
 

 

 ?Cryptojackingמה זה 
 

, בדיוק והשחקנים במגרש זהפושעי הסייבר מחפשים כל הזמן דרכים חדשות לפרוץ להתקנים, שם המשחק כאן הוא רווח כספי 

 רווח במינימום השקעה וסיכון. לייצרותר מחפשים את הדרך היעילה והמשתלמת בי כמו בכל עסק אחר,

נשמעים שוב ושוב, אז לכל מי שלא בקיא בנושא, הנה ניסיון להסבר פשוט  Cryptojacking –ו  Cryptoiningלאחרונה המונחים 

 ככל שניתן.

 

 (Miningלתוכנות כרייה ) (Malwareהמעבר מתוכנות זדוניות )

גניבת מידע רגיש, ריגול אחר משתמשים והקלטת הפעולות שלהם, או צורך ל פותחוהנן רכיבי תוכנה ש (Malwareתוכנות זדוניות )

 השתלטות על ההתקנים שברשותם.

כך האפקטיביות שלהן תגדל, במקרים רבים נמצאו תוכנות זדוניות  ותגלתהיצליחו לפעול יותר זמן בלי ל תוכנות הזדוניותהל שככ

 שפעלו במשך שבועות, חודשים ואף שנים לפני שהן התגלו.

 .ימים 191 יהבארה"ב נמצא שזמן הגילוי הממוצע של תוכנות זדוניות ה 2017במחקר שנעשה בשנת 

, גם אם מפעיל המתקפה או למטבעות ביטקוין אחד החסרונות הגדולים של תוכנות זדוניות, זה הקושי לתרגם את המתקפה לכסף

הצליח לשים יד על פרטי אשראי של משתמש או על מידע ארגוני רגיש, הדרך להפוך את המידע שנגנב לכסף איננה פשוטה, וככל 

 , בתהליך ארוך ומיגע וכזה שעלול לסכן אותו בחשיפה.(Dark Web) רשת האפלהר את המידע בהנראה יהיה עליו למכו

 כאופציה אפקטיבית למדי. (Ransomwareבמעבר הדרגתי לשימוש בתוכנות כופרה ) בריהחלו פושעי הסיבשנים האחרונות, לכן, 

וביחד עם דרישה ובצור מאיימת בשונה מתוכנות זדוניות מסורתיות, תוכנות הכופרה חייבות להתגלות באופן בלתי מתפשר 

 לתשלום כופר.

 .במתקפה ת הכופרה חייבות להתגלות על מנת להצליחונוכבמילים אחרות, ת

 נות הכופרה מספר יתרונות בולטים:עבור התוקפים, יש לתוכ

מלא את ארנק אחר קונים לפרטי האשראי שהתוכנה הזדונית הצליחה לגנוב, אפשר ל (Dark Webבמקום לחפש ברשת האפלה )

ונאלצו לשלם עבור קבלת הגישה למחשב או  את תוכנת הכופרה לו בפח וחטפוהביטקוין באמצעות האחוז הקטן של הקורבנות שנפ

 , וזה יכול להסתכם בהרבה כסף.לקבצים שלהם

שירותי מוקד תמיכה שמסייע  יםאף מציע םוחלק (!) ות עבור תשלום הכופרחשבוני יםאף מספקכיום הכופרה  תוקפיחלק מ

 .(!!) לקורבנות לשלם את הכופר

השימוש בביטקוין גם מקטין משמעותית את האינטרקציה של התוקפים עם הקורבנות וכך בעצם מקטין את הסיכון של התוקפים 

 בחשיפתם.

נות כשהגדול שבהם הוא שהאפקטיביות של טוב מאוד לתוקפים, אבל למודל הכופרה יש גם חסרוכפתרון זה נשמע עד כאן 

 הכופרה יורדת משמעותית עם גילויה.

יומיים אחרי הגילוי הראשון, התקיפה כבר מוכרת ומזוהה על ידי מרבית פתרונות ההגנה המובילים מה שמקטין באופן עד בדרך כלל 



 

 

שנאלצים להסתפק בשאריות  יםמשמעותי את האפקטיביות של התקיפה ולא תמיד הופך את ההשקעה לכלכלית עבור התוקפ

 .מחשבים שאינם מוגניםמיעות המג

 כדי לעמוד ביעדיהם הכספיים. תחדש ולמצוא דרכים חדשות ויצירתיותהגם כאן התוקפים צריכים כל הזמן ל וכמו בכל עסק אחר,

