תקיפות מבוססות The Text Warzone - SMS
מאת אמיתי דן

פתיחה בנימה אישית
מאמר זה נכתב לצורך מתן דגש על נושאים לטיפול ולהצבעה על פרצות אבטחה .אין לנצל אותו או את
הידע שמוצג בו לביצוע פעולות בלתי חוקיות .למרות סגנון הכתיבה לא מדובר כאן על הדרכה לקראת
תקיפה פוטנציאלית אלא על ניסיון להבין כיצד הצד התוקף חושב וזאת לצורך מתן מענה הולם לבעיות
הקיימות.

הקדמה
לאורך השנים ,הרצון לתקוף מחשבים נבע ממניעים שונים .היו זמנים שמתקפות ווירוסים נוצרו ללא כל
רווח של התוקף ולעתים הרווח היה היכולת להוכיח שניתן לחדור למיליוני מחשבים ברחבי העולם.
עם ההתפתחות והאבולוציה של המחשבים והשימוש של האנשים בהם ,חלו שינויים גם במבנה התקיפות
ונוצרו שיטות תקיפה שמהותן הייתה לפרוץ לחשבונות בנקים ,לחדור למכשירי טלפון ניידים ולשלוט בהם
בדרכים שונות ולבצע מעשים אחרים שקיים בהן רווח כספי או אינפורמטיבי לגורם התוקף .אני מאמין
שכיום אנו בעידן שבו אין חוקים ולא חייבת להיות מטרה כאשר תוקפים ,וכשיש היא לפעמים תפתיע
אותנו.
במאמר זה אני אתמקד בתקיפות שגורמות למכשירי הטלפון שלנו להתעורר לחיים ולהוות גורם מטריד
שפוגע מידית בלקוחות ,בחברה ובגורמים שונים .לא אציג שיטה שבה התוקף מרוויח באופן ישיר אלא
שיטה שבה יש מותקף ראשי ,מותקף משני ומצב שבו מישהו משלם על התקיפה ,מאפשר אותה ונפגע
שוב פעם על ידי לקוח זועם.
מאחר שמדובר על שיטת עבודה ,לא אציג  Proof of conceptותמונות מסך אלא אסקור בפניכם את
ההתקפה ואציג את הדברים באופן שיאפשר למקבלי החלטות לשפר את מצבם .ההתקפה שאני מתאר
מהווה בעצם ניצול של פעולה פשוטה ולגיטימית שמסתכמת בשליחת וקבלת מסרון .בשיטה זו ,בהשלכה
אחת שלה ,המותקפים משלמים כסף על כל ניסיון מוצלח ,וזאת מאחר שניסיון שהצליח משמעותו הודעת
 .SMSלעתים ישנו צד שלישי שממן את התקיפה ונותן לה תשתית טכנולוגית .אני אוהב להגדיר תקיפות
כאלה כ."Micro Damage"-

השימוש במכשיר סלולרי לצורך אימות זהות
ישנו מושג באבטחת מידע שנקרא " "Something you haveהמשמעות הפשוטה שלו היא שאתה מחזיק
משהו שבזכותו האבטחה תהיה טובה יותר .פעמים רבות מדובר במכשיר סלולרי או בהתקן יעודי,
בהקשר של מאמר זה אתמקד בדרך שבה הלקוח מקבל  SMSלצורך אימות שהוא בעל המכשיר .ישנן
דוגמאות רבות למקומות שבהם אנו ,כלקוחות ,נדרשים להזין מספר סלולרי לצורך קבלת  ,SMSשמתחיל
תהליך אימות עם קוד זיהוי שנשלח למכשיר הסלולרי לצורך הזנה של הלקוח ,אציין כמה מהן:


מנגנוני חידונים יומיים שבהם הלקוח נרשם למנוי מתמשך של חידות שמהותן היא זכייה בפרס.



אתרי הורדות שבהם השירות ניתן בתשלום שנגבה דרך מנוי המכשיר הסלולרי.



חברות שונות אשר שולחות לנו קוד אימות לצורך תחילת הליך איפוס ססמה.

קיימת תקנה בנושא שהוציא משרד התקשורת" :מדיניות להסדרת השימוש במערכות רט"ן לרכישת
מוצרים ושירותים" .הזיהוי של הלקוח מתבצע על ידי ה SMS-אשר נשלח אליו עם קוד לצורך הזנה באתר
הטריוויה היומית .לעתים מדובר במנגנוני חיוב שונים ,אך פעמים רבות מדובר בשיטות אבטחת מידע
לזיהוי בטוח של המשתמש ,הדרכים לחייב בדרך זו הן האבולוציה של השיטה ושימוש בה לצורך ייעול
הליכי גבית כסף.

