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על תקיפת מסופי הלווין של ViaSat
מאת אפיק קסטיאל (( (cp77fk4rמבוסס על חומרים רבים של )Ruben Santamarta

הקדמה
ב 24-לפברואר פלש צבא רוסיה לאדמת אוקראינה .באותו היום ,עשרות אלפי מסופי תקשורת לווין
הפסיקו לעבוד במספר מדינות באירופה ,ביניהן :גרמניה ,אוקראינה ,יוון ,הונגרין ופולין .באותן מדינות,
תשתיות אשר היו מבוססות על תקשורת לווינית שאוזנה ממסופים אלו חוו קשיים רבים ועם חלקן אף
נותק הקשר לחלוטין.
המשותף לכל אותם מסופי התקשורת שברגע אחד הפסיקו לעבוד הוא שכולם היו מסופי תקשורת
המחוברים לרשת התקשורת  KA-SATשל חברת  .ViaSatתקלה טכנית מקרית? אפשרי בהחלט ,אך
העיטוי מעורר חשד .תשתית קריטית שתפסיק לעבוד באירופה ברגע שהצבא הרוסי פולש למדינה השכנה
 זה בהחלט אירוע "נוח" מדי.על האירוע דיווחה סוכנות הידיעות הבריטית רויטרס ב 28-לפברואר ,ארבעה ימים לאחר מכן .בכתבה לא
נכתבה סיבת האירוע ,אלא רק נכתב שהנ"ל יכול לנבוע מתקיפת קיברנטית כגון  DDoSושחברת אבטחה
אכן חוקרת את האירוע.
ב 3-למרץ ,מייקל פרידלינג ,ראש ה - Commandement de l'Espace( CdE-פיקוד החלל הצרפתי) ,אישר
את החשש והודיע במסיבת עיתונאים שהציוד אכן נפגע עקב מתקפה קיברנטית .לאחר מכן ,הוא גם
הגדיל והוסיף כי ,למקרה שפוטין לא ידע עד עכשיו ,מערך התקשורת הלווינית הצבאית לא נפגעה מכיוון
שהוא מתבסס שלושה מעגלי אבטחה:


הראשון  -הקריטי שמהווה את ליבת הרשת (פוטין ,שים לב) ,מתבסס על לוויני ה 3A-ובקרוב ה3B-
של לוויני הצבא הצרפתי ( Syracuseלווינים המכסים תדרי  SHFו)EHF-



השני  -מערך תקשורת לוויני ,המתבסס בחלקו על מערך לוויני ה Sycral2-של  Syracuseובחלקו על
מערך לוויני התקשורת ( AthenaFidusמערך לוויני לתקשורת מאובטח ,משותף בין צרפת לאיטליה)
שמטרתו לאפשר את הגדלת הקיבולת התקשורתית במידת הצורך .לווינים בתדרי .Ka



השלישי  -מערך תקשורת להגברת קיבולת נוספת למקרה הצורך ,מתבסס על חברות אזרחיות,
וביניהן גם על החברה האמריקאית  ViaSatשנפגעה .גם הם  -לווינים בתדרי .Ka

