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 הקדמה

הגיעה לסיומה פרשה שהחלה עוד , ורשותיות החוק באסטוניה FBI-לאחר פעילות נרחבת של ה, החודש

וירוס "אדם שהפעילו וירוס שבעקבותיו פורסמו כותרות בסיגנון -במהלכה נעצרו שישה בני. 2007בשנת 

 כולנו את ינתק אגרסיבי וירוס האם"-ו" נתק מאות אלפי משתמשיםענק מסתובב באינטרנט ומאיים ל

הוא לא מחדש או משתמש בטכניקות הסתרה שלא , הוירוס עצמו לא כולל קוד מסובך או מורכב". מהרשת

ך אנו שומעים עליו איאז . וירוס הגדולות הוא דורג במקום די נמוך-ב חברות האנטיובר, ובכלל, נצפו עד כה

 ?כל כך הרבה

כל אתר חדשות המכבד את עצמו כתב על ? "DNS Changer"מי לא יצא לשמוע לאחרונה על הוירוס ל

במאמר הזה ננסה להבין מה העניין ועל מה כל . הוירוס הזה לפחות פעם אחת רק במהלך החודש האחרון

 .הרעש

Operation Ghost Click 

או איך שהמדיה )פושעים  קבוצת, 2007-ל 2006בין הכל התחיל איפשהו , FBI-י ה"מה שפורסם עעל פי 

אזרחי אסטוניה שפעלו תחת מספר חברות בנות של חברה בשם "( פושעים-סייבר"היום אוהבת לכתוב 

""Rove Digital חלק מהמחשבים היו שייכים . מליון מחשבים 4-הפיצו תולעת שהצליחה להדביק קרוב ל

, לפי החישובים. חלקם לארגונים גודלים וחלקם אף היו שייכים לארגונים ממשלתיים, לאנשים פרטיים

במסגרת הפעילות של רשויות . מיליון דולר עד שסגרו להם את העסק 14אותם פושעים הרוויחו לפחות 

שתתפיו הורכבו ממספר אנשי מחשבים מבצע שמ, "Operation Ghost Click"החוק כנגד האיום הוקם 

כגון )חברות אבטחת מידע , (משטרת אסטוניה, משטרת גרמניה, א"נאס, FBI-כגון ה)מגופי אכיפת חוק 

Trend Micro) ,עורכי דין ואף חוקרי אבטחה פרטיים שהתאגדו , אנשים פרטיים/ וגופים  אוניברסיטאות

, תפקידו היה לחקור את התולעת, (Team Cymru-ו Changer Working Group-DNSכגון )לטובת האירוע 

לקראת סוף הפעילות חברות כגון גוגל ופייסבוק חברו והקימו . להבין את האיום ולאתר את מפעילה

 .קמפיינים לטובת הגברת המודעות והסרת התולעת

 

http://www.fbi.gov/news/stories/2011/november/malware_110911
http://www.dcwg.org/
http://www.team-cymru.org/
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 ?כל התחילאיך ה

חות וחתימות של "כמו גם דו, למצוא ברשת עדויות מאנשים על התולעת ניתן 2008-ו 2007כבר בשנת 

אך ( Restarter"השם עם  Kasperskyאו  "Flush" -שם נוסף עם  Symantec: לדוגמא)וירוס -חברות אנטי

כי היא נראה  ,Trand Microוירוס -לפי חברת האנטי. נראה כי לא ייחסו אליה חשיבות רבה באותה תקופה

-היא זיהתה פעילות חשודה הנוגעת לשרתי ה 2002כבר בשנת , לפיה. 2006ידעה על הסיפור עוד בשנת 

DNS  של חברה אסטונית בשם"Rove Digital" ,עלות תחתיה כגוןושרתים של מספר חברות הפו :Esthost ,

Estdomains ,UkrTelegroup ,Cernel ,2006-ל 2002בין , בשנים, לדבריה. ודיווחה על כך לרשויות 

 .פעילויות אלו גדלו והחלו לחזור יותר ויותר

( העיר השניה בגודלה באסטוניה) טארטוהממוקמת ב, "Rove Digital"עולה כי החברה , לפי החקירה

פעלה ככיסוי במשך קרוב לשש שנים , לגיטימית לכל דבר DNSשנחשבה כחברה לרישום כתובות 

 .השקטות ביותר בעולם Botnet-שתות הוהפעילה תחתיה את אחת מר

שתי חברות בנות , ובמהלך אותה השנה, החלה להתנהל מול אותם חברות חקירה סמויה 2006במהלך 