שילוב בין מחקרים
בגליון ה 29-של המגזין ,פורסם מאמר שכתבתי ,בנושא "שימוש במזהה חד חד ערכי לאיתור מאגרי מידע
פרוצים" ,ניתן לקרוא אותו בקישור הבא:
http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1D/DW29-5-DBSearch.pdf
במהלך המחקר שערכתי בנושא שאיבת מאגרי מידע על ידי הזנה שיטתית של ערכים חד חד ערכיים,
התברר לי כי קיימים מאגרים רבים שבהם לאחר הזנה של כלל תעודות הזהות שקיימות במאגרי מידע
שונים אנו נרוויח מספר דברים:


את מאגר המשתמשים שיכול להיות עובדים ,לקוחות או פונקציה אחרת באירגון מסויים.



את היכולת לשלוח אליהם הודעות  SMSעל חשבון בעלי המאגר (בדרך כלל).

כאשר תוקפים חברה או גוף לפעמים נרצה לפעול בצורה שקטה אך לפעמים המטרה תהיה פגיעה
בתפקודה התקין ,וכאן התברר לי ,כי קיימת שיטת עבודה שתאפשר לתוקף פוטנציאלי לפגוע בשגרת
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החיים של הלקוחות הרשומים במאגר המידע (שהושג על ידי הזנה של מאגר אחר לתוכה) וניתוח
התגובות להזנת פרטי תעודת הזהות.
המאגר החדש שיווצר לנו יהיה שמות של אנשים שנוכל לשלוח אליהם הודעות מספקים שונים .לפעמים
לא נצטרך לשמור את המספרים מאחר שמתאפשרת פעולת שליחה של הודעה ללא כל ידיעה מה מספר
הסלולר של הקרבן .אנו לא מעוניינים במספר מאחר שהוא האמצעי ,אנו מעונינים בהצלחה שהיא הגעת
ההודעה לקורבן ,ובהשלכות שלה שהן הנזק ההקפי שיווצר לאחר מכן מאחר שהלקוח יפגע (כל לילה
מספר הודעות בשעות הלילה) הוא יבקש פיצוי מספקית השירות ,ולעתים ולעתים יתנתק ממנה דבר
שיגרור נזק נוסף.
יש לציין שמאגרי טלפונים של אזרחי מדינות נמצאים פעמים רבות באתרים שמוכרים שירותי זיהוי של
בעל המספר.

תקיפה סייבר א-סימטריות
המושג לוחמה א-סימטרית מוגדר כך בויקיפדיה" :מלחמה אסימטרית היא מלחמה אשר בה קיים שוני
מהותי בין הצדדים הלוחמים ,בין בכוח הצבאי או הכלכלי .הגדרת מלחמה אסימטרית בדרך זו באה
להבדיל בינה למלחמה סימטרית ,מצב לחימה בין שני כוחות בסדרי גודל דומים בשדה הקרב,
המשתמשים בטקטיקות ובאסטרטגיות דומות .המושג עצמו הוטבע בשנות ה 70-של המאה ה ,"20-איומי
סייבר נחשבים אסימטריים ולמרות זאת הם הופכים עם ההתפתחות שלהם לסימטריים בתנאים מסוימים
וזאת מאחר שככל שיותר מדינות משתמשות בכלים אלו הרי שנוצר איזון ביכולות.
בזמן מלחמה בין מדינות שונות ,אם  300,000אזרחים יתחילו לקבל הודעות  SMSבאמצע הלילה הפגיעה
תהיה גם כלכלית אבל לא פחות מכך  -מורלית.

השראה מאומניות לחימה ושיטות לחימה
מאחר שהבסיס התיאורתי של כל לוחמה שהיא ,ומתקפות באשר הן ,לא החל כאשר הומצאו המחשבים,
חקרתי מעט את הנושא .התמקדתי באומנויות לחימה ,שלדעתי קל וכדאי לקבל מהן השראה לעולם
המחשבים .אחד מהספרים המומלצים בנושא לחימה בכלל הוא .Art of War by SunTzu
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ישנן אומניות לחימה אגרסיביות ,יש כאלה שבוחנות את היריב ומכות בנקודה רגישה שתמוטט אותו,
אחרות פוגעות בו בנקודה מסוימת וזאת לצורך מבצע הטעיה ,למי שמתחבר לצד הרוחני יותר יתאימו
שיטות שבהן הלחימה הינה רוחנית ומקורה באנרגיות מתפרצות .בישראל אגב השיטה הרווחת היא קרב
מגע.
השיטה המעניינת לדעתי היא זאת שבוחנת את היריב ומשתמשת בכוח שלו לצורך ניצחון ,היריב משקיע
את הכוח ואנו רק מנתבים אותו להפסד על חשבונו .כשראיתי את היכולת לשלוח  SMSהבנתי שיש כאן
דוגמה קלסית לשימוש בכלי היריב לצורך תיעול שלו נגדו.