ללא רשות בעל  Cryptominingשהוא בעצם ביצוע  Cryptojacking , בשכונה (יחסית) חדשההילד למשחק בדיוק כאן נכנס 
 .המחשב

 

 Cryptominingהפיתוי של 

 .ובכלל מטבעות דיגיטליים ביטקויןנימאלי ככל שניתן על נושא מטבעות יומ כדי להסביר את הרעיון, נתחיל עם הסבר קצרצר

 י שאיננו מונפק על ידי אף מדינה או רשות מרכזית כלשהי.ביטקוין הנו למעשה כסף דיגיטל

 הביטקוין הוא בסך הכל רשומה דיגיטלית בבסיס נתונים מבוזר שעותק ממנו נמצא בכל ארנק ביטקוין דיגיטלי.

וין ששומר כל העתק של בסיס הנתונים של ביטק וין ומחזיקהביטקמטבעות ו אפליקציה המאפשרת להשתמש בהארנק הדיגיטלי הנ

 .טוריהסימשחר ההטרנזקציה על כל מטבע ביטקוין 

זאת אומרת שכל חייו של כל מטבע ביטקויין מתועדים ובכל פעם שמישהו השתמש בו, מכר, קנה, העביר הפקיד, המיר, משך וכד' 

 .כטרנזקציה שמופיעה ומוכרת בכל ארנקי הביטקוין של כל המשתמשים במטבע מתועד לנצח

על בסיס נתונים מבוזר הנמצא בארנק הביטקוין של כל מי שמשתמש במטבעות אלה, כאמור  פועלשל ביטקוין  מנגנון הטרנזקציות

 .משחר היסטוריית הביטקוין נזקציית ביטקוין שנעשתה בעולםרז"א שכל ארנק מכיל את כל המידע על כל ט

כבד ומורכב שמחשב ביתי בודד לא יש לבצע תהליך מחשובי כבד ומורכב, כל כך גם הטרנזקציות עצמן מאובטחות וכדי לאמת אותן 

, אבל קבוצת מחשבים שעובדת ביחד תצליח (וזה נעשה בכוונה על מנת להקשות על זיוף טרנזקציה) יצליח להתמודד איתו לבד

 .(עדיין במחיר צריכת משאבים גבוהה )שמתבטאת בהאטה משמעותית של המחשבלבצע אותו בזמן סביר ו

תהליך האישור עצמו מנפיק מטבעות ביטקוין , יותצנזקרטורי האינטרס להשתתף בתהליך איש משתתפיםכדי שהיה בכל זאת ל

 .(Miningיה )יומכאן מגיע המונח כרים יממסובאחוזי ביטקוין  םילמתוגמ האישור תהליךב המשתתפיםחדשים ו

 ה הוא זה שמייצר מטבעות חדשים.יתהליך הכרי אזאת אומרת שאין בנק מרכזי שמנפיק מטבעות אל

 מטבעות ביטקוין( חלקי)לזכות בעוד על מנת אישור הטרנזקציות לשמשתפים ביחד פעולה  חובביםכורי הביטקוין נעים בין קבוצות 

 בציוד חישוב מיוחד ובעל כוח עיבוד משמעותי. שותקבוצות ממוקדות המשתמועד ל

יטקוין , ולמרות שמדד הב(!) כריית הביטקוינים הנה כל כך פופולארית כיום שהיא צורכת חצי אחוז מכלל צריכת החשמל העולמית

 .(דולר כיום 6,400מעל ) נמצא בירידה, עדיין מדובר על ערך גבוה מאוד למטבע

 

 מדד הביטקוין, הערך איננו בשיאו אך עדיין גבוה



 

 

 ?Cryptojackingמה זה אז 

תמשת בכוח העיבוד של מחשבים לצורך כריית ביטקוין בלי ידיעת בעלי שבסופו של דבר מדובר בסוג של תוכנה זדונית שמ

 המחשב.

בזכות הערך הגבוה של המטבע, לפושעי הסייבר יש מוטיבציה גבוהה לכרות ביטקוינים על ידי ניצול משאבי המחשוב של מישהו 

 אחר.