נסגרה , DNSאשר תפקדה כרשם , EstDomains, החברה הראשונה שנסגרה. נסגרו Rove Digitalשל 

החליט להסיר ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbersקיצור של )ICANN -לאחר שה

הואשם במספר מעשי ( Vladimir Tsastsin)מפני שבעל החברה  DNSאת האישור שניתן לה לרשום שמות 

 . ואינטרנט אשראי כרטיסיה הקשורים להונא

, באותם הזמנים, Web-Hostingפעלה כחברה המספקת שירותי , Esthost, שנסגרה ההחברה השניי

, יורק-שבניו Pilosoft, פרנסיסקו-שבסן Atrivo: עיקר עם שלושה ספקיות אינטרנט שונותב Esthostפעלה 

חברות אבטחת מידע , לקוחות פרטיים, באותם השנים. שבאסטוניה Elionועוד ספקית שירות נוספת בשם 

בעקבות . שברשתים שלה מתבצעות פעילויות אינטרנטיות זדוניות Esthostוחוקרים שונים האשימו את 

גם , כמעט שלוש שנים לאחר מכן. להפסיק לספק לה שירותי אינטרנט Elionאותם האשמות החליטה 

Atrivo אך החשדות הם כי הסיבה היא אותה הסיבה ש, הסיבה לא פורסמה, הפסיקה לספק להם שירות- 

Elion במצב הזה. עזבה אותם , Esthost נשארה עםPilosoft ן נתו. כספקית שירותי אינטרנט יחידה

 .מפני שבלעדיה כל הקמפיין של התולעת הלך - Rove Digitalשהלחיץ קצת את בעלי 

 Googleשל אחד משרתי הפרסומות של IP-החריג את כתובת ה, "Spamhaus"ארגון בשם , 2007בשנת 

Ads .לאחר החקירה הסתבר כי כתובת ה-IP לא הייתה שייכת לאתר עצמו אלא למערך שרתי ה-DNS  של

Rove Digital  והפנה לשרתים שלEsthost . לפיTrand Micro ,באותו הזמן כבר היה ברור לכולם כי 

Esthost אלא מבצעת פעילויות זדוניות בעצמה, לא רק מספקת שירות לארגוני פשיעה אינטרנטיים. 

http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-011811-1222-99
http://www.kaspersky.com/shadowbot/
http://blog.trendmicro.com/esthost-taken-down-biggest-cybercriminal-takedown-in-history/
http://blog.trendmicro.com/esthost-taken-down-biggest-cybercriminal-takedown-in-history/
http://blog.trendmicro.com/esthost-taken-down-biggest-cybercriminal-takedown-in-history/


 

 Operation Ghost Click  
www.DigitalWhisper.co.il 

 3  1021 אוגוסט, 34גליון 

 

 DNS-מפני שכמה מאות משרתי ה, הבינה שהיא בבעיה Rove Digital, נאלצה להיסגר Esthostכאשר 

 Pilosoft-פנו ל Rove Digital, חות עולה שבשלב זה"לפי הדו. רשות התולעת הפסיקו לעבודשעמדו ל

ורכשו מהם קצת יותר ( חברת בת שלהם תהשהיי, Cernel-מפני שהם סיפקו שירות ל, שאותם הכירו טוב)

של רחוק מלב העשייה , יורק-מוקמה בניו Pilosoftהתשתית הפיזית של . שרתים לטובת הפעילות 100-מ

Rove Digital ,עובדה שלפי הפרסומים של ה-FBI חות של "ולפי הדוTrend Micro - הקשתה על איתורם. 

