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 2020ביולי  13
  כ"א בתמוז תש"פ

 1075-ס-בסימוכין: 
 

טכניקות של קבוצות תקיפה לצמצום סיכויי חשיפה 
 ובלימה של מתקפות

 

 

עושות שימוש קבוצות תקיפה  .1

ות שונות המאפשרות להן בשיט

לצמצם את סיכויי החשיפה והבלימה 

 של מתקפותיהן.

תופסת תאוצה בשנה השיטה אחת  .2

האחרונה היא נטרול מוצרי אבטחת 

, וירוס-אנטיתוכנות  תמדוגמידע, כ

בהמשך  במגוון דרכים שיפורטו

במחשב  ותהמסמך, והרצת נוזק

 הקורבן לאחר מכן.

(, מבוססת על תקיפה באמצעות כלים LotL)  Living off the Landשיטה נוספת, המכונה .3

ביוזמתו, או אשר מותקנים כחלק מכלי מערכת ההפעלה, לגיטימיים שהותקנו במחשב הקורבן 

 .ידי התוקפים לא אמור לעורר את חשדו-ועל כן שימוש בהם על

ממצאים אלו נצפו ביתר שאת במהלך חקירות אירועים להם היה שותף מערך הסייבר בתקופה  .4

 .APTכמו גם  Cybercrimeהאחרונה, באירועי 

 מטרת מסמך זה היא סקירת שיטות אלו לטובת העלאת המודעות אליהן, ומתן המלצות בנושא. .5

  

 תקציר 
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 נטרול מוצרי אבטחה

 

 ( פגיעיםDriversמנהלי התקנים )נטרול מוצרי אבטחה באמצעות 

כי בשני אירועים אותם חקרה זיהתה  Sophosחברת אבטחת המידע הבריטית דיווחה  2020בפברואר 

 GIGABYTEטכניקת תקיפה חדשה, בה התוקפים התקינו מנהלי התקנים פגיעים של חברת 

במחשבים אותם ביקשו לתקוף. באמצעות מנהלי התקנים אלו, התוקפים יכלו לנטרל מוצרי אבטחה 

חשף או להיבלם. בשני המקרים התוקפים השתמשו בכופרה יולהריץ כופרה שתצפין קבצים מבלי לה

המנוצלת במתקפות נגד יעדים ממוקדים ובעלי  Big-Game, וריאנט של כופרת RobbinHoodבשם 

 .ערך גבוה

 :ידי קבוצת התקיפה-המבוצעים עלידי החברה היא תיארה את השלבים -בדו"ח שפורסם על

 דריסת רגל ברשת הקורבן. השגת .1

של  GDRV.SYS( kernelמנהל ההתקן הלגיטימי עבור ליבת מערכת ההפעלה )התקנת  .2

 .GIGABYTEחברת 

 ( במטרה להשיג גישה לליבה.CVE-2018-19320פגיעות הקיימת במנהל התקן זה )ניצול  .3

של מנהל ההתקן במערכת ההפעלה  לשם נטרול זמני של בודק החתימותהגישה לליבה ניצול  .4

 .Windowsשל 

לשם , (malicious kernel driverהפועל בליבה ) RBNL.SYSזדוני התקן המנהל ההתקנת  .5

על המחשב המותקף.  ותהרצ וירוס-תוכנות אנטימוצרי אבטחת מידע כמו עצירה או נטרול של 

 .10-, וWindows 7 ,8מערכות הפעלה רלוונטי לשלב זה 

 הקבצים של הקורבן. הצפנתו RobbinHood הכופרהת רצה .6

  "Safe Mode"נטרול מוצרי אבטחה באמצעות שימוש במצב 

כי חקרה סדרת מתקפות כופרה, בהן התוקפים  Sophosפרסמה חברת  2019בדצמבר  .1

ולהצפין את קבצי  וירוס-האנטיכדי לעקוף את תוכנת בטכניקה שלא נצפתה לפני כן השתמשו 

 פרטים
 

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19320
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 מחשב במצבהעל הרצת כופרה תוך אתחול  תמתבסס טכניקה זו חשף.יהקורבנות מבלי לה

"Safe Mode" , נועד לשחזור מערכת הלא פועלות במצב זה  וירוס-טיאנהמאחר ורוב תוכנות

 ה.ההפעלה במקרה של תקל

החברה חשפה כי במהלך חקירה של אירוע כופרה בארגון מותקף, היא מצאה שימוש בכופרה  .2

 Windows -עשתה שימוש ב Snatch קבוצת התקיפה לביצוע טכניקה זו. Snatchבשם 

registry key כדי לתזמן Windows service אשר ייפתח ב-"Safe Mode " ויריץ את הכופרה

קבוצת התקיפה . התחשוף אותה ותעצור את תהליך ההצפנ וירוס-האנטית ללא חשש שתוכנ

Snatch  מאחר ונהגה  ,אך עד לפרסום אודות מתקפה זו לא הייתה מוכרת 2018פעילה מקיץ

א ביצעה קמפיינים לתקוף יעדים ממוקדים כמו חברות או ארגונים ציבוריים וממשלתיים, ול

 בתפוצה רחבה.