חוקר האבטחה  Ruben Santamartaהמפעיל את הבלוג  ,Reversemode.comמוכר בתחום הלוויניות
בעיקר בזכות הפרסומים שלו אודות סקירות האבטחה הנרחבות והפגיעויות שמצא במערכי לווינים רבים.
ב Blackhat 2014-הוא העביר הרצאה בשם,"SATCOM Terminals: Hacking by Air, Sea, and Land" :
ואחרי זה פרסם את המצגת שלה תחת הכותרת ."A Wake-Up call for SATCOM Security" :ב 2018-הוא
העביר הרצאה נוספת בתחום ,גם ב Blackhat-תחת השם."Last Call for SATCOM Security" :
את שני המחקרים שבעקבותם הוא העביר את ההרצאות הוא עשה כאשר היה  Penetration Testerב-
 ,IOActiveחברה שמתמחה בבדיקות חדירות לתשתיות תעשייתיות קריטיות.
לאור המקרה והפרסומים Ruben ,הרים את הכפפה ,אסף את הנתונים שפורסמו ,ויחד עם מידע עבר
שהיה ברשותו ניסה לתת הסבר כיצד מתקפת הסייבר התרחשה .את ההסבר הוא פרסם בבלוג שלו,
בפוסט עם הכותרת."SATCOM terminals under attack in Europe: a plausible analysis" :
נכון לכתיבת שורות אלו ,אין הוכחה לכך שאכן רוסיה היא זו העומדת מאחורי השיבוש של אותם
טרמינלים ,אך ההיגיון (לפחות שלי) אומר שזה ברור .ואני מאמין שמקרה זה הוא רק קצה הקרחון של
היכולות ההתקפיות של צבא רוסיה במרחב הוירטואלי.
החלטתי לנצל את ההזדמנות כדי לסקר את הנושא ופניתי ל Ruben-על מנת לשאול אותו אם יהיה זה
בסדר מצידו להשתמש בפוסט שלו כבסיס למאמר שאני רוצה לכתוב למגזין  -והוא הסכים.
בפוסט שלו Ruben ,מתאר מספר דרכים שבהן ניתן היה לממש את אותה המתקפה ,לדוגמא ביצוע DDoS
על התווך ,א ו שידור פולסים אלקטרומגנטיים מספיק חזקים "שיטגנו" את המסופים .אך עם זאת ,כאשר
בוחנים את אותם המסופים מקרוב ,מבינים כי ה Firmware-שלהם הוחלף באחד לא שמיש .מה שמבטל
לא מעט דרכים שניתן היה לממש מתקפה זו ולקבוע בצורה די טובה שמישהו הריץ עליהם (או על שרת
העדכונים שלהם) קוד מרחוק.
מטרתי במאמר זה הינה לסקר את פרטי האירוע תוך כדי הבאת רקע טכני ומקיף בנושאים השונים
השזורים בו ,וכן את דעתי האישית על המקרה ,הן מבחינה טכנית והן מבחינה ספקולטיבית .
אבל לפני הכל  -בואו נתחיל עם קצת היסטוריה...
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על התפתחות התקשורת הלווינית
המעצמה הראשונה שהצליחה לשגר לווין לחלל הייתה רוסיה ,ובכך סימנתה את יריית הפתיחה של
"המירוץ לחלל" בינה לבין ארצות הברית .הלווין הראשון ששוגר לחלל היה הספוטניק .1-הרוסי ,הוא שוגר
בשנת  .1957המשמעות של השיגור היא ללא ספק אדירה .אך מבחינה טכנולוגית  -ספוטניק לא היה לווין
תקשורת כמו שאנחנו מכירים כיום ,הוא אומנם יכל היה לשדר אותות קבועים שאותן ניתן היה לקלוט
מכדור הארץ ,אך הוא אינו היה בעל מקלטי רדיו ולא ידע לקבל תשדורת מכדור הארץ ולממסר אותה
הלאה .כנ"ל עם הספוטניק( 2-שכלל את הכלבה לייקה  -היצור החי הראשון ששוגר אל מחוץ לכדור הארץ
בכוונה תחילה).
בשנת  1591שוגר ה SCORE-האמריקאי .שידע לקלוט תדר מכדור הארץ ,להגביר אותו באמצעות
 Repeaterפאסיבי ולממסר אותו בחזרה לכדור הארץ .בכך ה SCORE-היה לווין התקשורת הראשון
ששיגרה האנושות .עובדה נוספת מעניית הקשורה ל SCORE-היא שהמסר אותו הוא שידר (ברכת שלום
מנשיא ארצות הברית) היה שונה מהמסר איתו הוא שוגר ,והקלטת ממנה נקראה ההודעה לשידור
שוכתבה כאשר הוא היה בחלל.
בסוף שנת  ,1960שוגר ה Courier 1B-שהיה לווין התקשורת הראשון שכלל  Repeaterאקטיבי וידע לקלט
ולשדר בקצב של ( 55kbpsמדובר ב.)bits per seconds-
ההבדל בין  Repeaterפאסיבי לאקטיבי הוא ש Repeater-פאסיבי הוא מכאני בעיקרו  -והוא יודע להגביר
אותות בדרך כלל ע"י צורתו והחומר ממנו הוא בנוי (שדר הרדיו פוגע בו וחוזר לכדור הארץ באופן "טיפש"
כמו במראה) .לעומת  Repeaterאקטיבי שיודע לעשות זאת באופן דיגיטלי ,ע"י עיבוד האות המתקבל,
ניקוי הרעש ומיצוי המסר ,הרכבת השדר מחדש ושידורו באמצעות משדר דיגיטלי.
