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 מבוא 
 

DNS  הוא, בבסיסו, פרוטוקול גישה למסדי נתונים מבוזרים שמאפשר ליחידות קצה

 .[16] להיפךנומריות לשמות תחום ו IPלתרגם כתובות 

הפרוטוקול נוצר כדי להקל על משתמשים אנושיים לגשת לכתובות שונות באינטרנט. לבני 

וקל יותר לזכור  מספרים ארוכים, שמיוצגות על ידי IPאדם קשה בדרך כלל לזכור כתובות 

, המשתמש שיודע את הכתובת המילולית אליה הוא רוצה DNSשמות וכינויים. בעזרת 

 .[13] וליצור חיבור מול היעד IPלגשת יכול לקבל את כתובת ה

ישנם גם  ,שרתשאותו הפרוטוקול ממאוד, עד  , המשמעותי וקריטיזהד בנוסף ליע

 TLS, (DKIM [5]אם )לדוגמא , כגון מניעת ספDNSויים בשירותים פופולריים אחרים שתל

Certificate Pinning [6] .ועוד 

מהאינטרנט, ובאופן פרקטי כל תוכנה בעלת  הכרחיחלק אינטגרלי ו מהווההפרוטוקול 

נגיעה בתקשורת משתמשת, באופן זה או אחר, במודע או שלא במודע, בפרוטוקול 

 .DNSה

ומדאיגות. ניצול של פרוטוקול השלכות כבדות משקל מסיבות אלה, לחולשות אבטחה ב

יות יכול למנוע גישה לאתרים פופולריים, לגרום לקריסת מערכות קריט DNSחולשה ב

 שירותי האינטרנט.כלל שמתבססות עליו, ולפגוע קשות ב

באבטחה.  התחשבותמאוד  לגלות שהפרוטוקול נבנה עם מעט וד יותרמשום כך, מדאיג ע

כקל לניצול, ובמהלך השנים הצטברה כמות מכובדת ומעוררת דאגה של  הפרוטוקול ידוע

 שנוצלו. DNSחולשות 

, נשים לנגד עינינו את החשיבות DNSלכן, בבואנו לנתח חולשות בפרוטוקול ה

 בין רמת האבטחה הירודה שלו.ווהפופולריות של הפרוטוקול, ואת הניגוד הבולט בין אלה 

נתח שתי נהבטי האבטחה שבו, ולאחר מכן ואת  DNSפרוטוקול במאמר זה אציג את 

 קנות.חולשות מודרניות שמנצלות את הפרוטוקול, נשווה ביניהן ונסיק מס
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 רקע .1
 הגדרה 1.1

DNS ,Domain Name System , של הצמדת שמות לישויות יורדת מגדיר מערכת היררכית

 (Domain Names)תפקידו העיקרי הוא לצמד שמות תחום או ברשת פרטית. באינטרנט 

מקל  DNSבכך נומריות, ו IPקל יותר לבני אדם לזכור שמות תחום מכתובות . IPלכתובות 

 על משתמשים את הניווט באינטרנט.

 היסטוריה 1.2
הרשת שהפכה לבסיס האינטרנט המוכר בימינו. הרשת  - ARPANETנולדה  1969ב

דרכה  חילת, בתARPA (U.S. Advanced Research Projects Agency)פותחה על ידי 

שמות נעשה מיפוי כתובות ל עם כמה מאות נקודות קצה. הייתה רשת מחקרית קטנה

  HOSTS.txt [9,10,13,14.]בשם  יחידבאותה עת על ידי קובץ 

הופץ ש  ,HOSTS.txtשכן בקובץ שמות  -:- מילון של כתובות – ונאיביהמיפוי היה פשוט 

 .1ראה תרשים  .[14] שרת יחידמ משתמשיםכל הל

ARPNET  גדלה והתפתחה, עברה להשתמש בפרוטוקולTCP/IP שיטה ה, והמוכר

נקודות כבר לא הייתה מספקת. הפרימיטיבית שבה התשמשו למיפוי שמות לכתובות 

יחד עם התנגשויות בין שמות שהתחילו וקצה חדשות הגדילו את העומס לאין ערוך, 

לה המשימה טהו עליו. האדם יש למצוא פתרון חדש ש מנהלי הרשת החליטו להתרחש, 

 ,14].באוניברסיטת דרום קליפורניה חוקר , אז(Paul Mockapetris) פטריסהיה פול מוק

15]  
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הבעיה העיקרית שהוא ראה  .DNSהתשתית של מה שמוכר כיום כלפתח את  פול החל

בעיצוב של לכן סתגל לקנה מידה שונה. העם המימוש הישן הייתה חוסר היכולת שלו ל

 .scalability [14] –ה במדרגיות חשבות הרבניכרת ההתפול 

מה שבימינו מוכר כמימוש  – BIND, ולאחר זמן קצר פותח JEEVESהמימוש הראשון נקרא 

 .DNS [15]ל הפופולרי ביותר ש 

 DNS, שהגדירו את פרוטוקול הRFC-1034, RFC-1035 [16, 17]פורסמו  1987בנובמבר 

 שמוכר לנו כיום.