 

 ?עובד  DNSאז איך

 DNS-עלינו להבין איך פרוטוקול ה, Rove Digitalהתולעת עצמה או על הקמפיין של לפני שנסביר על 

, Digital Whisperגליון השני של ורסם באקח את ההסבר על הפרוטוקול ממאמר שפ, ברשותכם. עובד

ר מאוד פשטני שמסביר את מדובר בהסב". Poisoning Cache DNS"במסגרת מאמר שכתבתי בנושא 

 .Wikipedia-תוכלו לגשת למאמר המקורי או ל, בכד לקבל יותר מידע, הרעיון הכללי בלבד

, ליד בדפדפן את כתובת האתרהוא מק, www.whatever.comלגלוש לאתר כאשר משתמש מעוניין 

כיצד הדפדפן יודע להמיר את . שלו IP-עלינו לדעת מה היא כתובת ה, על מנת לגשת לאתר מסויים, וכידוע

 :טח הםהשלבים המתרחשים מתחת לפני הש? IPהמחרוזת שהוכנסה לכתובת 

 מקבל כתובת מילולית ( 1.1.1.1)המחשב : ראשון שלב(www.whatever.com )וניגש לשרת ה-DNS 

על , של ספקית האינטרנט DNS-במחשבים ביתיים בדרך כלל מוגדר ה)שהוגדר לאותו כרטיס רשת 

 :בכדי לדעת להיכן לשלוח את הבקשה( IP)מנת לתרגם אותה לכתובת נומרית 

 

 

http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DigitalWhisper2.pdf
http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-7-DNS-Cache-Poisoning.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://www.whatever.com/
http://www.whatever.com/
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 שרת ה: שלב שני-DNS  בודק ברשימה שלו לאיזה כתובתIP ומחזיר את , בת שהוא קיבלשייכת הכתו

 (:1.1.1.1)לשואל ( 1.1.1.1)התוצאה 

 
 השואל ניגש לכתובת שהוא קיבל משרת ה: שלב שלישי-DNS ומבקש ממנו תוכן: 

 

 (:2.2.2.2)מחזיר את המידע שביקש הלקוח ( 2.2.2.2)שרת היעד : שלב רביעי 
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 :רקורסיביתשאול 

 

-השרת נניח ותשאלנו את ? ימת במאגר שלואינה קיעל כתובת ש DNSמה יקרה במידה ונתשאל שרת 

DNS  לגבי הכתובת הבאהשל ספקית האינטרנט שלנו: 

subdomain.whatever.edu.org.il 

 

אולם קיימת אצלו רשומה לגבי השרת שאחראי על , השרת יבדוק ויגלה כי היא אינה קיימת במאגר שלו

 :כלל שמות המתחם תחת

.il 

במידה והיא אינה קיימת , וישאל אותו לגבי הכתובת המקורית( DNS2) יפנה לאותו שרת DNS-שרת ה

 :הוא יפנה לשרת שאחראי עלDNS2 ברשומותיו של 

.org.il 

במידה והיא אינה קיימת ברשומותיו הוא , וישאל אותו לגבי הכתובת המקורית( DNS3)יפנה לאותו שרת 

 :יפנה לשרת שאחראי על

.edu.org.il 

 :המקורית תחלחל ותגיע ל DNS-כאשר שאילתת ה, בסוף, ואותו תשאול גם כאן

whatever.edu.org.il 

 :דומיין-של הסאב IP-השרת יתושאל לגבי כתובת ה

subdomain.whatever.edu.org.il 

שלו וישלח אותה בחזרה  DNS-הוא ירשום אותה בטלאות ה( 2.2.2.2: לדוגמא)וכשהוא יקבל את התשובה 

שלו ויחזיר את התשובה  DNS-שרת ירשום את התשובה בטבלאות ה אותו. שפנה אליו DNS-לשרת ה

, יקבל את התשובה( שהגולש תשאל)המקורי  DNS-עד ששרת ה. שהוא קיבל אל  השרת שתשאל אותו

 .על מנת שהאחרון יוכל לפנות לאותו השרת. ירשום אותה בטבלאותיו וישלח אותה בחזרה לגולש

לא , מנגנוני אבטחה כאלה ואחרים ועוד, Recursorרכיבי , Cacheכמו רכיבי , קיימים עוד מספר אלמנטים

 .מפני שהנושא לא דרוש לנו להבנה נושא המאמר, נגע בהם במאמר זה

 .אפשר להמשיך DNS-לאחר שהבנו על קצה קצהו של המזלג את העקרון של פרוטוקול ה



 

 Operation Ghost Click  
www.DigitalWhisper.co.il 

 6  1021 אוגוסט, 34גליון 

 

 ?עובד DNS Changerאז איך 

. DNSובבעלותה מספר לא מבוטל של שרתי , מית לכל דברלגיטי DNSהייתה ספקית  Rove Digitalחברת 

שרתים אלו סיפקו , DNS Resolutionעל מנת לבצע  DNSכאשר לקוחות נגשו לאותם שרתי , ברוב המקרים