בשנים  1962-1963שוגרו לוויני ה Telstar1-ו Telstar2-של חברת  AT&Tוהיו הלווינים הראשונים שהיו
לשימוש בשידורי  Radiofaxותשדורת טלוויזיה.
בשנת  1972שוגר הלווין הראשון מסדרת לוויני ( Anikשמו היה  )Anik A1של חברת התקשורת הקנדית
 .Telesat Canadaהאחרון בסידרה ( )Anik G1והוא שוגר באפריל  .2013הלווין  Anik A1היה הלווין הראשון
שאפשר תקשורת טלפונית פנימים-ארצית מבוססת לווין .לווין זה (וכך גם שני לוויני  Anikהבאים בסידרה)
היו מצויידים כל אחד ב 12-טרנספונדרים מתחום תדרי  C-Bandשסיפקו יחדיו רוחב פס של עד 7,000
שיחות טלפון או  12ערוצים טלוויזיה בצבעים.
בין השנים  1591-1984שוגרו סדרת הלווינים ( Westarשישה לווינים סך הכל) של חברת ,Western Union
 Westar1היה הלווין הראשון לתקשורת פנימית של ארצות הברית .שלושת הלווינים הראשונים בסידרה
נשאו גם הם  12טרנספונדרי  C-Bandוהיו בעלי רוחב פס זהה ללוייני  .Anikשלושת הלווינים הבאים
בסידרה נשאו מספר כפול של טרנספונדרים.
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בשנת  1976שוגר  Marisat1של חברת  ,COMSATוהוא היה ללווין התקשורת הראשון בעולם שאפשר
תקשורת אל ומ -תחנות ניידות .עד שיגורו של לווין זה ניתן היה לבצע תקשורת לווינית רק למסופי
תקשורת הנמצאים במיקום גאוגרפי שנקבע מראש ,עובדה שהגבילה מאוד את מימוש הפוטנציאל של
טכנולוגיה זו .חברת  COMSATשהפעילה את לווין זה פתחה את עולם התקשורת הלווינית לשימוש גם על
ידי ספינות .הנ"ל התאפשר ע"י הוספת תחנות ממסר שהפעילה החברה על מספר חופים בארצות הברית
וכך ממסרה את תקשורת הלווין אל עבר המסופים הניידים שהותקנו על הספינות שיצאו לים.
לווינים אלו היוו חידוש טכנולוגי נוסף שלא נראה עד כה בכך שהם כללו שלושה סוגי טרנספונדרים שכל
אחד מהם שידר וקלט תדרים שונים .כל אחד מלווינים אלו נשא טרנספונדר בתחום תדרי ,L-Band
טרנספונדר בתחום תדרי  C-Bandושלושה טרנסדפונדרים בתחום תדרי ה.UHF-
"טרנספונדר (בעברית :משיב) בתקשורת לוויינית ,משיב אוסף אותות במגוון תדרי "( "uplinkתשדורת אל
הלוויין) ומשדר אותם במגוון תדרי " "Downlinkאל עבר מקלטים על פני כדור הארץ ,בדרך כלל ללא
התערבות בתוכן האותות ובמידע המאופנן עליהם ".שמו נגזר מהלחם של המילים  Transmitterו-
 - "Responderויקיפדיה
ב 1979-הוקם המיזם הבריטי  Inmarsatשכלל ארבעה לוויני תקשורת לטובת תקשורת בין כלי שייט ימיים,
ועד שנת  ,1984שוגרו ארבעה לוויני  MARECSשהייו הבסיס למיזם זה.
ב 1988-הסתיימה הנחת והתקנת  ,TAT-8כבל התקשורת הטראנס הטלנטי השמיני והראשון שהיה מבוסס
סיבים אופטים .כמעט ולא ניתן להשוות את היתרונות של סיבי תקשורת אופטיים אל מול תקשורת לווינית,
לא מבחינת עלויות או פשטות תחזוקה ,לא מבחינת איכות השירות ( RTTוכו') ולא מבחינת הקיבולת
שסיבים אלו מאפשרים .לדוגמא TAT-8 :מספק קיבולת של ( 280Mbit/sמקביל כ 40,000-שיחות טלפון) ,ו-
 TAT-14בעל קיבולת של .2.3Tbit/s
המגמה של פריסת הסיבים הטראנס-אטלינטיים ,ובכלל המעבר לתקשורת מבוססת סיבים אופטיים עצרה
כמעט לחלוטין את ההתבססות על לוויני התקשורת כנדבך מרכזי לתקשורת ,וכיום הרב המוחלט של
תקשורת הטלפון והאינטרנט מתבססת על טכנולוגיה זו.
לוויני תקשורת עדיין משוגרים לטובת שימושי צבאיים ,מדינתיים ,תעשייתיים ואף אזרחים ,אך מלבד
במקומות מנותקים או מרוחקים מאוד (כגון בלב ים ,איזורים בעלי תשתיות רעועות וכו') תקשורת זו
משמשת כגיבוי בלבד.
 KA-SATשל חברת  AirBusהוא הלווין המשרת את מסופי התקשורת של  ViaSatשנפרצו .הוא נבנה במקור
ע"י  ,Astriumחברת בת של "תעשיית התעופה והחלל האירופית" (ה )EADS-שרכשה את Airbus
הצרפתית ב 2006-וב 2017-גם אימצה את שמה .הוא מבוסס ברובו על הדגם  Eurostar E3000ושוגר
לחלל בסוף  .2010את שמו ,קיבל הלווין בשל השימוש בתדרי