DNS  ת החולשת על המיפוי בין כתובות לשמות תחום, וכיום כזיהמרהפך מאז לתשתית

 מהווה חלק בלתי נפרד מהאינטרנט.

 

 ל פרוטוקו 1.3

 מבנה  1.3.1
שמכיל את למרחב מוצמדים על ידי הפרוטוקול לנקודות קצה באינטרנט.  שמות תחום

 Domainמות התחום )מרחב ששמות התחום ואת המבנה ההיררכי שלהם קוראים 

Name Space לכל . 2ראה תרשים  – ה היררכית, במבנה של עץבנוי בצור(. המרחב

, רשומות RRs (Resource Records( ומספר מסוים של label) צומת ב"עץ" משויכת תווית

שם התחום המלא מידע על שם התחום שהצומת מייצגת. יחיד מחזיק  RR משאבים(.

המוצמדת ית השם מורכב מהתוו –שהצומת מייצגת ניתן להרכבה בצורה רקורסיבית 

ומפרידים ביניהם עם , של אותה הצומת לצומת, לה משרשרים את שם התחום של האב

 .[16] נקודה

החל  אזוריםהעץ מחולק לאינה משורשרת בעת הרכבת שם תחום. הצומת העליונה 

בכל שם  תחומים שונים.-אזור יכולים להיות כמה תחומים ותתמשכבתו השנייה, כשבכל 

 
[30] 
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נמצא  cs.ucla.edu. לדוגמא, התחום בו נמצא השם ותר מציין אתחלק הימני ביתחום, ה

 edu. [16, 17] (domain)תחת התחום 

 מרכיבים  1.3.2
 (3)ראה תרשים  :[16] ( עיקרייםcomponentsלשלושה מרכיבים ) DNSאפשר לחלק את 

 .מבנה - מרחב שמות התחום ורשומות משאבים, שתוארו בחלק הקודם •

• NAME SERVERS – (NS) ואודות מבנה העץ והגדרתוללות מידע שרת הכ תוכניות. 

NS עץ המרחב, אך בפועל על כל חלק משמור בתוכו מידע ל עקרונית יכולNS  יחיד

שאילתות על אותו תת תחום ומפנה  תחום,-תתעל רק  ףמקימחזיק מידע 

אחראי על לכול להיות  NS (.pointersלשרתים אחרים להם הוא שומר מצביעים )

שרת על  על אותו תת תחום.( authorityלו סמכות ) תהיובכך ו תת תחום משלו,

 - לאותו תחום Authoritativeאומרים שהוא שלו סמכות על תת תחום מסוים 

Authoritative Name Server, ANS.  שרתANS  נותן תשובות בפועל לשאילתות

 שרתים אחרים.שתחת התחום שלו, ולא רק מפנה ל

• RESOLVERS – מיאות מידע תוכניות שמוצNS .בתגובה לבקשות מלקוחות 

RESOLVERS חייבים להיות יכולים לגשת לפחות לNS כדי לענות על  יחיד

ובתשובתם יכולים לפתור את השאילתה ולספק את המידע, או להפנות , לתותשאי

ות שמריצות את הבקשות של לרוב נגישים ישירות לתוכנ RESOLVERSאחר.  NSל

 .RESOLVERSמשתמש לבין -בפרוטוקול בין תוכנות המשתמש, ולכן אין צורך

שמוסיפות מיסוך לשלוש שכבות  DNSשלושה מרכיבים אלו כדי לחלק את ניתן להיעזר ב

 :[16] לגבי הפרוטוקולונקודות מבט שונות 

, להם הוא RESOLVERSנגיש על ידי  מרחב התחוםמנקודת המבט של המשתמש,  •

 . הפעלה( )לרוב דרך המערכתניגש בצורה פשוטה 

שעונה על בקשה  DNS -  RESOLVERמודל המציג שניים משלושת המרכיבים העיקריים ב. 3תרשים 

 NS [21]מהלקוח על ידי תשאול 
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שכל , NS, מרחב התחום מורכב ממספר מסוים של RESOLVERמנקודת המבט של  •

 .על חלק מסוים מהתחום כולומכיל מידע אחד מהם 

מידע מקומי שהשרת עצמו מבחלקו רחב התחום מורכב מ, NSמנקודת המבט של  •

 שלהם השרת לא אחראי.ומאזורים אחרים  ,מאחסן

( הוא חלק מרכזי cacheבמטמון. מנגנון מטמון ) כמעט בכל שלב במבנה ישנו שימוש 

שאוחזרו בעבר במקום וש במטמון אומר החזרת תשובות בבסיסו, שימ .DNSמפרוטוקול 

משתמשים במטמון כדי  DNSשרתי . 4ראה תרשים  – חפש את התשובה אליהם שובל

שאילתה הלאה לשרת אחר; להשיב על פניות מהר יותר, במקום להעביר את ה

RESOLVERS מטמון כדי להחזיר תוצאות שהתקבלו בעבר במקום לפנות משתמשים ב

לשרת; אפילו תכנות וספריות מסוימות שמשתמשות בפרוטוקול שומרות במטמון תוצאות 

DNS שאוחזרו בעבר ולא פונות לRESOLVER [16]. 