 Roveאך כאשר אותם הלקוחות גלשו באתרים שהפנו לפרסומות שאותם, אמיתיות לכל דבר DNSכתובות 

Digital  כדוגמת )רצו להחליף(Google Ads - שרתי ה-DNS  החזירו כתובותIP  של שרתי תוכן הנמצאים

החזירו אף  Rove Digital, במקרים אחרים. בבעלותם ומספקים פרסומות שונות מהפרסומות המקוריות

 .כתובות של אתרים בעלי תוכן זדוני שהדביקו את הגולשים התמימים בתולעים ווירוסים נוספים

 :נשאלת השאלה הבאה, אם כך

, של שרתי הפרסומות שהגולשים דרכה מקבלים IP-יכולה פשוט להחליף את כתובות ה Rove Digital אם

והתשובה לכך ? המוגדרים במערכת ההפעלה DNS-למה היא צריכה ליצור תולעת שתשנה את כתובות ה

על מנת להרחיב את הגולשים דרך אותם השרתים וכך להשיג יותר תעבורה לשרתי הפרסומות : פשוטה

 .יותר כסף =יותר צופים לפרסומות . ותם הם הפעילוא

 

 :הפצהדרכי 

Rove Digital  הפיצו אתDNS Changer בשני מישורים ידועים: 

 הנדסה חברתית: 

שעל  Video Codecsתחת כיסוי של  DNS-Changerהפיצה את  Rove Digital, בתחילת הקמפיין

ברב המקרים היה מדובר )האינטרנט המשתמשים להתקין על מנת לצפות בתוכן הנמצא על אתר 

וקטור הפצה זה אינו מצריך מחקר ואיתור חולשות חדשות (. באתרי אינטרנט בעלי תוכן פורנוגראפי

או קיסטום קיימים על מנת להשיג קורבנות חדשים מפני שכאן המשתמש בוחר להתקין את התוסף 

 :דוגמאות, על מנת לצפות בתוכן האתר

 

 [codec-media-fake-the-of-pain-the-feel-can-now-can-users-http://www.gfi.com/blog/mac: במקור]

http://www.gfi.com/blog/mac-users-can-now-can-feel-the-pain-of-the-fake-media-codec
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 :ESTDOMAINS, INCשנרשם על ידי  DNS Changerלקמפיין של  2008דוגמא נוספת משנת 

 

 [/http://flashbladez.blogspot.co.il :במקור]

 

והשני  PC יהראשון הוא למשתמש, יצאו עם שני סוגים של קמפיינים בסיגנון Rove Digital-ה מ'החבר

 .Macהיה למשתמשי 

 

 שימוש ב-Browser Exploit Kits: 

היא הפעילה שורות של האקרים על מנת . באופן אגרסיבי יותר החלה לפעול Rove Digital, עם הזמן

עוד על הנושא ) Eleonore Exploit Kitכגון  Exploit Kitsלפרוץ לאתרים לגיטימיים ולהתקין עליהם 

חות של "בדו(. של המגזין 26-גליון השפורסם ב, "loit KitsBrower Exp"בשם , במאמר נוסף שכתבתי

Trand Micro ניתן לראות סטטיקטיות שונות של הנדבקים. 

 

http://flashbladez.blogspot.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1A/DW26-1-BEP.pdf
http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1A/DigitalWhisper26.pdf
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 :Payload-ה

 DNS-והורידו את הEleonore -ק בלאחר שהקורבנות הורידו והתקינו את התוסף או גלשו לאתר המודב

Changer הוא היה מבצע מספר שינויים במערכת ההפעלה, למחשבם: 

 :במיקום, "Direct Video"היה יוצר שני תיקיות במערכת ההפעלה בשם  DNS Chaner-ה

%ProgramFiles% 

 :ובמיקום

%UserProfile%\Start Menu\Programs\DirectVideo 

ובשניה יוצר לינק לאותו הקובץ עם שם " "Uninstall.exeו לתוך קובץ בשם בראשונה הוא מעתיק את עצמ