. Ka
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איך התקיפה בוצעה?
אחת השאלות המעניינות היא כיצד בוצעה התקיפה ,ובפרט כיצד אותו  Payloadלביצוע ה Wipe-עשה את
דרכו אל אותם המסופים בדיוק אל זמן הפלישה .תשובה לשאלה הזאת לא הושגה באופן חד משמעי ,אך
מהמחקר שביצע  Santamartaנראה כי אחד הכיוונים הסבירים ביותר הוא תקיפת שרת הTR-069-
שמנהל את אותם המסופים ודרכו ביצוע השתלטות על רכיבי הקצה.

SNMP
לא נעמיק מדי נושא ,אך ,כיוון חדירה נוסף שעלה מהמחקר של ( Santamartaולאחר מכן בוטל) הינו דרך
שירות ה SNMP-שנתמך במסופים אלו ,אך מהמחקר שביצע נרא היה כי המימוש של הפרוטוקול במסופים
אלו אינו תומך בפקודות שיאפשרו את התקנת ה .Payload-זו הקונפיגורציה שחולצה:

[מקור]https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html :

ואלו ה-MIB-ים שמומשו ע"י ה( Client-הקובץ :)vsatSb2Ut.so

[מקור]https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html :

בפרוטוקול  ,SNMPפרטי ההזדהות שמורים הן על השרת ואין הן ה Client-ובגרסאות הנפוצות אף עוברות
באופן גלוי ברשת Read-Write User .הינו המשתמש בעל ההרשאות הגבוהות ביותר כך שבמידה ואכן
הייתה פקודה שמאפשרת להריץ פקודה מרחוק  -היה נוח מאוד לתוקף להשתמש בה.
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בהינתן העובדה שהרכיב מאזין על  UDP Socketשנגיש מהרשת ,אין שום סיבה לא לחקור גם אותו
ולראות האם נ יתן היה לנצל בו חולשה כך שתאפשר הרצת קוד על המסופים ,גם אם אין פונקציה לוגית
שתאפשר זאת באופן מכוון .הערכתי היא ש Santamarta-או לא חשב על הכיוון הנ"ל או פשוט הניח
שהכיוון עם ה TR-069-פשוט יותר למימוש .להרחבה בנוגע לפרוטוקול וכיצד ניתן לנצלו לרעה ,ניתן לקרוא
מאמר שכתבתי בנושא:
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x28/DW40-1-AttackingSNMP.pdf

אז מה זה ?TR-069
 TR-069הינו פרוטוקול לניהול רכיבי קצה דרך שרת בודד שהוצג ב .2004-אחת הדוגמאות הנפוצות
לשימוש בפרוטוקול זה היא הדרך בה ספקיות תקשורת מנהלות את ציוד התקשורת המסופק על-ידיהן
בבתיהם של לקוחותיהן (אז אם ציוד הרשת דרכו אתם מחוברים לאינטרנט סופק ע"י הספקית שלכם -
ככל הנראה גם אתם משתמשים בפרוטוקול הזה).
הפרוטוקול מאפשר לספקית לקבל שליטה מלאה על הנתב ,הנ"ל עוזר לה במקרים כמו:


ביצוע עדכון תוכנה או קושחה לרכיב מרחוק (למשל עדכוני אבטחת מידע שהיצרנית סיפקה)



תמיכה טכנית מרחוק  -למקרה של תקלה ,במידה ולא מדובר בתקלה בחיבור לספקית עצמה התומך
הטכני יוכל לתשאל את הרכיב ואף לעדכן בו הגדרות שונות לטובת תיקון התקלה.