 (killing processesלסיום תהליכים ) באמצעות נוזקה המכילה קודנטרול מוצרי אבטחה 

 Nemtyכופרת המפתחים של פרסם חוקר אבטחת המידע, ויטאלי קרמז, כי  2019בספטמבר  .1

ביצעו בה שינויים שהפכו אותה לאגרסיבית יותר ובעלת מאפיינים הדרושים לכופרה המוצעת 

  (, מבלי לשנות את מספר הגרסה שלה.RaaSכשירות )

 Kill Processes andכחלק מהשינויים, הגרסה האחרונה כוללת קוד לסיום תהליכים ומשימות ) .2

Servicesם בשימוש. בתוך כך, הקוד יוודא גם ( במטרה לוודא את הצפנתם של קבצים שנמצאי

 את הפסקתם של תוכנות אבטחה הרצות במחשב.

 התחמקות ממוצרי אבטחה באמצעות שימוש במכונה וירטואלית

שיטת תקיפה חדשה  Sophosחברת אבטחת המידע הבריטית  חשפה( 2020בחודש שעבר )מאי  .1

 וירוס. -המאפשרת הפצת כופרה תוך התחמקות מתוכנת האנטי

של חברת  VirtualBoxהחלה להשתמש בכלי  RagnarLockerפי הפרסום, קבוצת התקיפה -על .2

אורקל והריצה באמצעותו מכונות וירטואליות במחשבים שהיא תקפה. היא הגדירה את המכונה 

( המקומיים והמשותפים וכך שתוכל drivesהוירטואלית כך שיהיה לה גישה מלאה לכל הכוננים )

לגשת לקבצים המאוחסנים מחוץ לשטח האחסון שלה. לבסוף, הקבוצה הריצה את הכופרה 

https://news.sophos.com/en-us/2020/05/21/ragnar-locker-ransomware-deploys-virtual-machine-to-dodge-security/
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וירוס המותקן במחשב לא יכול היה לזהות את התהליך -ה הוירטואלית, כך שהאנטיבתוך המכונ

(Process .הזדוני של הכופרה ) 

3. RagnarLocker  היא קבוצת תקיפה אשר פועלת נגד יעדים ממוקדים בדמות רשתות ארגוניות

 וארגונים ממשלתיים, ולא נגד אנשים פרטיים. 

 RDPות פנימיות באמצעות ניצול של ממשקי במתקפות שביצעה בעבר חדרה הקבוצה לרשת .4

פגיעים. לאחר שהשיגה גישה, היא התקינה גרסה של הכופרה  MSPחשופים לאינטרנט וכלי 

המותאמת אישית לקורבן, ודרשה ממנו סכום אסטרונומי של עשרות ומאות אלפי דולרים עבור 

 פיענוח ההצפנה. 

יה הוא עצום, היא פיתחה שיטה שתקטין מאחר ופוטנציאל הרווח הכלכלי של הקבוצה ממתקפות .5

 את סיכויי החשיפה של המתקפה ותעלה את סיכויי הצלחתה.

 

Living off the Land  (LotL) 

 

, 2017( לשנת ISTRבדו"ח איומי האינטרנט )פי הגדרתה של חברת אבטחת המידע סימנטק -על .1

היא מתקפה המבוצעת באמצעות רכיבי מדף ותוכנות  Living off the Land  ((LotLמתקפת 

 ידי התוקף.-תקנה נוספת של קבצים בינאריים עלהמותקנים מראש על מחשב הקורבן, וללא ה

המערכת לטובת פעילות לגיטימית,  מנהלניידי -לו מותקנים פעמים רבות עלאמאחר וכלים  .2

גם במידה והמתקפה יותר מכך,  זיהוי מתקפות. הדבר מקשה על חסימת הגישה אליהם ועל

יפה משתמשות שכן כל קבוצות התק קשה לשייך אותה לקבוצת תקיפה מסוימת ,מתגלה

 . בכלים קיימים ולא בכלים שפיתחו בעצמן

, VB scriptsבין היתר, ניתן לבצע מתקפה מסוג זה באמצעות מסמכים המכילים פקודות מאקרו,  .3

. הדבר נכון גם לגבי קוד ייעודי netsh, או שימוש בפקודות מערכת כמו פקודות PowerShellקוד 

(shellcode ) המוחדר למחשב באמצעות כליLotL פועל בזכרון בלבד וללא כתיבה לדיסקו. 