 :הוא יוצר שלושה קבצים עם השמות, ל"בנוסף לשני הקבצים הנ. זהה

 svchost.exe 

 step1.exe 

 step2.exe 

 :ומעתיק אותם לתיקיה הזמנית של המשתמש הפעיל

%UserProfile%\Local Settings\Temp 

 :ת עצמו לתיקיהלאחר מכן הוא מעתיק א

%System% 

 .עם שם אקראי

הוא מחביא את אותו הקובץ ( User-Mode-שאינן חורגות ממסגרת ה)פשוטות  Rootkitבעזרת טכניקות 

 :ואת הקובץ

 step2.exe 

של  Rebootשל מערכת ההפעלה על מנת לשרוד  Registry-הוא מבצע מספר שינויים ב, בנוסף לכך

 :כגון הוספת מפתח תחת, המערכת

%HKEY_LOCAL_MACHINE%\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Winlogon 

 .שתפקידו יהיה להריץ את הקובץ עם השם האקראי בפעם הבאה שמערכת ההפעלה עולה

 .אחריהם הגיעו השינויים שלשמם הכל נוצר, "התשתיתיים"עד כאן בוצעו השינויים 
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 :תחת הערך, Registry-המבוצעים בבין השינויים ניתן לראות את השינוי 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame

ters\Interfaces\[NetWork ID]\"NameServer" = "ip.ip.ip.ip, 

ip.ip.ip.ip" 

 :DNS-ה של שרת  IP-אותם שינויים מתבצעים בערך האחראי על שמירת כתובת ה

 
 [של כרטיס הרשת DNS-השינויים המבוצעים על מנת לשנות את פרטי כתובת שרת ה]

 

 

 [לקינפוג כרטיס הרשת Wizard-השינויים כפי שהם נראים במערכת ההפעלה תחת ב]
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 :הפקודות הבאות, בין השאר, מורצות, Registry-לאחר שמתבצעים השינויים ב

גם על כתובות שהיו  DNS-מחשב יתשאל את רכיב העל מנת שה) DNS Cache-ביצוע מחיקה של כלל ה

 (:מוכרות לפני שהוירוס רץ על המערכת

ipconfig.exe /flushdns 

 :רישום מחדש של השינויים שבוצעו על מנת שהשינויים יחולו מאותו הרגע

ipconfig.exe /registerdns 

 :ביצוע רענון לכלל חיבורי הרשת

ipconfig.exe /renew_all 

 DNS-שתתבצע מאחד מרכיבי הרשת על המחשב תעבור דרך שרתי ה DNSכל בקשת  ,כעת. וזהו

 .DNS-Changer-שקונפגו ב

עם כל אתחול של מערכת ההפעלה על מנת שבכל פעם " flushdns"היה חשוב לבצע Rove Digital -ל

בפעם , במידה והם לא יעשו כן. המעודכן ביותר לשרתי הפרסומות החדש IP-המשתמש יקבל את ה

-המידע שהוא יקבל ישמר בטבלאות ה, של שרת מסויים IPהראשונה שהמשתמש יבדוק מה כתובת 

Cache DNS המקומיות של מערכת ההפעלה ובפעם הבאה שהוא יתשאל שוב את שרתי ה-DNS  שלRove 

Digital זה יהיה רק כאשר יפוג ה-TTL של רשומות אלו. 

 :ניתן להקליד, של מערכת ההפעלה DNS Cache-על מנת לראות את הרשומות הקיימות בטבלאות ה

ipconfig.exe /displaydns 

 :דוגמא לרשומה בודד מהטבלה. לאחר הרצת הפקודה יוצג תוכן הטבלאות

    www.dnschanger.com 
   ----------------------------------------- 
    Record Name . . . . . : www.dnschanger.com 
    Record Type . . . . . : 5 
    Time To Live  . . . . : 1656 
    Data Length . . . . . : 4 
    Section . . . . . . . : Answer 

    CNAME Record  . . . . : dnschanger.com 

 .הרשימה תמחק 0-רק כאשר הוא יגיע ל, "Time To Live"שימו לב לערך המופיע תחת 
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 :האפקט

 DNS-דרך שרתי ה DNS Resolutionמצב שבו מספר רב מאוד של משתמשים מבצע אז הגענו ל, אוקיי

 אציג, זאתיש אין ספור דרכים שניתן לפעול בהן על מנת לנצל ? מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, שלנו

 :מספר דוגמאות

 הדוגמא המוכרת ביותר היא בעזרת . כל הפרוייקט הוקם על מנת להרוויח כסף, דבר ראשון !כסף