עדכון פרמטרים כלליים (עדכון שרת ה DNS-גם מחוץ לפרוטוקול  DHCPאו ביצוע  Restartלרכיב כדי
להחיל הגדרות נוספות)

הפרוטוקול מתבסס על  Clientשרץ על הרכיב אותו מעוניינים לנהל (מכונה גם  ,CPEקיצור של Customer-
 )Premises Equipmentומקונפג להתחבר לשרת פעם בפרק זמן קבוע או כאשר השרת מטרגר אותו
להתחבר אליו במידה וזה מתאפשר מבחינת ניתוב (בקשה המכונת " ,)"Connection Requestהנ"ל נובע
כי בהרבה מקרים רכיבים אלו נמצאים מאחורי  NATולכן לשרת המנהל אותם אין ניתוב אליהם .השרת
המרכזי מכונה ( ACSקיצור .)Auto-Configuration Servers

ל TR-069-יש הרחבה בשם  ,TR-111שמאפשרת באמצעות שרתי  STUNו UDP NAT Traversal-לשרת כן
ליזום תקשורת מול ה CPE-גם כאשר הוא מאחורי .NAT
פרוטוקול התקשורת בין ה CPE-ל ACS-מכונה ( CPE WAN Management Protocolאו בקצרה,)CWMP :
ומדובר בפרוטוקול -SOAPי המבוסס על  HTTPאו  .HTTPSלהלן מצגת בנושא ,להרחבה .על מנת להתחבר
לשרת ,על ה Client-להציג פרטי הזדהות (יכול להיות כ ,Certificate-שם משתמש וסיסמה כחלק מה-
 SOAPאו  Basic Authenticationבאמצעות שכבת ה ,HTTP-וכאשר שרת ה ACS-מעוניין להתאמת מול ה-
 CPEהוא מבצע זאת באמצעות פרטי הזדהות (או  )Certificateמעל גבי הפרוטוקול.
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ב 2014-זכה הפרוטוקול (שלא באשמתו) לכותרות רבות בשל החולשה  - Misfortune Cookieחולשה
שהתגלתה באחד משרתי ה HTTP-הנפוצים אשר יצרניות נתבים ביתיים אימצו כשרת התשתית
לפרוטוקול למקרה שה ACS-ירצה להתאמת מול ה .CPE-ספציפית ,מדובר בשרת בשם RomPager
והחולשה התגלתה בגרסא  4.07שלו (ע"י חוקרי חולשות ישראלים העובדים ב CheckPoint-ואף פרסמנו
עליה מאמר במגזין) ,שבאותה תקופה הייתה הגירסה הנפוצה ביותר לשרת זה ואחד השירותים הנפוצים
ביותר הפתוחים באינטרנט.
רכיבי ה Surfbeam2-מגיעים עם לקוח ה TR-069-בשם  AXACTשל חברת  AXIROSהגרמנית ,ומהממצאים
ש Santamarta-הציג ,עולה כי רמת הקוד לא סבירה בעליל בהתחשב בכך שמדובר בפרוטוקול שאמור
לאפשר לגורם חיצוני לנהל את הרכיב בצורה מבוקרת Santamarta .חקר את ה Client-הנ"ל וראה
שמדובר בברדק לא קטן.
הוא הציג שלושה כיוונים מעניינים שדרכם ניתן היה לבצע את המתקפה דרך שירות זה:


שתי חולשות  Command Injectionפוטנציאליות בשני רכיבים שונים אשר רצים על ה CPE-ומאזינים
לתקשורת חיצונית .הראשונה ,בבינארי של  cwmpclientעצמו:

[מקור]https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html :