שימוש משודרג בשיטה נגד מאגרי מידע ששאבנו
במסגרת המחקר ביקשתי עזרה ושותפתי בשיטה שנקראת " ,"SMS Flooder / Bomberהשיטה בעצם
מבצעת תקיפות שמבוססות על מנגנונים שמזינים בהם לרוב מספר טלפון יחיד ושולחים אליו הודעות
אוטומטיות או כאלו שנכתבות בשפה חופשית וזאת על חשבון אתרים או שירותים שונים שמאפשרים
הודעות  SMSרגילות בחינם.
בעקבות המחקר שלי על תקיפה חד חד ערכית של מאגרי מידע הבנתי שכשאר אנו מעוניינים לפגוע
בחברה מסוימת ,נוכל לתקוף ב SMS Flooder-את כלל המאגר גם מבלי לדעת מה מספרי הסלולר של
הלקוחות .בעקבות זאת עיקר המתקפה תמוען כנגד קבוצות מוגדרות וזאת בניגוד למצב הקיים שבו
תקיפה זו ממוענת לרוב כנגד אנשים בודדים .כל שנידרש הוא לאתר אתרים שבהם הזנה של תעודת
זהות מאפשרת קבלת סיסמא לנייד .הגדרת תוכנת התקיפה תהיה לתקוף בין  2-4לפנות בוקר.
ההתקפה תהיה מכתובות  IPמשתנות ותכוון בצורה דינמית ,לעתים היא תכוון לנעילת השירות ולפעמים
להודעה אחת ללקוח פעם בלילה למשך שבוע שלם.
מאחר שאנו מחזיקים במאגר משתמשים של חברה או גוף מסוים אנו נפעל בצורה של לוחמה פסיכולוגית,
כזאת שתטריד .אם נבחר לבצע תקיפה בעזרת מלל חופשי אנו נוכל להשתמש בטקסט שמהותו הוא
הפחדה .ספקי השרות יהיו ספקים חינמיים כמו  ,Googleאו לחלופין  -חברות שמוכרות חבילות SMS
לשליחה דרך שרתי אינטרנט.
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דוגמאות וידאו לתוכנות מסיגנון זה:
https://www.youtube.com/watch?hl=en&v=0xYrZbekUq4&gl=US



https://www.youtube.com/watch?v=WB9iLvFwmCQ&feature=related



https://www.youtube.com/watch?v=2VQ-FfWYc4o&feature=related



https://www.youtube.com/watch?v=4628m50TcaY&feature=related



ניצול המנגנון כאמצעי ליצירת אמון
אם נהיה מספיק יצירתיים נוכל לשלוח לנתקף הודעת איפוס סיסמא דרך אתר אינטרנט לגיטימי ולאחריה
הודעה נוספת שמתנצלת ומבקשת לשלוח בהודעה חוזרת מספר לקוח/מספר עובד או ארבעה ספרות
אחרונות של כרטיס אשראי לצורך איפוס המערכת הסרה מהמאגר או פעולה אחרת שתפתה את הלקוח.
בשיטה זו עצם השימוש במנגנון של " "something the user hasהופך להיות כלי אולטימטיבי להונאה.

ניצול מנגנוני התרעה על ניסיון לחדירה לחשבון
כיום אתרים מאפשרים התרעה ב SMS-כאשר ישנה פעילות בחשבון ,באתרים שבהם ניסיון לחדירה
מדווח ב SMS-הנתקף יקבל מסרוני אזהרה בשעות הלילה ,ובנוסף כקינוח החשבון שלו יחסם לכניסה לזמן
מסוים.