 בהינתן השימוש  – יותר ויעיל מקיף הזה במטמון מאפשר למנגנון להיות מהירהשימוש ה 

ספג ביקורת רבה  cacheמנגד, מנגנון ה חשוב ביותר. זה היבט, DNSר בנרחב והחוזה

תשובה רגילה. תשובה רגילה נראית למעלה,  ממטמון לבין DNSהשוואה בין תשובה של שרת  .4ם תרשי

 ANS [23]ותשובה ממטמון מתחתיה. ניתן לראות שבתשובה מהמטמון נחסכת הפניה ל
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 DNSהיבטים אלו של מנגנון המטמון בקל לניצול על ידי תוקפים. עקב היותו לא עקבי ו

 ינותחו בהרחבה בהמשך המאמר.

 פקטה  1.3.3
ת שכבב DNSניתן למקם את  OSI, (Open Systems Interconnection)מודל הב

, בפורט UDP( ,User Datagram Protocol)עובר מעל עצמו הפרוטוקול ציה. האפליק

יחידה שיוצאת  DNSאופיינית מתבטאת בפקטת  DNSתקשורת מצד הלקוח, . 53מספר 

 .[16] אחת מהשרת DNSמהמשתמש, הנענית חזרה בפקטת 

 סוגים של הודעות:הפרוטוקול מורכב משני 

המתאימה  IP"מה כתובת ה לדוגמא לקוח,בקשה למידע מ – (query) שאילתה .1

 ?"google.comלשם התחום 

 IPכתובת הלדוגמא "שחוזר מהשרת.  לשאילתהמענה  –( replyתשובה ) .2

 "8.8.8.8היא  google.comהמתאימה לשם התחום 

 חמישהמ מורכבת מעל הפרוטוקול הודעה –מתאפיינים בפורמט דומה שני הסוגים 

 סמכות, (answer) תשובה (,questionשאלה ) (,headerכותר )(: sectionsמקטעים )

(authority( ומרחב נוסף )additional space) [17] .כותרהאותו  כמו כן, לשני הסוגים .

 .6ראה תרשים  מקטעים.שאר האת משמעות התוכן בקובע תוכן הכותר 

נוסף ושדה (, Flagsדגלים )(, Identificationזיהוי )(: fieldsשדות )הכותר עצמו מורכב מ

שדה הזיהוי נועד כדי לבצע  ( בכל מקטע.records) רשמיםבו מספר העבור כל מקטע 

, שדות-תתדגלים מורכב בעצמו משדה ה .[17]התאמה בין שאילתה לתשובתה 

 .5בתרשים שערכיהם ומשמעותם 

QR ( או תשובה0מציין אם ההודעה היא שאילתה )  (1) 

OPCODE  הסוג יכול להיותQUERY (, 0טנדרטית, )שאילתה סIQUERY  ,( או 1)שאילתה הפוכהSTATUS (2שרת, ה  ה לגבי מצב)בקש 

AA Authorative Answer. לשרת ה, מציינת אם כשמופיעה בתשובהDNS .יש את הסמכות לענות על השאילתה 

TC TrunCation,  כה אור  עקבשהודעה זו נקטעה   מציין 

RD Recursion Desired שאילתה רקורסיבית מבקש, מציין אם הלקוח 



10 
 

RA Recursion Availableבתשובה, מציין אם השרת תומך ברקורסיה בשאילתות , 

Z Zero שמור לשימוש עתידי 

RCODE Return Codeות , יכול להיNOERROR(0) - אין שגיאה, FORMERROR(1) - שגיאת פורמט ,SERVFAIL(2)  – 

 הדומיין לא קיים – NXDOMAIN(3 )שגיאה בשרת, 

 

 

 השדות הבאים:רשומה כאשר בכל לרוב רשומה אחת,  ,RRs כמה מקטע השאלה מכיל

• NAME – המשאב שם 

 המבוקש

• TYPE – משאב סוג ה– 

, IPv4כתובת  ,Aלמשל 

קישור בין , CNAMEאו 

 שני שמות

• CLASS – קוד מחלקה 

• TTL – time to live – 

זמן בשניות בו 

הרשומה נחשבת 

 לתקינה

• RDATA –  המידע

לדוגמא, המבוקש. 

 TYPE A ,RDATAעבור 

 .IPv4יכיל כתובת 

גם הוא מקטע התשובה מכיל 

בהתאם לרשומות רשומות 

, ובנוסף לכך כל שהיו בשאלה

רשומה מכילה את התשובה 

רשומה המתאימה לה במקטע ל

 השאלה.