לקראת סוף קטע הקוד אפשר לראות את הקריאה ל system-לטובת הרצת בינארי מ /usr/bin-עם
פרמטרים הנשלטים ע"י המשתמש ללא סניטציה שלהם לפני כן.
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Shell  ע"י הכנסת פרמטר שנגמר ושרשור פקודתCommand Injection הנ"ל הוא מקרה קלאסי של
:נוספת לאחריו באמצעות טריקים כגון


"parameter;command"



"parameter `command`"



"parameter $(command)"
: כשהוא מאופשר8700  שמאזין על פורט/usr/bin/bbagent והשניה בבינארי בשם

]https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html :[מקור

:להרחבה בנושא
https://book.hacktricks.xyz/pentesting-web/command-injection
" הנתמכת בשרת זה ומאפשרת לבעל השרתAPP INSTALL"  תומך בפונקציה בשםClient-שה



 מהקוד נראה שהמימוש שלהם לפונקציה זו ללא. ולאחר מכן להריצוCPE-להעלות בינארי אל רכיב ה
:שום בדיקה קריפטוגרפית

]https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html :[מקור

ViaSatעל תקיפת מסופי הלווין של
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 וקיימות קונפיגורציות שונות כךACS- חדש שמוגש משרת הFirmware  תומך הן בהתקנתClient-שה



ACS- באופן קריפטוגרפי (מה שמאפשר לכל מי שהשתלט על שרת הFirmware-שהוא לא יוודא את ה
: השתמשו בהViaSat- הוא לא ציין מה הייתה הקונפיגורציה ש,) משלוFirmware להגיש

]https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html :[מקור

לפי רמת הקוד אפשר להניח שכנראה יש עוד מספר לא מועט של דרכים להריץ קוד מרחוק על אותם
 בוצעה באמצעות שימוש ישיר באחתFirmware- אך זה לא כל כך משנה אם החלפת ה,המסופים
,boot- או אחת המחיצות שמהן הוא נטען בעת הNVRAM- באמצעות שכתוב ה,הפונקציות הרלוונטיות
 בדרך.Command Injection והאם זה בוצע לאחר ריצה מרחוק תוך כדי ניצול אחד מכשלי הקוד שאפשרו
.כלל רכיבים כאלה משתמשים בתשתיות קוד ישנות מאוד שאינן מתוחזקות דיין
: פורסם כיViaSat בפוסט שפורסם על ידי חברת
Subsequent investigation and forensic analysis identified a ground-based network intrusion by an attacker
exploiting a misconfiguration in a VPN appliance to gain remote access to the trusted management
segment of the KA-SAT network. The attacker moved laterally through this trusted management network
to a specific network segment used to manage and operate the network, and then used this network
access to execute legitimate, targeted management commands on a large number of residential modems
simultaneously. Specifically, these destructive commands overwrote key data in flash memory on the
modems, rendering the modems unable to access the network, but not permanently unusable.

 תקפו סגמנט, דרכו חדרו התוקפים לסגמנט הניהול, שלהם לא קונפג כהלכהVPN- שרת ה,לדבריהם
.(ככל הנראה "רכיב") ספציפי וניצלו את הרשאותיו כדי להריץ פקודות לגיטימיות כדי לממש את משימתם
... אבל זה בהחלט מריח כך,ACS-זאת לא הוכחה חד משמעתית לכך שהתקיפה אכן בוצעה דרך שרת ה
ViaSatעל תקיפת מסופי הלווין של
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הקשר הרוסי
 העלתה פוסט באתרה עם מידע השופך אורViaSat  חברת, ימים אחרי האירוע המדובר21- כ,30/03-ב
 בפוסט היא כתבה כי מחקירה שהיא ביצעה על העמדות.ומגלה מעט יותר פרטים טכניים על המתקפה
שנתקפו "לא זוהתה שום חריגה על רכיבים חומרתיים מבחינה פיזית ולא זוהו שום עקבות למתקפת
:"Factory-Reset  ולמעשה ניתן לבצע שחזור מלא של המודם באמצעות,Supply-Chain
Viasat has conducted an exhaustive analysis of impacted modems and confirmed no anomalies or impacts
to any electrical components, no impact or compromise of any modem physical or electronic components,
no evidence of any compromise or tampering with Viasat modem software or firmware images and no
evidence of any supply-chain interference. The modems can be fully restored via a factory reset. To date,
Viasat has no evidence that standard modem software or firmware distribution or update processes
involved in normal network operations were used or compromised in the attack.