, אינה נחשבת Pwdumpאו  Mimikatzפי סימנטק, הורדת כלים בעלי ייעוד כפול, כמו -על .4

 . LotLלמתקפת 

https://docs.broadcom.com/doc/istr-living-off-the-land-and-fileless-attack-techniques-en
https://docs.broadcom.com/doc/istr-living-off-the-land-and-fileless-attack-techniques-en
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, בעוד Filelessלמתקפות מסוג  LotLכמו כן, סימנטק מציינת כי רבים נוטים לבלבל בין מתקפות  .5

 Windows-הוולשנות את ר קבצים זמניים מסוימות עלולות ליצו LotLשבפועל מתקפות 

Registry  מאוחסן בדיסק. ה 

הידועה בפעילותה בשיטת  Astarothקבוצת התקיפה מיקרוסופט כי  פרסמה 2020בחודש מרץ  .6

LotL  ובשימוש בכלים לגיטימיים שלWindows ידה בחודש -להפצת נוזקות, אשר נחשפה על

יולי בשנה שעברה, שבה לפעילות בחודש ינואר עם שיטות חמקניות אף יותר. בשנה שעברה 

 Windows Management Instrumentationמיקרוסופט זיהתה עלייה חדה בשימוש בכלי 

Command-line (WMIC)המובנה ב ,-Windows ולאחר חקירה מצאה כי מתקיים קמפיין רב ,

. במידה והקורבן מוריד ומריץ את LNKממדים המפיץ הודעות דוא"ל עם קישור לאתר ובו קובץ 

, filelessבמחשבו מורידים ומריצים נוזקת  Windowsוכלים נוספים של  WMIC-הקובץ, ה

וירוס. בחשיפה האחרונה של מיקרוסופט, היא -הפועלת ללא יכולת איתור של תוכנת האנטי

ובטכניקות דומות לשם עקיפה של אמצעי  WMIC -נמנעת משימוש ב Astarothטענה כי כעת 

 fileתכונת קובץ ) -Alternate Data Streams (ADS) -האבטחה, וכעת היא משתמשת ב

attributeם לצרף מידע לקובץ קיים ולהסתיר ( המאפשרת לתוקפיpayloads .זדוניים 

 

 

מאחר והשיטה של תוקפים לצמצם סיכויי חשיפה ובלימה של מתקפות היא להשבית את אמצעי 

האבטחה ולפעול באמצעות כלים שכבר מותקנים במחשב הקורבן, ישנו קושי להבחין במתקפות אלו. 

 יתמקדו במניעת חדירה ראשונית לרשת הארגונית:לכן, ההמלצות הבאות 

 ת.ארגוניכלים בעלי ייעוד כפול ברשת ה פעילותם שלמומלץ לנטר את  .1

 Application) הרשאת להפעלת פקודות ויישומיםהיכן שהדבר מתאפשר, מומלץ להגדיר  .2

Whitelist.ולות פקודות ויישומים מובנים אדשר ניתן לנצלם לפע ( למתן גישה למערכות שונות

 תקיפה, מומלץ להגביל ככל האפשר לשימוש מנהלנים.

 דרכי התמודדות
 

https://www.microsoft.com/security/blog/2020/03/23/latest-astaroth-living-off-the-land-attacks-are-even-more-invisible-but-not-less-observable/
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שלבי להתחברות לחשבונות ארגוניים. כמו כן, -היכן שהדבר מתאפשר, מומלץ להגדיר אימות רב .3

של מערך הסייבר  וםפרס. ראו מומלץ להגדיר מדיניות של סיסמאות חזקות ונעילת חשבונות

 הלאומי אודות הזדהות חזקה.

מומלץ לבצע הדרכות בארגון בנוגע להנדסה חברתית, ולהעלות את המודעות למתקפות דיוג.  .4

מומלץ להדגיש בפני העובדים בארגון את חשיבות הפעלת שיקול הדעת בפתיחת הודעות דוא"ל, 

וכרים, או אף משולחים מוכרים הפעלת צרופות או גישה לקישורים שהגיעו משולחים שאינם מ

 של מערך הסייבר הלאומי אודות זיהוי של מתקפות דיוג. פרסוםראו אך באופן בלתי צפוי. 

(, Protected Viewמומלץ להגדיר כי קבצים שיורדו מהאינטרנט יפתחו רק תחת תצוגה מוגנת ) .5

יש להטיל חשד באופן מיוחד בקבצים ולנטרל האפשרות להרצת פקודות מאקרו בקבצים אלו. 

 המכילים הודעות המנסות לשכנע את המשתמש להסיר אמצעי אבטחה אלו.