על שרתים להם סמכות אבסולוטית כתובות של סמכות מכיל רשומות שמציינות מקטע ה

 מאחסנים תשובות NSבה לכך היא שפעמים רבות אלה. הסיהתבקש בשהתחום ש 

תגובה לשאילתות; המשתמש יכול ב ומחזירים אותם, (cache) מטמוןבבעבר  שאוחזרו

אם הוא רוצה לקבל את המענה לשאילתה משרת לו סמכות להשתמש במקטע הסמכות 

 התחום.אבסולוטית על 

 ומשמעותם DNS( של פקטת Header Flagsבטבלה הדגלים האפשריים בכותר ) .5ם תרשי

, שכן לרוב המרחב הנוסף לא נכלל. מקטע DNSמבנה של פקטת  .6ם תרשי

 [25]  הוא אינו בשימוש.
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 אבטחה בפרוטוקול  .2
DNS  ;התקפות על הפרוטוקוללא מעט דווחו השנים,  לךמהבסובל מבעיות אבטחה רבות 

 .[19]משמעותי בעיצוב הפרוטוקול תה שיקול , וניכר שאבטחה לא היי[2,4,19]

 IETFה ארגון , תחתDNSהתכנסו חברים מצוות הפיתוח של  ,1993 שנת בנובמבר

(Internet Engineering Task Force) לדון באבטחת פרוטוקול ,DNS בסיכום אותה .

 .DNSSEC [3], כבר היו מותווים הקווים העיקריים של Jim Galvinשה, שנעשה על ידי פגי

DNSSEC – DNS Security Extensions –  תוספות לפרוטוקול הינןDNS  שמשפרות את

עוצב במטרה להגן על  DNSSEC זהות.היבטי האבטחה שבו, כגון הוספת אימות 

 .[1] מידע מעוות או זדונימ DNSושרתים במשתמשים 

 DNSSEC מבנה 2.1
יש  הוא חתימות קריפטוגרפיות על רשומות המשאב. DNSSECהרעיון העומד בבסיס 

וידוא  שרת בעל הסמכות אליהן.על ידי הרק רשומות המשאב נחתמות לשים לב ש 

וכן אימות הרשומה לא השתנה בדרך מהשרת העונה, תקינות החתימות מבטיח שתוכן 

החתימה  הנדרשת לזהות מקור השמות.ה המפתח הקריפטוגפי מספק את ההוכח

 DNSכרון המטמון של שרתי היהיא נשמרת בז, וDNSדת לתשובת ההקריפטוגרפית מוצמ

( ובסופו ttlעצמן, זמן תפוגה )לחתימות, בדומה לתשובות  יחד עם שאר חלקי התשובה.

 .[1] השרת צריך להנפיק חתימה חדשה

סודי, בעוד  פומבי. המפתח הפרטימוקצה זוג מפתחות: מפתח פרטי ומפתח  NSלכל 

 –סימטרית המנגנון מתבסס על קריפטוגרפיה אהמפתח הפומבי ידוע ומופץ. 

על פי עקרונות הקריפטוגרפיה  פתח הפענוח. רפיה בה מפתח ההצפנה שונה ממקריפטוג

המשאב הנשלחות  השתמש במפתח הפרטי כדי לחתום על רשומות NSאם האסימטרית, 

לח של צוידוא מו את החתימה.בעזרת המפתח הפומבי כול לוודא רכיב אחר יממנו, כל 

 –י המתאים הוא זה שביצע את החתימה טהחתימה מהווה אישור לכך שהמפתח הפר

שהתוכן לא השתנה מהווה אישור לכך בנוסף, וידוא מוצלח  מאומתת. NSובכך זהות ה

 שלמות התוכן.מובטחת מהשרת, ובכך מאז הגעתו 

סוגי מוסיף לפרוטוקול כמה  DNSSECוטוקול, הקריפטוגרפים לפר לשם הוספת המפתחות

 (7)תרשים  רשומה חדשים:

 RRSIG מכיל חתימה קריפטוגרפית 

 DNSKEY מכיל מפתח חתימה פומבי

 DNSKEY DSשל  HASHמכיל 

לא מסוים ש)למשל שם תחום  יעל אי קיום של רשומה כלשהלהודיע 
 קיים(

NSEC/NSEC3 

 CDNSKEY/CDS לתחום הכולל אותו DS כוניתחום המבקש עד-לתת

 DNSSEC  בעקבות  DNSסוגי רשומה שהתווספו ל .7ם תרשי
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 חתימה ואימות  2.1.1
 שני זוגות מפתחות: יקהמפתחות עצמם מחולקים למעשה לשני סוגים, וכל שרת מחז

. מפתחות DNSמפתחות המיועדים לחתימה על רשומות משאב באחריות שרת ה •

 .Zone Signing Keys – ZKSאלה נקראים 

 – Key Signing Keys –עצמם  ZSKמפתחות המיועדים לחתימה על מפתחות ה •

KSK. 

