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 תשע"ט ' ניסןבי

 895-ס-ב סימוכין:

 CCTVניצול גישה חשופה ברשת לממשק ניהול של מצלמות 

 
 

 
פורסמה  2019באפריל  4בתאריך  .1

כתובות  99של  Hastebinרשומה באתר 

IP  מצלמות לבישראל השייכותCCTV 

)מערכת טלוויזיה במעגל סגור(, אשר 

 טען כי פרץ אליהן. Anonymousארגון 

 הלאומי עולה כי CERT-מבדיקה של ה .2

קיימות אכן מתוך הרשומה שפורסמה, 

רבות שניתן לגשת אליהן  IPכתובות 

  באמצעות רשת האינטרנט.

 יםהמיועד, "Cross Web Server"ממשקי  9,444 יםמבדיקה נוספת, עולה כי בישראל קיימ .3

לרבים . CCTVמצלמות בהן משתמשות  )מקליט וידאו דיגיטלי( DVRלניהול של מערכות 

  מרחוק באמצעות האינטרנט. מממשקים אלו מתאפשרת גישה 

אמצעות שם ידי היצרן ב-עלכלל -בדרך וגדרתמ הניהול של המצלמותממשקי ההתחברות ל .4

ומתן שירות נוחים עבור המוצר,  התחזוק , המאפשרים לומחדל של ברירתמשתמש וסיסמה 

 לממשק.מקלים על גורמים לא מורשים להשיג גישה  אך בו בזמן

 אודות הפגיעויות CCTV לקוחות המשתמשים במצלמותמטרת מסמך זה היא יידוע  .5

 ידי גורמים עוינים.-, ומתן המלצות למניעת ניצולן עלהאפשריות
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)מערכת טלוויזיה במעגל סגור( היא מערכת המשדרת ממצלמה אחת או יותר  CCTV מערכת .1

אותה ניתן לנהל  DVRמוקלטים באמצעות מערכת המצלמה שידורי  .לעמדת ניהול ייעודית

  באמצעות תוכנות ייעודיות. מרחוק

הצליח , כי שחלו בשבוע האחרון OPISRAELפרסם במסגרת אירועי  Anonymousארגון  .2

אין צורך ביכולות  ,למעשהולראיה פרסם צילומי מסך.  בישראל, CCTVמצלמות  99-לפרוץ ל

זדהות חלשה )שם משתמש פריצה שכן ממשקים רבים נגישים באינטרנט באמצעות ה

 ידי היצרן וזהים בכל המוצרים(.-המוגדרים על של ברירת מחדלוסיסמה 

של " Cross Web Server"ממשקי ניהול  273,616 הלאומי עולה כי CERT-מבדיקה של ה .3

מבדיקה עם החברה  .בישראל 9,444, מתוכם חשופות לרשתבעולם  CCTVמצלמות 

 המשווקת בישראל, רוב הלקוחות הם בתי אב וחברות פרטיות.

 
, Cross Web Serverאודות פגיעות בממשק הניהול  פורסם 2016במרץ  22בתאריך  .4

בעת עדכון הקושחה, כאשר  התרחשההפגיעות (. RCEהמאפשרת הרצת קוד מרחוק )

להחליף היה מקבצי העדכון ניתן ה לשרת להורדת הקבצים המתאימים. באחד נתהמערכת פ

" בפקודת מערכת הפעלה, וכך להריץ קוד על השרת המרוחק. languageאת השדה "

 היצרן.  מטעם עדכון אבטחה לפגיעות באינטרנט לא נמצאמחיפוש 

 

 

 פרטי אירוע
 

http://www.kerneronsec.com/2016/02/remote-code-execution-in-cctv-dvrs-of.html
http://www.kerneronsec.com/2016/02/remote-code-execution-in-cctv-dvrs-of.html
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, 2016לשווק אותו בסוף שנת  הפסיקה היאשיחה עם הספקית של המוצר בארץ עולה כי מ .5

החילה פרסומי אבטחה בממשקים . לטענתה, החברה בועדיין רבים משתמשים אכן אך 

 , וכיום כמעט ולא קיימים ממשקים בעלי פגיעות. שנמצאו חשופים ברשת

הכיל שם משתמש וסיסמה של  2016כמו כן, החברה אישרה כי המוצר ששווק עד שנת  .6

ברירת מחדל. המלצת החברה היא לפנות לספק הישיר של המוצר )מתקין המוצר( בבקשה 

 ות את פרטי ההתחברות.לשנ

 

 

 

 . ממשקי הניהול של המצלמותלהחליף את סיסמת ברירת המחדל ב מומלץ .1

רק מכתובות מוגדרות  לממשק ניהול המצלמהמומלץ לאפשר גישה  -עבור ארגונים .2

עם הצפנה והזדהות מתאימים.  VPN-ולשקול שימוש ב(, ACL)באמצעות תוכנת חומת אש או 

 . BruteForceהגבלת הגישה לדף ההתחברות תסייע גם במניעת מתקפת 

ידי מערך הסייבר הלאומי בנוגע לצמצום -שפורסם על מסמך המלצותלהמלצות נוספות ראו  .3

 .IOTסיכוני סייבר ממצלמות אבטחה ורכיבי 

 

 

 

 . נבקש לקבל היזון חוזר, במידה שעלו ממצאים בבדיקתכם. לכל מידע נוסף ניתן לפנות אלינו

 

 
 הלאומי איננו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כלשהו, במידה שהתגלה צורך כזה CERTשיתוף מידע עם ה      

 דרכי התמודדות
 

https://www.gov.il/he/departments/policies/iotcamers
https://www.gov.il/he/departments/policies/iotcamers