תקיפות רחבות הקף בזמן עימות
תקיפות כנגד קבוצות או כלל האפשרויות הקיימות במדינה מסוימת יכולות להיות על ידי יצירת מאגרים
של מספרי סלולר ,שאיבת מאגרים קיימים ושליחת הודעות לכל המספרים האפשריים .בצורה זו כלל
אזרחי מדינה  Xיותקפו על ידי תוקף ממדינה  Yבשעות הלילה.
מוטיב הלילה בתקיפה זו הנו חשוב מאחר שהודעה אחת כל שעה במשך שבוע תביא אנשים לכבות או
להשתיק את המכשירים הניידים שלהם ,מכשירים אלה משמשים פעמים רבות לקבלת הודעות חירום.
בצורה זו התוקף מבצע תקיפת  DDoSבעוד שאת שלב מניעת השירות ולעתים שירותים נוספים מבצע
הקרבן עצמו.
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שליחת הודעות חירום מדומות כחלק ממתקפת סייבר
כחלק ממדיניות של נתינת מענה לאוכלוסיה בזמן חירום מדינות רבות מקימות מערכים שבהם הודעות
ממסדיות שונות נשלחות ללקוחות .במצב כיום היכולת לאמת את האמיתות שלהן הינה מוגבלת .לריק זה
נכנס התוקף .התוקף יוכל לשלוח הודעות דרך שירותי הודעות שונים ,חלקם בתשלום ולהתריע על רעידות
אדמה ,נפילות טילים ומפגעים אחרים .דוגמאות:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4197072,00.html



http://www.newsgeek.co.il/sms-missile-alert



http://www.ladaat.net/article.php?do=viewarticle&articleid=11895



http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=171199



http://www.mako.co.il/news-money/tech/Article-ce4af284ee22d21004.htm



כפי שניתן לקרוא בלינקים ,ישנה הבנה שהמכשיר הסלולרי נמצא איתנו בכל מקום ,הבנה זו מאפשרת
התרעה ,וככל הבנה לגיטימית ישנה הבנה שניתן לעורר התרעות מזויפות לצורך פגיעה מורלית ושיבוש
חיי היום יום בהנפת מקלדת.

דוגמאות לאירועי סייבר מבוססי שליחת SMS
הארגון חיזבאללה שלח בשנת  2006מסרונים כחלק מלוחמה פסיכולוגית .לדעתי הטעות שם הייתה
שההודעות נשלחו באנגלית בשם הארגון ,הם שלחו הודעה שהתריעה על אזעקת שווא .שליחת ההודעות
בעברית בשם גוף ממסדי הייתה מהווה עליית מדרגה מבחינת התחכום ופוטנציאל הפגיעה:
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3650777,00.html



http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3281896,00.html



בעולם מוכרות דוגמאות רבות שבהן הרשת הסלולרית משמת להעברת מסרים לקבוצות אוכלוסיה:
https://www.facebook.com/video/video.php?v=200499703325684



http://asifzardarikuta.blogspot.com/2011/05/massive-sms-propaganda-againstpakistan.html



http://ihatevodafoneegypt.com/the-real-vodafone/why-not-vodafone/entry/8-vodafonesupports-dictatorship-mubarak-sms-propaganda



http://www.textually.org/textblog/mt_search.php?IncludeBlogs=1&search=taliban
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http://www.timeslive.co.za/africa/article891275.ece/Egypt-forced-cellphone-firms-to-sendpropaganda-sms--Vodafone



אם נחזור לשעה  2לפנות בוקר ,אני טוען שלעתים זמן קבלת המסר ,הינה מרכיב טקטי חשוב ביכולת
לתמרן אוכלוסיה או קבוצות להגיב אליו בהתאם לרצון התוקף .כאשר אדם חצי ישן באזור מוכה רקטות
מקבל הודעת  SMSשמזהירה אותו על פגיעה אפשרית או חדירה לאזור ומנחה אותו להתרכז באזור
מסוים הוא יעשה זאת מבלי לחשוב שאולי מישהו מנצל את המערכת ומוליך אותו שולל.

תקיפות של רשתות סלולריות
כאשר תתבצע תקיפה שתנצל מנגנונים שתוארו במאמר יתכן מצב שבו חברת הסלולר תיאלץ לחסום גם
את עצמה כדי למנוע קריסה של המערכת ושיבוש מתן שירות ללקוחות .בעבר ,פעמים רבות באירועים
חריגים או לפני חגים ישנם עומסים על הרשת שפוגעים בשליחת ההודעות .כיום תוכנות מבוססות
אינטרנט מהוות חלק ניכר מהתעבורה ,אבל עדיין קיימים טלפונים רבים שאינם טלפונים חכמים בעלי
אפליקציות לשליחת מסרים מידיים .בכל מקרה יש להבין שמניעה של שירות זה תמנע ממי שלא מחזיק
בטכנולוגיות לשליחת הודעות בזמן עומס להגיע אל האזרחים.