אינה תהליך  DNSSECבשל קיומם של מפתחות החותמים על מפתחות, חתימה ואימות ב

לא נעשית על רשומות בודדות, אלא על קבוצות  חתימה הקריפטוגרפיתפשוט. הה

, וכך יש קבוצה RRsetג ל. השרת מאחד את כל הרשומות מאותו סוRRset –רשומות 

 (8)ראה תרשים  .[1] וכן הלאה MXל , קבוצהAAAAל

 

. RRSIG, והחתימות נשמרות ברשומות מסוג ZSKכל קבוצה בשרת נחתמת על ידי ה

כאשר שרת אחר )או 

RESOLVER מבקש רשומה )

השרת מספק מסוג מסוים, 

 המתאים. RRSIGגם את ה

לקוח שמבקש רשומה  ,כעת

מסוימת יכול לאמת אותה 

ול , אותו הוא יכZSKבעזרת ה

שמספק את  לבקש מהשרת

הרשומה. אך כיצד ניתן 

עצמו לא  ZSKלסמוך שה

שונה? למטרה זו נוצרו 

 ZSK. השרת חותם על הKSKה

כך שלו, ו KSKשלו בעזרת ה

 לקוחות יכולים לאמת אותם

 .9. ראה תרשים [1]

 RRset[ .22] –קיבוץ רשומות משאב לקבוצה  .8ם תרשי

פומבי  KSKפומבי נחתם על ידי  ZSKמפתח  – DNSSECצורת חתימה ב .9ם תרשי

 [22כלשהו ] RRsetלאמת ובכך מאומת, ואז נעשה בו שימוש כדי 
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 DNSSECהמפתחות ב  היררכית  2.1.2
מסוים  NSשרת . להאציל סמכויות חתימה על שרתים נמוכים יותרביכולתו של שרת 

פרטי שמשמש אותו לחתימות על רשומות משאב שתחת  ZSKבהיררכיה מחזיק מפתח 

של שרתים ברמה  KSKבעזרת אותו מפתח, הוא גם יכלול לחתום על מפתחות  .סמכותו

השרת מחזיק גם מפתח  נמוכה יותר בהיררכיה.

KSK  כדי לחתום  ושמש אותממפתח זה  –משלו

 .[2, 1] של עצמו ZSKעל מפתח ה

יכול להחליף  DNSבעזרת מנגנון זה, כל שרת 

שלו ללא צורך לעדכן רשומות ברמות  ZSKה את

אם שרת מסוים  –הגבוהות יותר בהיררכיה 

שלו, זה ישפיע רק ברמתו, אך  ZSKמחליף את ה

 KSKעל ה החתימה של הרמות הגבוהות יותר

לייצר  צריכיםשלו עדיין בתוקף, ומנהלי השרת 

 KSKהחדש עם ה ZSKחתימה על הבאופן מקומי 

 שלהם.

, DNSSECרשומות מת בנוסף, כל מי שרוצה לא

הפומבי של שרתי  KSKנדרש להחזיק רק את ה

רשומות מפתחות אלה יכולים לאמת  – ROOTה

 ZSKמספקים את מפתח ה ROOTה בהן שרתי

 ZSK. מפתח הKSKהפומבי החתום על ידי ה

הפומבי בתורו ישמש כדי לאמת חתימה של 

פומבי של שרתי  KSKמפתח  רתי השורש עלש 

DNSSEC על ידי ירידה ברמה נמוכה יותר, ו

ת רשומכל באותה צורה ניתן לאמת בהיררכיה 

DNS ,(10)תרשים  .[1] מכל רכיב בהיררכיה 

 

 

 

 

 

 

 KSK. החזקת המפתח הDNSSECהיררכית מפתחות וחתימות ב .10ם תרשי

 [22מספיק כדי לאמת את כל השרשרת כלפי מטה ] ROOTהפומבי של שרת ה
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 DNSSEC  תובנות לגבי 2.2
מספק שלוש תכולות עיקריות לשם שיפור האבטחה  DNSSECמבט כולל, ניתן לומר ש ב

 :DNSול בפרוטוק

ניתן לוודא כי שכל שרת מוסיף עזרת החתימות הקריפטוגרפיות ב –וידוא מקור  .1

 .המידע הגיע משרת מהימן

המידע לא המידע עצמו חתום, כלומר ניתן לסמוך על כך ש  גם –אמינות המידע  .2

בדרכו מרכיב אחד למשנהו שונה או עוות באיזושהי צורה על ידי גורם אחר 

 .בפרוטוקול

. לפני ניתן לוודא שרשומה כל שהיא לא קיימת בשרת מסוים –מת אי קיום מאו .3

DNSSEC  היתה חוזרת תשובה ריקה במקרה בוIP  ,לשם תחום מסוים לא קיים

שדה מיוחד שניתן  ותשובה ריקה לא ניתנת לאימות על ידי חתימה, ולכן נוסף

 .הרשומה לא קיימתלאמת האומר ש 

עיוות המידע בפקטה  לדוגמא, – DNSשל מסייעות בשיפור האבטחה תכולות אלה אכן 

אימות שלמות הפקטה, והתחזות לשרת אינה אפשרית בשל האפשרות בשל אינו אפשרי 

 לוודא את המקור.