,) אותה החברה כתבה גם כי נכון לכתיבת שורות אלה (זמן כתיבת הפוסט באתר החברה,באותו הפרסום
." לא ברמת התוכנה ולא ברמת הקושחה,"לא זוהה שום שימוש לרעה בשום מנגנון הפצת עדכונים
 מתוךSurfbeam2  עדכן שאדם (לא פירט מי) שלח לו שני מודמים מסוגRuban ,(21/12( יום לאחר מכן
 הראשון שייך לערכה שנתקפה במסגרת התקיפה וכעת אינו בר,ViaSat  של חברתSETCOM ערכות
: כך הן נראות, והשני חולצה מערכה שלא נתקפה כלל,שימוש

ViaSatעל תקיפת מסופי הלווין של
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 Rubanחילץ את ה Firmeware-מזיכרון ה Flash-של המודמים (מדגם )Spansion S29GL256P90TFCR2
וביצע השוואה בין שתי התוצאות:

[מקור]https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html :

בצד שמאל (" )"Attacked1.binהינו ה Dump-מהמודם של המסוף שנתקף ,וצד ימין ("- )"fw_fixed.bin
הינו ה Dump-מהמסוף התקין .די בקלות ניתן לראות את ה Pattern-שבעזרתו עשו  Wipeל :Flash-רצף
כלל התווים בסדר יורד.
באותו היום ממש ,החוקרים  Juan Andres Guerrero-Saadeו Amerongen Max van-מחברת
 SentinelOneפרסמו פוסט טכני עם הכותרת"AcidRain | A Modem Wiper Rains Down on Europe" :
בבלוג המחקר של החברה .בפוסט הם סיפרו כי מבחינתם הסיפור התחיל עוד ב .15/03-כאשר הם זיהו
שגורם כלשהוא בעל כתובת  IPאיטלקית העלה קובץ  ELF 32-bit MSBשקומפל סטטית למעבד  MIPSעם
השם( ukrop :בבלוג הם מעלים את ההשערה שהשם הוא אולי קיצור של המילים  ,ukraine operationאו
שמדובר בתעתוק של המילה "שמיר" מרוסית ,Укроп :שזה כינוי גנאי רוסי לאוקראינים).
מניתוח של אותו הבינארי ,נראה כי מדובר בכלי שמטרתו היא מחיקת קבצים ( .)Wiperהם כינו אותו:
 , AcideRainונראה שהוא כלי גנרי למחיקת כל הקבצים שאינם קשורים למערכת ההפעלה .על מנת
לעשות זאת הכלי עובר על כלל התיקיות במערכת הקבצים ,וכל קובץ שאינו מופיע תחת התיקיות
הסטנדרטיות הבאות:
/bin
/boot
/dev
/lib
/proc
/sbin
/sys
/user
על תקיפת מסופי הלווין שלViaSat
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נדרס עם הפונקציה הבאה:

כאן אפשר לראות את ה Pattern-שאיתו דורסים את תוכן הקובץ :ערכו של  value_to_writeמתחיל ב-
 0xffffffffובכל פעם מתעדכן באופן הבא .value_to_write = value_to_write - 1 :מתאים די במדויק
לאותו ה Pattern-ש Ruben-חילץ מרכיבי הזיכרון של המודם שנתקף!
בהמשך הפוסט ,החבר'ה מ SentinelOne-הראו את הקשר בין  AcidRainלבין הכלי שקושר כבר בעבר ל-
( APT28יחידת הסייבר של ה )GRU-לתקיפת ראוטרים ושרתי קבצים רשתיים מסוג  QNAPהמוכר גם
בשם  . VPNFilterהקישור בוצע ע"י השוואת הפונקציות בין הפלאגין " "dstrשל VPNFilter stage 3
שמטרתו היא למחוק כליל את מערכת הקבצים של הראוטר עליו הותקן  .VPNFilterהקישור לפלאגין בוצע
ע"י העובדות הבאות:


כ 55-אחוז מהקוד של שני הבינארים היה זהה .נראה שרב הקוד שלהם זהה בגלל ששניהם קומפלו
סטטית עם אותה ספריית .libc



טבלת ה Section Header-של שני הבינארים זהה לחלוטין:

[מקור]https://www.sentinelone.com/labs/acidrain-a-modem-wiper-rains-down-on-europe :



