secure 5.1R1 - 5.1R15 

 
FortiOS 5.4.1 to 5.4.10 [ ןעדכו ] 
FortiOS 5.6.0 to 5.6.8 [עדכון] 
FortiOS 6.0.0 to 6.0.4 
 

 

 

 
החשודות  IP[ להתרעה זו מצורף קובץ מזהים עם כתובות 2]עדכון  .1

לעיל. מומלץ לנטרן במערכות  צוינותכסורקות אחר הפגיעויות המ

 הארגוניות.

שגרסתו פגיעה, לבחון  VPNמומלץ לכל ארגון העושה שימוש בציוד  .2

 ולהתקין את עדכוני האבטחה הרלוונטיים בהקדם האפשרי.

סיסמאות הגישה לכלל  את לאתחלמאד לאחר העדכון, מומלץ  .3

 .VPN -המשתמשים בציוד ה

חייב בחון האפשרות לללאחר העדכון, מומלץ מאד [ 2]עדכון  .4

המשתמשים להזדהות מחדש, אם ניתן באמצעות הגדרה בציוד, ואם אין 

 .Session Tokens -הגדרה כזו, באמצעות מחיקת הקבצים המכילים את ה

 VPN -שלבית בגישה ל-מומלץ מאד לבחון שימוש בהזדהות דו[ 2]עדכון  .5

 הארגוני.

 דרכי התמודדות
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אם הציוד מאפשר , VPN -לכל משתמשי ציוד המאד [ מומלץ 2]עדכון  .6

בתחנת הלקוח עם סיום ההתקשרות.  CACHE -להגדיר מחיקה של הזאת, 

 Cleanאו  Cache Cleanerהגדרה זו מופיעה בדרך כלל תחת הכותרת 

Cache.בהגדרות התקשורת עם הלקוח , 

באם הציוד מאפשר זאת, מומלץ לעשות שימוש בהגדרה [ 2]עדכון  .7

ומוצפן על  ייעודיבאזור  המחייבת שמירת המידע בזמן ההתקשרות

תחת הכותרת  רך כללהדיסק של התחנה המרוחקת. הגדרה זו מופיעה בד

Virtual Storage  אוVirtual Desktop. 

 -[ ארגונים רבים עושים שימוש בתעודה דיגיטלית אוניברסלית 2]עדכון  .8

עבור מספר שרתים בארגון, או בתעודה  ,example.com.* לדוגמה

. לאור SSL VPNדיגיטלית זהה עבור פונקציה מסוימת, כגון מספר שרתי 

לציוד, התוקף  Rootהעובדה שחלק מהפגיעויות מאפשרות גישה ברמת 

עלול היה להשיג גישה למפתחות הפרטיים של התעודה הדיגיטלית 

כנגד  תקיפהלמימוש בפועל של שבשימוש. במקרה של חשד ממשי 

התעודה הדיגיטלית בכל השרתים שבהם את הציוד, מומלץ להחליף 

, מאחר והשגת המפתחות הפרטיים בתעודה דיגיטלית זההנעשה שימוש 

( כנגד Man In The Middle) MITMביצוע מתקפת עלולה לאפשר לתוקף 

 תעבורה מוצפנת המופנית לארגון.

ם של הציוד כולל גם תעבורה [ מומלץ מאד לוודא כי רישום הלוגי2]עדכון  .9

 Unauthenticated Webבין הציוד למשתמש טרם שלב ההזדהות )

Requests מאחר וחלק מהתקיפות כנגד פגיעויות אלו מתבצעות בשלב ,)

 זה.

 להלן פרטי הגרסאות העדכניות: .10

Palo-Alto: 

PAN-OS 7.1.19 and later 

PAN-OS 8.0.12 and later 

PAN-OS 8.1.3 and later releases 

PAN-OS 9.0 is not affected 

 אינו פעיל. GlobalProtectהציוד אינו פגיע אם שירות 
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Fortinet: 

FortiOS 5.4.11, 5.6.11, 6.0.5 or 6.2.0 [עדכון] 

 לפחות. 5.6.11, מומלץ לעדכן לגרסה x.5.4בעלי גרסה 

-tunnelוהן  web-modeאינו פעיל. )הן  SSL-VPNהציוד אינו פגיע אם שירות 

mode.) 

 

Secure Pulse: 

Pulse Connect Secure and Pulse Policy Secure 9.1R1 and above. 

 עבור גרסאות ישנות יותר ניתן לעדכן לפי הפירוט הבא:

 ניתן לעדכן לגרסה זו או גבוהה ממנה גרסה מותקנת

Pulse Connect Secure 9.0RX Pulse Connect Secure 9.0R3.4 & 9.0R4 

Pulse Connect Secure 8.3RX Pulse Connect Secure 8.3R7.1 

Pulse Connect Secure 8.2RX Pulse Connect Secure 8.2R12.1 

Pulse Connect Secure 8.1RX Pulse Connect Secure 8.1R15.1 

Pulse Policy Secure 9.0RX Pulse Policy Secure 9.0R3.2 & 9.0R4 

Pulse Policy Secure 5.4RX Pulse Policy Secure 5.4R7.1 

Pulse Policy Secure 5.3RX Pulse Policy Secure 5.3R12.1 

Pulse Policy Secure 5.2RX Pulse Policy Secure 5.2R12.1 

Pulse Policy Secure 5.1RX Pulse Policy Secure 5.1R15.1 

 

 

 בבדיקתכם,שעלו ממצאים  אלינו. במידהלכל מידע נוסף ניתן לפנות 

 נבקש לקבל היזון חוזר.

 

 
 

 

 מקורות
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1. https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/07/26/vulnerabilities-

multiple-vpn-applications 

2. https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/(X(1)S(klphdezgerjfyhnvfqk

wlgqu))/Home/Detail/158?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

3. https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA44101 

4. https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-384 

 
 הלאומי איננו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כלשהו, במידה שהתגלה צורך כזה CERTשיתוף מידע עם ה      

 
 
 
 

 בברכה,
CERT-IL 
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