אך לא בצורה מלאה. גם כיום ישנן  - אכן תרם לשיפור האבטחה בפרוטוקול DNSSECאכן, 

השיג את  DNSSEC[, וקשה לומר ש19, 4התקפות רבות שמדווחות על הפרוטוקול ]

 .[3], אותן מטרות לא הוגדרו בבירור DNSSECמה גם שבעת תכנון  –המטרות שייעדו לו 

המידע עצמו לא  – DNSלא מכסה היבטים רבים של אבטחה ב DNSSSEC, יתר על כן

 DDoSהתקפות מסוג תוקף עדיין יכול לגשת אליו ולקרוא אותו;  –חתום  מוצפן, רק

ההתעסקות  –ות ק שלא נחסמות, אלא אך מתחזקשמטרתן להציף את השרת לא ר

ובכך התוקף מנצל יותר משאבים  דורש מהשרת עוד כוח עיבוד עבור כל לקוח DNSSECב

[3 ,2 ;]DNSSEC לא מגן על השרת מפני קונפיגורציה גרועה או מידע שגוי בANS [2]. 

DNSSEC [ 2, 3נחשב מסובך מאוד וקשה למימוש ,] שלא  ריםבוחשרתים רבים ומשום כך

 ישנן לא מעט חולשותעצמן  DNSמוסיף על  DNSSECש תוספות בבו. זאת ועוד, להשתמש 

[2]. 

נעשו מאמצים רבים לא לפגוע בתאימות לאחור בעת ייתכן שההגבלות נובעות מכך ש 

שא  DNS שרתי ת הדרישות בעת עיצובו הייתה שיוכל לפעול גם מולאח - DNSSECעיצוב 

 .DNSSEC [3]עושים שימוש ב
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 DNSהתקפות על  .3
 בוצעוכפי האמור לעיל,  .DNSהנפוצות על פרוטוקול התקפות  נסקור כעת את סוגי ה

ת את קרהתקפות רבות על הפרוטוקול; הרשימה שאציג אינה מלאה כלל, אך היא סו

, ואת עוזרת להבין את נקודות התורפה של הפרוטוקול כךוב ,DNSשבהתקפות הבולטות 

 .תושבהן מנצלים אוהדרכים 

ישנן להתקפות על הפרוטוקול )ולמעשה להתקפות סייבר באופן כללי( מטרות שונות; 

ישנן התקפות  ;DNSבשירות הלהפיל שרת, או מספר שרתים, ולפגוע  שמטרתןהתקפות 

צפות מטרתן ל מסוג אחרולעומתן התקפות  ,שמטרתן להשיג גישה ללקוחות הפרוטוקול

הוא הניצול של הפרוטוקול או ההתקפות  . המשותף לכלDNSבתקשורת העוברת תחת 

 אחד מרכיביו בצורה זדונית.

 2016ביותר, כפי שהוכח בהתקפה מ יכולות להיות חמורות DNSהשפעות של התקפת ה

שמש בידי גופים שונים למטרות שונות. ממשלות יכולות יכולות לומשום כך , [11]

את האינטרנט ית להשתמש בהתקפה על הפרוטוקול כנגד מדינה אחרת כדי להשב

במטרה  DNSחברות מסחריות עלולות לתקוף שרת בחלקים גדולים מהמדינה הנתקפת; 

כדי לחסום אתר  DNSת ישתמשו בהתקפגופי צנזורה ייתכן ש פגוע בחברה אחרת; ל

  מסוים.

 התקפות אדם בתווך  3.1
 לא DNS, כיוון ש לאמת את המקור בשום צורהאינו יכול  DNSהלקוח המקבל מידע משרת 

אינו  RESOLVER למידע שהם שולחים. אימת זהות תתלשרתים את האפשרות ל פקמס

האפשרויות האותנטיות של המידע שהוא מקבל מהשרת. יכול בשום צורה לוודא את 

   .DNSכללי על פרוטוקול  Man in the middleמודל התקפת  .11ם תרשי

[28] 
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הן לבדוק את  DNSשרוצה לאמת את מקור פקטת ה RESOLVERהיחידות העומדות בפני 

 .Transaction IDואת ה של השרת, את פורטי המקור והיעד IPכתובת ה

ללקוח אין ברירה וליצור פקטה שמתאימה להם. לזייף מאפיינים אלה תוקף יכול בקלות 

תוקף יכול לענות לשאילתות  על המידע שהתוקף מספק.מוכרח הוא לסמוך  –אחרת 

 .11מוצג בתרשים  .[2]תמימות עם מידע מוטעה 

 הסנפה  3.1.1
DNS  שולח שאילתה או תשובה יחידה בפקטתUDP שאינה מוצפנת או חתומה, , יחידה

