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Secura firmasında Güvenlik Uzmanı olarak çalışan Tom Teervort, Zerologon(CVE-2020-1472) adını verdiği yeni bir 

güvenlik zafiyeti keşfetti. Microsoft geçtiğimiz aylarda bu zafiyet için hızlı bir şekilde güncelleme yayınladı. 

Bu zafiyetin istismar edilmesi sonucunda domain yapısındaki Windows sistemlerin ve kullanıcıların yönetilmesini 

sağlayan Domain Controller üzerine ve ağda bulunan Windows sistemlere doğrudan erişim sağlanıp komut 

çalıştırılabilmektedir. Oldukça kritik bir zafiyet (CVSS skoru: 10.0) olması sebebiyle ağ üzerindeki Windows işletim 

sistemi barındıran tüm cihazların son güncelleştirmelerinin yapılmış olmalarını önermekteyiz.

Zafiyetin teorik kısmına değinecek olursak bu zafiyet RPC (Remote Procedure Call) arayüzü üzerinde bulunan 

Netlogon protokolünden kaynaklanmaktadır. RPC protokolünün bu zafiyete dair önemli amacı domaindeki 

bilgisayarların kullanıcı parolalarını güncelleyebilme fonksiyonudur. Kullanıcı parolası güncellenirken client ve 

DC arasında bir takım RPC çağrıları gerçekleştirilmektedir. Man in the Middle saldırılarının önüne geçebilmek 

adına bu işlemler şifrelenmiş olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler için şifreleme yöntemi olarak ise AES-CFB8

kullanılmaktadır. Bu aşamada 256’da 1 ihtimal ile sıfırlardan oluşan 16 adet null byte (00) içeren Initialization Vector 

(IV) ve 8 adet null byte içeren mesaj değerinin şifrelendikten sonra 8 adet null byte içeren bir çıktı olduğu görülmüştür. 

Netlogon Üzerinden Parola Güncelleme İşlemi
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Ek olarak, arada kullanılan NetrServerAuthenticate3 ve NetrServerPasswordSet2 gibi RPC çağrıları da kullanıcı

tarafından manipüle edilebildiği için saldırgan bir kişi tüm bu RPC çağrılarında sıfırlardan oluşan mesajlar kullanarak 

boş bir parola ile Domain Controller üzerine erişim sağlayıp bu sistem üzerinde komut çalıştırabilmekte ve Domain 

üzerinde yeni bir Domain Admin kullanıcısı oluşturabilmektedir.

AES-CFB8 Şifreleme

En basit dil ile özetlemek gerekirse, saldırgan bir kişi RPC arayüzünde bulunan Netlogon protokolü yardımı ile 
ortalama 256 deneme yaparak(ort. 3 saniye) boş bir parola ile sistemlere ve hatta Domain Controller’a
 erişim sağlayabilmektedir.

PoC

Domain Controllerın zafiyetten etkilenip etkilenmediğini kontrol eden scripte buradan 
(https://github.com/risksense/zerologon) ulaşabilirsiniz. Bu script DC sunucusunun parolasını değiştireceğinden 
dolayı kullanıldıktan sonra aynı klasörde bulunan reinstall_original_pw.py scriptinin de testten sonra çalıştırılması 
önerilmektedir.

Eğer sistemleriniz bu zafiyetten etkileniyorsa test scripti aşağıdaki gibi bir çıktı üretecektir:



Bu güvenlik zafiyetiyle ilgili Microsoft güvenlik yaması yayınladı. Müşterilerimizin en kısa sürede bu
yamayı uygulamalarını önermekteyiz.
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE2020-1472
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