מעבר לכך ,החוקרים מצביעים על מטודולוגיות פיתוח דומות ,כמו שמירת ה syscall-האחרון במקום
גלובאלי בקוד לפני קריאה ל syscall-חדש או שימוש ב MEMUNLOCK ,MEMGETINFO :IOCTLs-ו-
 MEMERASEכדי למחוק בלוקים מהתקני .MTD

עם זאת ,החוקרים גם מציינים ש AcidRain-נכתב עם סטנדרט פיתוחי נמוך יותר מאשר .VPNFilter
בשורה התחתונה ,החוקרים כתבו שלמרות שהם לא יכולים להוכיח את הקשר בין שני הכלים באופן חד-
ערכי ,יש ביניהם דמיון לא סטנדרטי שמעלה חשד רב.
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סיכום
מה שעולה מהמחקר שבוצע זה שלא הופעלה כאן יכולת "מיוחדת" על תשתית הרדיו של המסופים ומי
שהפעיל את המתקפה לא השתמש בטכניקות מיוחדות (כגון חולשות בפרוטוקולי התקשורת מול הלווינים
עצמם ולא התגלו ארטיפקטים המעידים על כך שהושגה הרצת קוד על הלויינים עצמם).
הסיפור כולו בכלל וממצאי המחקר של  Santamartaעל מרתקים ,על כך אין עוררין .עם זאת ,לדעתי לא
מדובר בעליית מדרגה מבחינת מורכבות טכנולוגית או במתקפה ברמה שלא נצפתה עד כה ,אך בהחלט
מדובר בעליית מדרגה מבחינת השילוב של מתקפות בסיגנון זה על תשתיות קריטיות יחד עם תקיפות
צבאיות פיזיות.
כשמדובר במלחמה ,אין תחום או תשתית שהוא "מחוץ למשחק" ,וכמו שמראים ממצאי דו"חות המחקר
הקודמים בתחום ,עושה רושם ששגויה היא המחשבה שככל שהתשתית קריטית וחשובה יותר  -ככה היא
תהיה מאובטחת יותר ,והאמת היא אולי אף הפוכה  -ודווקא התשתיות הקריטיות ביותר  -הן אלה גם
הפגיעות ביותר .למה זה? אולי דווקא מכיוון שמדובר בתשתיות קריטיות שמפעיליהן מעוניינים כמה
שפחות לשנותן (מבחינת " )"if it's not broke don't fix itאו מכיוון שהן כאן כבר הרבה מאוד זמן
והרכיבים הקריטיים שלהן ישנים מאוד.
לפי תערו של אוקאם לא בוצעה כאן מתקפה מורכבת מאוד ,אך חשוב להצמד לעובדות :הדרך בה
התוקפים כן חדרו לאותם מסופים לא אותרה באופן חד משמעי ,ולכן גם אי-אפשר לשלול (ואסור לזלזל)
ביכולותיו של אותו גורם.
ברצוני להודות לשנית ל Ruben Santamarta-מ Reversemode.com-הן על הפוסטים המרתקים שהוא
מפרסם והן על האישור שלו ותמיכתו במאמר זה.

על תקיפת מסופי הלווין שלViaSat
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,144יוני 2422

13

מקורות


https://www.youtube.com/watch?v=8M8MurmuEtQ - Last Call for SATCOM Security



https://www.youtube.com/watch?v=YeKswEamOl4 - SATCOM Terminals: Hacking by Air,
Sea, and Land



https://slideplayer.com/slide/6419534/ - Basic Satellite Communication (2) Frequency
Allocation, Spectrum and Key Terms



http://web.uettaxila.edu.pk/CMS/SP2015/teSNms/



https://www.reversemode.com/2022/03/satcom-terminals-under-attack-in-europe.html



https://www.reversemode.com/2022/03/viasat-incident-from-speculation-to.html



https://www.sentinelone.com/labs/acidrain-a-modem-wiper-rains-down-on-europe/



https://www.viasat.com/about/newsroom/blog/ka-sat-network-cyber-attack-overview/



https://www.viasat.com/about/newsroom/blog/satellite-history/



https://internet-access-guide.com/submarine-communication-cables-the-backbone-ofworldwide-communications/



https://www.britannica.com/technology/satellite-communication/How-satellites-work



https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_communications_cable
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