 פקטת שאילתהעת תפיסה של בהשיג גישה למידע שבה. על תוקף למה שמקל 

, במהירות מספקת כדי שהתשובה מזויפתובה תשובה  פקטהליצור ניתן , RESOLVERמ

בין על ידי השתלטות על ראוטר . NSלפני התשובה האמיתית מה RESOLVERתגיע ל

כרצונו עצמו ולשנות אותן  NSפקטות שנשלחו מהפוס גל לת, תוקף מסוNSל RESOLVERה

 .[2] מול השרתמתות התאזה אפשרי מכיוון שאין שום  –

 התחזות לשרת כדי ל  Transaction IDניחוש  3.1.2
הרוצה לענות  תוקף . ובכך להתחזות לשרת מטרת התוקף היא לענות לשאילתה של לקוח

. תופס פקטות מהשרתאינו אף אם  זדוניתמסוגל לענות עם תשובה לקוח של  לשאילתה

הוא  DNSהשייך ל בשרת והפורטסיביות,  16 מכיל בסך הכל Transaction IDשדה ה

( עם 216) IDצירופים אפשריים של 232 רק מנקודת המבט של הלקוח, ישנם  .53 –קבוע 

 יכולים Transaction IDהפורט אצל הלקוח והבפועל,  (.216של הלקוח עצמו ) UDPפורט ה

שהפורט אצל לקוחות הוא מספר קבוע נפוץ  –משאילתות קודמות  ם רבים להיקבעבמקרי

בשל התנהגויות של ספריות  או שמספרו עולה סידוריתבשל הגבלות של חומת האש, 

גם הוא עולה לרוב  Transaction IDה הוא משתמש.ש  סביר בהןשכיחות  RESOLVERה

 .[3] 216פים לפחות מהצירומספר התנהגויות אלה מורידות את סידורית. 

והפורט המתאימים בשביל להזריק  IDקבוע את הלבזמן סביר תוקף יכול להספיק אם כך 

עצמו ואת סוגו  queryהומה שנשאר לו זה לגלות או לנחש את מידע זדוני לתקשורת, 

(QNAME, QTYPE מידע זה יכול .)התוקף להשיג בכמה דרכים, למשל על ידיcache 

spoofing [8]. 

 מטמון התקפות  3.2
אמינות על חשבון  לעיתים( כדי לשפר ביצועים, cacheבמטמון )משתמשים  DNSשרתי 

לפני כן מול , בלי לבדוק לשאילתה ומוחזרים כתשובהנשמרים בשרת  RR. ודיוק המידע

הניתנות לניצול התנהגות זו מעלה בעיות אבטחה  סמכות לאותה שאילתה. לשרת בע

, ומידע של שרת עדכן מטמוןמאובטחות ונוחות לדרכים  מספקלא  DNS – בפרוטוקול

 .12מודל זה מוצג בתרשים  בו.מוטעה יכול להישמר 
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 שרשור שמות הרעלת מטמון על ידי  3.2.1
יצירת רשומה על ידי  ,DNSהתקפה זו מאפשרת להזריק מידע מוטעה למטמון של שרת 

הסוגים  .במטמון הנתקףלמידע מוטעה מכיל שם שהתוקף יכול לצמד  RDATAחלק הבה 

 .DNAMEכן ו CNAME, NS, DNAMEהפגיעים ביותר להתקפה זו הם 

להכניס למטמון של שרת  למסוגתוקף התשובה, דרך חלק המידע הנוסף שבפקטת 

 .[3]מד להם מידע מוטעה שיועבר ללקוחות צשמות לבחירתו, ול

 Transaction IDניחוש הרעלת מטמון על ידי  3.2.2
 Transaction, בשל הדמיון בין אופן ניחוש הbirthday attacksגם התקפות אלו נקראות 

ID  .שאילתות נשלחות לשרת בהתקפה זו, מספר גדול של ובין פרדוקס היומולדת הידוע

לכל  .מסוים שם תחוםהמתאים ל IPאת הצא בבקשה למ ,מזויפות IPכתובות מהנתקף, 

צפה אילתות, יות על כל אותן שהשרת, שינסה לענ. ייחודי Transaction IDיוצמד בקשה 

. האחר שאותו יבחר כדי לפתור את אותן שאילתותלקבל מספר רב של תשובות מהשרת 

רנדומלי  Transaction IDבתשובות מזויפות עם יפציץ את השרת התוקף ינצל זאת ו

התוקף  שתחת שליטת התוקף.  IP, שבהן הכתובת המבוקשת שוכנת בוייחודי בכל אחת

 Transactionאת הגדולה של התשובות המזויפות, לנחש נכונה כמות המקווה בעזרת ה

ID מטמון של השרת . כשההתקפה מצליחה, מידע זדוני ישכון בשהשרת הנתקף בחר

, אחת ההתקפות  Kaminsky’s attackבהמשך המאמר נסקור לעומק את  .[18]הנתקף 

 , שמתבססת על סוג התקפה זה. DNSהידועות ביותר על 

 שירות עת מניהתקפות  3.3
 ( הן אולי הסוג המסוכן והמדאיג ביותר של התקפות עלDDoSהתקפות מניעת שירות )

עצומה הצלחתן עלולה להוביל להשפעה  .13מבנה ההתקפה מוצג בתרשים  הפרוטוקול.