אנו יכולים לאתר ? אנחנו מעוניינים להציג פרסומות של ארגונים ששלמו לנו כסף. חלפת פרסומותה

ולהחליף ', וכו Google Ads ,Amazon ,Yahoo! Advertisingשנעשות לשרתי של  DNS-את בקשות ה

כך כל מי שיגלוש לאתרים שבהם קיים הקוד המפנה , של שרתי פרסומות שלנו IPאותם עם כתובות 

ולפרסומות , הוא יגיע לשרתים שלנו, במקום להגיע לשרתים של החברה המקורית, רתי הפרסומותלש

 :Trend Microחות של "דוגמאות לכך ניתן לראות בדו, שלנו

 
  

 

 



 

 Operation Ghost Click  
www.DigitalWhisper.co.il 

 21  1021 אוגוסט, 34גליון 

 

 נוכל להשתמש בהם ? ואנו יכולים לשלוט לאילו שרתים הם יגלשו, מליון גולשים 4ברשותינו  !עוד כסף

כל שעלינו לעשות זה להפנות אותם , של ארגוני פשיעה נוספים  Botnetsכתשתית להפצה של

,  Fake-AVלשרתים זדוניים של קמפיינים שהוקמו על ידי ארגוני פשיעה ולגרום להם להוריד תוכנות 

, שונות" Fake-AV"תוכנות  45-עזרו להפיץ מעל ל Rove Digitalמהפרסומים עולה כי , וירוסים ועוד

 :תוכנות כגון

 APCprotect 

 BlockKeeper 

 BlockProtector 

 IGuardPc 

 LinkSafeness 

 SafeFighter 

 SafetyKeeper 

 SaveArmor 

 SaveDefender 

 SecureFighter 

 SecureKeeper 

 SecureWarrior 

 

מציגים עדויות לכך כי אותה התשתית שנתפסה שמשה  Trand Microחות שונים של "דו, בנוסף

 KoobFace"ה במאמר בשם ניתן לקרוא עליו בהרחב) "KoobFace"הידוע  Botnet-להפצה של ה

Pwning "של המגזין 14-שפרסמתי בגליון ה .)Symantec  הציגו בבלוג שלהם תרשים תרשים ברור

 :Symantec-כאשר מחשב נקי מעוניין לגלוש ל. התהליך

 
 [coming-blackout-http://www.symantec.com/connect/blogs/dnschanger :במקור]

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0E/DW14-1-KoobfacePwning.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0E/DW14-1-KoobfacePwning.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0E/DW14-1-KoobfacePwning.pdf
http://www.symantec.com/connect/blogs/dnschanger-blackout-coming


 

 Operation Ghost Click  
www.DigitalWhisper.co.il 

 23  1021 אוגוסט, 34גליון 

 

 :Symantec-לעומת מחשב נגוע מעוניין לגלוש ל

 
 [coming-blackout-http://www.symantec.com/connect/blogs/dnschanger :במקור]

 

 

 בקלות נוכל להכין עמודי , הקורבנות שלנו מעוניינים לגשת לבנקים שלהם !עוד יותר כסףPhishing 

, אופן שהוצג בסעיף הקודם בדיוק באותו, לאתרי הבנקים הגדולים בעולם ולהציג להם אותם במקום

 .להתחבר במקומם לחשבון ולבצע העברות כספים ועוד, נוכל להשיג כרטיסי אשראי

 

 נוכל לשנות את תוצאות החיפוש ? קורבנות שלנו מחפשים דרכנו אתרי חיפוש גדולים !ועוד פעם כסף

ביצעו  Rove Digitalהשרתים של , חות"לפי הדו. ולגרום ללקוחות שלנו להופיע בתוצאות הראשונות

 :חטיפות לתוצאות עמודי חיפוש לעמודים של

 Google 

 Yahoo! 

