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  תחקיר אירוע אבטחת מידע
 

 פרטים כלליים של האירוע
 

 02/03/2019תאריך ושעת הדיווח על האירוע: 
  ניר עבו  -פרטי מגלה האירוע

  תפקיד: מנהל אבטחה
 19:45שעת גילוי האירוע: 

 BOXמיקום: 
  0544808088קשר/טלפון:פרטי 

  BOXהמערכת בה נתגלה האירוע: שרתי חברת 
 

 סוג האירוע:
 לא מתוכננת DNS תהשבת

 
 תקציר האירוע

)מחכים למידע של בוקס( בוצעה כניסה באמצעות הדומיין  18:45בסביבות השעה  03/19/02בתאריך 
לכתובות   IPהוחלפו הכתובות - nagich.co.ilובוצעו שינוי רשומות במתחם של    BOXהמנוהל בחברת 

IP  172.81.182.63זדוניות. 
תקבלו ה 20:00בסביבות השעה  ,בערב החל השינוי להתפשט ברחבי האינטרנט 19:45בסביבות 

עם אבחון הבעיה עודכנו חזרה הרשומות לכתובות  בקליק, ות במערכת הניתור של נגישעהתר
 . תיותיהאמ

 נראה כי הרשומות הנכונות הופצו חזרה למרחבי האינטרנט. 21:15בשעה 
 שניות. 600עמד על    TTLיש לציין שה 

  .נמוך ההתפשטותכן אחוז , על שעות 48 -ל 24 נע ביןבאינטרנט   DNSזמן התפשטותו של ידוע כי
 

 הפעולות שננקטו כתגובה לאירוע

 זיהוי השינוי ברשומות ב-BOX 

  עדכון חזרה של הרשומות לכתובותIP  הנכונות 

 .החלפת התיבה והסיסמא בממשק המשתמש בבוקס 

  שינוי שרתיDNS למתחם מאובטח ומוגן על ידי כניסה עם אימות טלפוני 

  העברת הדומיין לLIVEDNS –  ימים באיגוד. 5עד 

   פניה לאיגוד האינטרנט הישראלי לביצועREGTERY LOCK  המעבר המלא של עד להשלמת

 הדומיין.

 )פניה לחברת בוקס לקבלת הלוגיים )טרם התקבלו 

 פניה לאיגוד האינטרנט 

 עבודה מול מרכז הסייבר הישראלי 
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 הראיות שנאספו )קובצי לוג, צילומי מסך וכד'(:
 פנייה לבוקס קבלת לוגיים לטענתם בוצעה כניסה ישירה לדומיין שאינה על ידנו )טרם קיבלנו אותם.( 

פנינו למרכז הסייבר הישראלי והם גם עובדים מול בוקס על מנת לקבל את הלוגים על מנת שנוכל לבצע 
 חקירה.

 התראה מעורך דין של החברה לקבלת הלוגים באופן מיידי.ת מכתב הוצא
 172.81.182.63ה נתששו IPכתובת 

 
 

 ת מתקנות נוספות שינקטו במהלך הימים הקרובים:פעולו

  הוספת אימות קבצים לקוד ההטמעה בצד לקוח באמצעותintegrity.  יתרונות השיטה הוספת

הקובץ לא  –אימות הקובץ אשר מגיע ללקוח לפני ההרצה )כל שינוי בקובץ שאינו ממקור מהימן 

בשיטה זו, עדכון הגרסאות  .(מהימןיופעל כלל אצל הלקוח ובמקומו תוצג הערה על שימוש לא 

 יעשה באמצעות המייל ועפ"י שיקול דעתו של הלקוח.

 יותר סיום תהליך העברת שם המתחם לרשם דומיינים מאובטח. 

  דיווח ללקוחות בשעת חירום מערךהוספת. 

 
 הערכת האירוע והסקת מסקנות

לה ומזעור נזקים. חברת נגיש בקליק פעולת תקהנגיש בקליק לתיקון ה חברת מרגע גילוי האירוע פעל
 .לעילים אתמול ותפעל גם בימים הקרובים לביצוע השינויים הנוספמ
 
 

 מהם הצעדים הנדרשים למנוע הישנות של אירוע שכזה בעתיד?
 

  מעבר לחברתlivedns  ב: אימייל, וביצוע אימותSMSושאלות אבטחה , 

 בחינת אמצעי אבטחה מול חברות אבטחה נוספות. 

  של  אפשרות הטמעהמתןPrivate CDN. 

  הוספת אימות קבצים לקוד ההטמעה בצד לקוח באמצעותintegrity 

 

 

 

 

 

 ,האירועפק שירות בטוח יותר ומתנצלים על אנו עושים את כל המאמצים על מנת לס

 

 צוות נגיש בקליק.

 
 
 