פתרונות
בכל הנוגע לאתרי אינטרנט ,אני טוען שיש להכניס מנגנונים חכמים שרק בני אדם יוכלו לפתור ,ובכך
למנוע מתוכנות אוטומטיות לנצל אותם לרעה .לדעתי הכנסה של מנגנון שצריך לשחק בו תביא לצמצום
פגיעה מכיוון זה של איפוס סיסמאות דרך אתרים ,או שליחת קוד אימות .בנוסף לדעתי על הרשת
הסלולרית לשמש בצורה אקטיבית כגוף שמפקח על תעבורת הנתונים שעוברת בה ,ולמנוע מעבר של
הודעות חשודות לפני מעשה תוך הכנסה של מנגנוני ניתור רשת שיאתרו תנועות חשודות .על הרשויות
ליצור מנגנונים שבהם האזרח יוכל לדעת שההודעה אכן נשלחה מהגוף הספציפי.
מקרה משנת  2006שבו חברת סלולר פעלה לחסימת ספק שבו השתמשו לפעילות זו הינה מעשה ראוי
אך ישנם כלים לאיתור השולח ואימות שרת ההודעות וכדאי לנקוט בהם .מנגנון ה Billing-הנו כיוון טוב
להתחלה ,וזאת מכיוון שעל כל הודעה שמגיעה למערכת חברת הסלולר של בעל המכשיר מנהלת דו שיח
עם ספקית השירות ששלחה אותה .גורמי אכיפה יכולים אם ירצו לאתר את השולח וזאת מאחר שניתן
לחייב את ספקיות השירות להנפיק את פרטי המשתמשים בשירות (במדינות מסוימות).
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אגב ,מכשירי הסלולר החכמים פעמים רבות מונעים מהלקוח את היכולת לקרוא מי השולח האמיתי של
הודעת ה SMS-וזאת מאחר שאין יכולת לבדוק את פרטי ההודעה .תוכנות שיאפשרו זאת ויציגו את מספר
שרת ההודעות של השולח יחד עם ההודעה יאפשרו יכולת ראשונית להבין מי באמת שלח את ההודעה.
תוכנות קיימות בשוק מסוגלות לחסום מספרי טלפון ששולחים הודעות שמהותן הוא הפצצה של המכשיר
בהודעות .SMS
בתשלום:
http://iw.4androidapps.net/tag/tools/anti-sms-text-bomber-pro-download-21388.html
בחינם:
http://slideme.org/application/anti-sms-bomber
ואולם ,גם תוכנה זו איננה תמנע מהודעה אחת מלהתקבל ,ולא תמנע מתוכנה אחת ששולחת בשם
אתרים רבים לשלוח הודעות בודדות כל פעם בשם אתר אחר.

סיכום בנקודות


מכשיר סלולרי הנו אמצעי תקשורת לגיטימי ובתוכו מוכללות גם הודעות .SMS



מאחר שרבים מאיתנו משאירים את המכשיר דולק וצצמוד אלינו נוצרת כאן נקודה רגישה.



העובדה שחברות רבות מאפשרות שליחת הודעות  SMSעל חשבונן תוך זיהוי מינימלי מאפשרת
שליחת הודעות בשם החברה.



שליחת ההודעות יכולה לפגוע בחברה גם בעלות ההודעה וגם לאחר מכן מאחר – כאשר היא תיאלץ
לפצות את הלקוח שיתלונן על הטרדה (הפריעו לי לישון במשך שבוע ימים)



בטווח הארוך הקרבן עלול לכבות/להשתיק את המכשיר ,וכך המתקפה גורמת לו למנוע את השירות
במו ידיו.



מאחר שאתרים רבים חוסמים את השירות לאחר מספר ניסיונות מסוים הלקוח לא יוכל לקבל את
השירות ,והספק לא יוכל לתת אותו (דבר שיצריך שיחת טלפון שעולה כסף לספק/ללקוח בהתאם
למקרה.
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ניתן לשלוח גם מסרים מילוליים שמהותם לבצע מעשי הונאה ,לפגוע במורל של אזרחים ,ולתמרן
אוכלוסיות למעשים מסוימים.



ישנן פתרונות רבים לנושא ,אך מדובר כאן על שיטה אשר מנצלת את היכולת לבצע פעולה בסיסית
שהינה שליחת  SMSולכן ההתמודדת הינה צריכה להיות ממוסדת ומערכתית תוך שילוב של גורמים
רבים.



לטענתי ,ניתן להציף רשתות סלולריות עם מסרים מזויפים שמהותם האמיתית היא עומס על הרשתות
ומניעת שירות.
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