 Ask.com 

 Bing 

 

 אם זה , נוכל לנסות להדביק גם אותם? הגענו למחשב המחובר למחשבים אחרים ברשת :התרבות

לא  DNS Changerנראה כי היוצרים של . ועוד USBהדבקת התקני , י הדבקת קבצים משותפים"ע

 .אך זאת בהחלט אופציה, ם מסגנון זההפעילו וקטורי

 

 אותן התוכנות מעוניינות ? וירוס במחשב מעוניינות להוריד עדכוני אבטחה-תוכנות האנטי :התגוננות

למה ? שהן יקבלו IP-אנו שולטים בכתובות ה? של שרתי העדכונים שלהן DNS-לגשת לכתובות ה

 ?שלא נחסום אותן

 

http://www.symantec.com/connect/blogs/dnschanger-blackout-coming
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 סוף החגיגה

ברחבי  ITביחד עם ארגוני אכיפת חוק וארגוני , FBI-ה, חרי חקירות ממושכותא, בשמיני לנובמבר אשתקד

הגיעו לאותה קבוצה שהפעילה את כל מכונת הכסף הזאת , (בעיקר בארצות הברית ובאירופה)העולם 

אבל אז נשאלה . שהיו הבסיס לכל האופרציה DNS-והגיעו למצב שבו הם יכולים פיזית לסגור את שרתי ה

צם יקרה לאותם גולשים תמימים שהודבקו בוירוס ומשתמשים באותם השרתים על מנת מה בע: השאלה

כל אותם המודבקים לא יוכלו להמשיך לגלוש  -אם יסגרו את אותם השרתים ? DNSלבצע תשאול 

וגופי החוק , כמובן ללא הפעילות הזדונית שלהם, באותו הזמן נקבע כי השרתים ישארו פעילים! באינטרנט

 .ליולי שנה לאחר מכן 23-התאריך שנקבע היה ה. יך עתידי שבו השרתים ינותקויקציבו תאר

הוחלט שיקימו מספר קמפיינים ויפיצו אותם ברחבי  2012ליולי  23-עד ל 2011בין השמיני לנובמבר 

לאתר את , המטרה של אותם קמפיינים הייתה להעלות את המודעות של הגולשים באינטרנט, האינטרנט

 DNS-ולהסביר להם כיצד להחזיר את פרטי ה Rove Digitalשל  DNS-שגלשו דרך שרתי הה 'אותם החבר

 .ינותקו Rove Digitalשל  DNS-לפרטים המקוריים על מנת שיוכלו להמשיך לגלוש גם לאחר ששרתי ה

, והקימו מערך בדיקה פשוט לתפעול, "Dns-ok"במדינות שונות רכשו דומיין מקומי בשם  CERTארגוני 

במידה וגולש , זדוני DNSק להכנס אליו על מנת להבין האם המחשב ממנו גולשים משתמש בשרת שמספי

במידה והוא נכנס לאתר דרך מחשב נגוע הוא קיבל , הוא קיבל תמונה ירוקה, נכנס לאתר דרך מחשב נקי

 : תמונה אדומה עם פרטים כיצד ניתן להסיר את האיום

       

 :הוקמו אתרים כגון

http://www.dns-ok.us, http://www.dns-ok.de, http://www.dns-ok.fi 

 :פורסמה ההודעה FBI-באתר של ה

https://forms.fbi.gov/check-to-see-if-your-computer-is-using-rogue-DNS 

 . ובכל אתרי החדשות הגדולים פרסמו את הקישורים לאתרים אלו

והתריעו  DNS-של שרתי ה IP-וירוס פרסמו חתימות מעודכנות לכתובות ה-חברות האנטי, במקביל

 .חשבםלמשתמשים על המצאות האיום במ

http://www.dns-ok.us/
http://www.dns-ok.de/
http://www.dns-ok.fi/
https://forms.fbi.gov/check-to-see-if-your-computer-is-using-rogue-DNS
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בשל ניתוק , FBI-לפי המספרים שהציגו. נותקו סופית DNS-שרתי ה, ליולי 9-כשהגיע ה, בסופו של דבר

(. מליון נדבקים 4 -מספר יפה לעומת המספר המקורי )אלף גולשים ברחבי העולם 211 -נותקו כ, השרתים

הראשונות לפי כמות מדינות  20-בטבלה מוצגות ה)הציגו את הפילוח הבא  F-Secure, בשבוע הניתוק

 (:נדבקים

 

 [secure.com/weblog/archives/00002395.html-http://www.f: במקור[

מספר רב של ספקיות אינטרנט ביצעו , וירוס וספקיות האינטרנט-על פי דיווחים של חברות אנטי, עם זאת

כך , שלהם על מנת לאפשר לאותם הגולשים להמשיך לגלוש ברשת DNS-יים שונים בארכיטקטורת השינו

 .שבפועל המספרים הרבה יותר נמוכים

 