ולה, להדביק ליום ולכן לתוקפים יש מטרה כפ 100$ –יכולה לייצר כ בתוכנה זדונית לכריית ביטקוין מחשבים  10-20הדבקה של 

 בלי להתגלות. כמה שיותר זמןכמה שניתן יותר מחשבים ובדיוק כמו התוכנות הזדוניות המסורתיות, לנסות ולפעול 

 רכפעילות לגיטימית כמו למשל את בחרו להציג את הפעילותבמקום להתחבא ולהסתיר את תוכנת הכריה, חלק מהתוקפים, 

 .היוהתחברות לאתר מפעילה סקריפט של כרי פרסומותל וחלופהקי לגיטימי סשמציג את זה כמודל ע ,PirateBayהורדות הטורנט, 

לפרק זמן קצר ( iTune)עלתה לחנות היישומונים של אפל  2018ומנסים להשתמש במודל זה, בחודש מרץ גם מפתחים שונים ניסו 

ובזמן  Moneroמטבע דיגיטלי בשם ברקע וללא ידיעת המשתמשים , האפליקציה כרתה Calendar 2בשם חינמית אפליקציה 

 ביום. 2,000$ –הקצר שפעלה עד שאפל עלתה עליה, הספיקה האפליקציה לכרות כ 

ור למרות שיש משתמשים בודדים שמתפתים להתקין תוכנות כריה על המחשבים שלהם הרי שאין למחשבים הביתיים יכולת כאמ

עבור התוקפים להתמודד לבד עם המשאבים הנדרשים והדרך היחידה היא שיתוף פעולה של מספר רב ככל שניתן של מחשבים, ו

 רווח למישהו אחר. ווייצר יםהמשתמש את העבודה ברקע ללא ידיעת ושיבצע ים רביםבמחשב Botזה מצב קלאסי לשתילת 

חד ערכי -לשימוש בביטקוין יש יתרון נוסף חשוב לפושעי הסייבר, מקבל התשלום מעולם לא מזוהה, הארנק שלו הנו המזהה החד

 רי הארנק, בדיוק האנונימיות הנדרשת מבחינתם.והיחיד, אבל אין לדעת לעולם מי הפרסונה הממשית שעומדת מאח

 

 ?Cryptojacking –ב  קאיך מחשב נדב

, ים אפשריותכבמספר דר תוזדונית אחר ותכמו בתוכנוהדרך להדבקות של התקן היא בדיוק כאמור מדובר בתוכנה זדונית לכל דבר 

ובעיקר  לדפדפנים חולשות בדפדפנים ותוספיםבאמצעות שונים,  Phishingתרגילי אמצעות , בDrive-byבאמצעות הורדות 

 .ותמימות סקרנות תונקראהת והאנושי ותוהחולש , בני האדםה החלשה ביותרהסתמכות על החולי

שמגדירים  (Scripts) תסריטים מכיליםואליהם הדפדפן בהתחברות תוכנות כרייה  שמורידים אל המחשבקיימים אתרים בנוסף 

 .כל מחשב שנדבקהם ישתמשו מ כוח עיבודכמה באפילו 

 

 של אתר שמפעיל כריה על מחשב הגולש ואף שולט על צריכת המעבד של המחשב Header –דוגמא ל 

 

  



 

 

 ?ומה עושים איך יודעים אם ההתקן שלי נדבק

זה החלק הטריקי שבעניין, תוכנות זדוניות מסוג זה נבנו עם הרבה מאמצים להסתיר את קיומן לעיתים קרובות הן יפעלו במסווה של 

 אפליקציה או תהליך לגיטימי.

 תגרום לאיטיות בעבודה ברשת. בהתקן וצריכת רשת גבוהה תגרום להאטת ביצועים הבעקרון צריכת משאבים גבוה

 ה צריכים להדליק נורה אדומה וזה אומר שצריך פתרון הגנה מתאים.ים כאלבצמ

קציות הנן המערכות המועדפות לצורך הגנה וגילוי מתקפות ימערכות הגנה מודרניות שפועלות על בסיס ניתוח התנהגות של אפל

וכד' הם בדרך כלל הפתרונות  Next Generation Antivirus, Next Generation Threat Protection –כריה, פתרונות בתחום ה 

 המועדפים שידעו לזהות תוכנות זדוניות כאלה גם אם הן אינן מוכרות עדיין וזאת על בסיס ניתוח ההתנהגות שלהן.

 

 

 מוביסק טכנולוגיות

 פתרונות להגנה וניהול התקני קצה. שםושנים בתכנון ויי 8הקמתה ומזה  מוביסק טכנולוגיות עוסקת מיום

מובילים ארגונים עשרות הן למחשבים והן להתקנים ניידים ב Next Generationמומחי החברה מיישמים פתרונות הגנה מסוג 

 בישראל.

 .info@mobisec.co.ilלמידע נוסף בנושא: 

 