והגדרות ציוד  ACL, הגדרות FWלעשות שימוש בחוקי  תןנילמניעת תנועה רוחבית ברשת,  .6

תקשורת על מנת למנוע גישה רשתית בין תחנות העבודה. מומלץ לשקול יישום תשתית רשתית 

המאפשרת גישה מתחנות עבודה לשרתים ושירותי רשת בלבד, ללא תקשורת בין תחנות עבודה 

 .רם יישומה בתשתית ייצוריש לבחון תצורה זו בסביבת ניסוי טשונות באופן ישיר. 

דכוני אבטחה של יצרני התוכנות השונות, וכן עדכוני חתימות להחיל על תחנות העבודה עמומלץ  .7

 עתיים של מערכות האבטחה.

מומלץ לבחון שימוש בכלים המאפשרים שמירת לוג מלא של פקודות המבוצעות במערכת. ניטור  .8

וכד',  powershell ,msbuild ,wevtutil ,psexec ,wmicהלוגים וזיהוי הפעלה של פקודות כגון 

 (.משתמש/עמדה/זמן חריגים) המבוצעות באופן חריג

( בנוסף למוצרי Endpoint Detection & Response) EDRמומלץ לבחון שימוש בטכנולוגיות כגון  .9

 וירוס קלאסיים בעמדות המשתמשים.-אנטי

לרשת האינטרנט. אם  RDPמומלץ להימנע מחשיפה של עמדות ארגוניות באמצעות פרוטוקול  .10

עם הצפנה והזדהות חזקה מתאימה   VPNישנו צורך עסקי בכך, מומלץ לעשות שימוש בתשתית 

(FA2.)  

מומלץ להמנע משימוש ביישומים המעבירים מידע רגיש או מהתחברות לחשבונות מקוונים בעת  .11

 שאינה מאובטחת. Wi-Fiשימוש ברשת 

https://www.gov.il/he/departments/general/mfa
https://www.gov.il/he/departments/general/mfa
https://www.gov.il/he/departments/general/mfa
https://www.gov.il/he/departments/general/fishingemails
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/campaignil
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/campaignil
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/campaignil
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 CERTאגף 

 

 

1. https://news.sophos.com/en-us/2020/02/06/living-off-another-land-

ransomware-borrows-vulnerable-driver-to-remove-security-software/ 

2. https://www.zdnet.com/article/ransomware-installs-gigabyte-driver-to-kill-

Antivirus-products/ 

3. https://www.zdnet.com/article/snatch-ransomware-reboots-pcs-in-windows-

safe-mode-to-bypass-Antivirus-apps/ 

4. https://news.sophos.com/en-us/2019/12/09/snatch-ransomware-reboots-

pcs-into-safe-mode-to-bypass-protection/ 

5. https://docs.broadcom.com/doc/istr-living-off-the-land-and-fileless-attack-

techniques-en 

6. https://www.microsoft.com/security/blog/2020/03/23/latest-astaroth-living-

off-the-land-attacks-are-even-more-invisible-but-not-less-observable/ 

 
 
 

הלאומי אינו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כלשהו,  CERT-שיתוף מידע עם ה
 .ככל שחלה על הגוף חובה כזו

(, השימוש בו הוא באחריות המשתמש ובהתאם as isהמידע נמסר כפי שהוא )
 לצורך עשוי להצריך איש מקצוע בעל הכשרה מתאימה.

 

 מקורות
 

https://news.sophos.com/en-us/2020/02/06/living-off-another-land-ransomware-borrows-vulnerable-driver-to-remove-security-software/
https://news.sophos.com/en-us/2020/02/06/living-off-another-land-ransomware-borrows-vulnerable-driver-to-remove-security-software/
https://www.zdnet.com/article/ransomware-installs-gigabyte-driver-to-kill-antivirus-products/
https://www.zdnet.com/article/ransomware-installs-gigabyte-driver-to-kill-antivirus-products/
https://www.zdnet.com/article/snatch-ransomware-reboots-pcs-in-windows-safe-mode-to-bypass-antivirus-apps/
https://www.zdnet.com/article/snatch-ransomware-reboots-pcs-in-windows-safe-mode-to-bypass-antivirus-apps/
https://news.sophos.com/en-us/2019/12/09/snatch-ransomware-reboots-pcs-into-safe-mode-to-bypass-protection/
https://news.sophos.com/en-us/2019/12/09/snatch-ransomware-reboots-pcs-into-safe-mode-to-bypass-protection/
https://docs.broadcom.com/doc/istr-living-off-the-land-and-fileless-attack-techniques-en
https://docs.broadcom.com/doc/istr-living-off-the-land-and-fileless-attack-techniques-en
https://www.microsoft.com/security/blog/2020/03/23/latest-astaroth-living-off-the-land-attacks-are-even-more-invisible-but-not-less-observable/
https://www.microsoft.com/security/blog/2020/03/23/latest-astaroth-living-off-the-land-attacks-are-even-more-invisible-but-not-less-observable/