 סיכום

וירוס -הן של רשויות החוק והן של חברות האנטי, זאת לא הפעם הראשונה שבעזרת איחוד כוחות

ם פעם היה נראה כי איומי אינטרנט נשארים א. הצליחו למנוע ולנטרל איומים ברשת האינטרנט, השונות

גופי פשיעה . היום כבר ניתן לראות דוגמאות רבות על כך שהמציאות השתנתה" Cyber-Space"-בתוך ה

את הסיכון הנמוך ואת הקלות הבלתי , בכל העולם מבינים את הפוטנציאל הגלום שבפעילויות אינטרנטיות

היום נראה , והסתכמו במשטרה במקומית, יו מקומיים יותראם פעם איומי אינטרנט ה. נתפסת של הנושא

מדובר במגמה שעם . לאומית-ופועלים ברמה הבין" ללכת על כל הקופה"שאותם ארגוני פשיעה מנסים 

 . אנו נראה שילובי כוחות בסיגנון זה רק יותר ויותר, ולכן אני מאמין שעם הזמן, השנים רק עולה

 

http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002395.html
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 מקורות וקישורים לקריאה נוספת

 http://en.wikipedia.org/wiki/DNSChanger 

 http://www.fbi.gov/news/stories/2011/november/malware_110911/DNS-changer-

malware.pdf 

 http://www.pcworld.com/article/258955/dnschanger_malware_whats_next.html 

 http://www.pcworld.com/article/255137/protect_yourself_from_dnschanger.html 

 http://www.guardian.co.uk/technology/2012/jul/09/dnschanger-malware 

 http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-011811-1222-

99&tabid=2 

 http://www.fbi.gov/news/stories/2011/november/malware_110911 

 http://www.symantec.com/connect/articles/operation-ghost-click-turn-dns-changer-ccs-

dark-side 

 http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-011811-1222-

99&tabid=2 

 http://www.symantec.com/connect/blogs/dnschanger-fraud-ring-busted 

 http://www.symantec.com/connect/blogs/dnschanger-blackout-coming 

 http://blog.trendmicro.com/esthost-taken-down-biggest-cybercriminal-takedown-in-history/ 

 http://threatpost.com/en_us/blogs/most-what-youve-read-about-dnschanger-wrong-heres-

how-070812 

 http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1A/DW26-1-BEP.pdf 

 http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-7-DNS-Cache-Poisoning.pdf 

 http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0E/DW14-1-KoobfacePwning.pdf 

 http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-

papers/wp_the_rove_digital_takedown.pdf 

 http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/spotlight-

articles/sp_dns-changing-malware.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/DNSChanger
http://www.fbi.gov/news/stories/2011/november/malware_110911/DNS-changer-malware.pdf
http://www.fbi.gov/news/stories/2011/november/malware_110911/DNS-changer-malware.pdf
http://www.pcworld.com/article/258955/dnschanger_malware_whats_next.html
http://www.pcworld.com/article/255137/protect_yourself_from_dnschanger.html
http://www.guardian.co.uk/technology/2012/jul/09/dnschanger-malware
http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-011811-1222-99&tabid=2
http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-011811-1222-99&tabid=2
http://www.fbi.gov/news/stories/2011/november/malware_110911
http://www.symantec.com/connect/articles/operation-ghost-click-turn-dns-changer-ccs-dark-side
http://www.symantec.com/connect/articles/operation-ghost-click-turn-dns-changer-ccs-dark-side
http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-011811-1222-99&tabid=2
http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-011811-1222-99&tabid=2
http://www.symantec.com/connect/blogs/dnschanger-fraud-ring-busted
http://www.symantec.com/connect/blogs/dnschanger-blackout-coming
http://blog.trendmicro.com/esthost-taken-down-biggest-cybercriminal-takedown-in-history/
http://threatpost.com/en_us/blogs/most-what-youve-read-about-dnschanger-wrong-heres-how-070812
http://threatpost.com/en_us/blogs/most-what-youve-read-about-dnschanger-wrong-heres-how-070812
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1A/DW26-1-BEP.pdf
http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-7-DNS-Cache-Poisoning.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0E/DW14-1-KoobfacePwning.pdf
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp_the_rove_digital_takedown.pdf
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp_the_rove_digital_takedown.pdf
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/spotlight-articles/sp_dns-changing-malware.pdf
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/spotlight-articles/sp_dns-changing-malware.pdf