התקפות על , 2016אוקטובר לדוגמא, ב הרבים בו. משתמשיםהבכללותו ועל כל  DNSעל 

 .[11] למספר שעות Spotifyואת  Twitter, Netflix, Paypalהשביתו את  DNS Dynשרת ה

ודל התקפה המבוססת על מטמון. אם התשובה שהתוקף מספק מגיעה מ .12ם תרשי

 [23הנתקף מידע זדוני. ] DNS, יאוחסן במטמון שרת הANSלפני תשובת ה
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3.3.1 Water Torture 
הנתקף  DNSשרת המציף את  – random prefix attackידוע גם בתור  –סוג התקפה זה 

מכוונות התקפות אלו בדרך כלל  עד שאינו מסוגל יותר לענות לבקשות לגיטימיות.בפניות 

( שמכיל את Authoritative Name Server) ANSהולכן תוקפות את שם תחום ספציפי, אל 

 נפוץ RESOLVERS – RESOLVERקושי מסוים עומד בפני התקפה זו בדמות מטמון ה השם.

יפנה לשרת רק פעם אחת עבור  לכןתוצאות מאוחזרות במטמונו, וישמור, בדרך כלל, 

קלות עצור את ההצפה; תוקפים יכולים להתגבר על קושי זה במספר רב של פניות ובכך י

-לרוב על ידי שרשור לרישא רנדומלית , שם תחום ייחודי עבור כל פניההכנת  –יחסית 

random prefix -  מכריחים את ההם ובכךRESOLVER  להעביר את כל הפניות לשרת

 .[4] המותקף

, ANSשרתי  שקיים ברמות שונות, מסתמך על מנגנון המטמון הנרחב שלו, DNSכיוון ש 

בהצפה של בקשות שונות שאינן לעמוד חסית, לא בנויים בוהה יברמה גהנמצאים לרוב 

 .ההתקפה מצליחהניתנות לשמירה במטמון, ו

, ומאז נהפכו לפופולריות מאוד בקרב 2014נצפו לראשונה ב Water Tortureהתקפות 

 .[20] תוקפים

 מבוססת שרשור   התקפה 3.3.2
יותר העצמה ות בעלבנות התקפות לכדי  DNSהשרשור בהתקפה זו מתבססת על מנגנון 

(amplificationו ) חשאיות מהתקפותWater Torture .הרעיון הכללי הוא  קלאסיות

( כדי להעצים aliasesכינויים )בשילוב עם  DNSשהתוקף ישתמש במנגנון השרשור של 

 כמהל גרוםפקטה אחת שנשלחת מהתוקף ת –פי כמה  ANSאת ההתקפה על שרת ה

 ייסקר, [4]מוצג בה, מימוש של התקפה זו, ANS .DNS Unchainedפקטות להגיע לשרת ה

 .במאמרבחלק הבא לעומק 

ים בתרשים יכולים להיות bot. ה DNSהתקפת מניעת שירות על שרת  .13ם תרשי

 [24כל סוג של נקודת קצה תחת שליטת התוקף. ]
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בין . לאחר מכן נשווה DNSמודרניות על פרוטוקול התקפות  שתי ננתח כעת

 והאבטחה בפרוטוקול DNSסיק מסקנות לגבי התקפות על השתיים ונ

4. DNS Unchained  
DNS Unchained או ,DU ת בקיצור, הינה התקפDDoS נגד שרתי פליקציה בשכבת הא

DNS על ידי  2018פורסמה ב. ההתקפהJonas Bushart  יחד עםChristian Rossow 

 ANS .DUההתקפה מתמקדת בעיקר בשרתי  .CISPA, Saarland University – [4]מ

 .3.3.1שתוארה ב water tortureומרחיבה את התקפת ה מתבססת 

 מתווה 4.1
. לגיטימיים ת לבקשות של לקוחותנולעספציפי  ANSלפגוע ביכולתו של שרת  מטרה.

(, DKIMלדוגמא לשם תחום, שירותים רבים אחרים ) IP, מלבד מיפוי מספקים ANSשרתי 

פגיעה  ים, אך אחד מיני רב ANSיכול לבחור ב RESOLVERלרוב,  חשובים באינטרנט.ובכך 

ניתן להשתמש  הביצועים של כל שאר השרתים.בשרת יחיד תוריד את משמעותית 

ום מסוים, למנוע גישה לכתובות תחת אותו תחום, או כדי בפגיעה זו כדי לפגוע בתח

 לפגוע באינטרנט באופן כללי.

 ANSתחום אחד שנשלט על ידו תחת ה-התוקף יכול לארח לפחות תת התוקף.דרישות מ

 .םמיתחו םבתוך אות DNSרשומות התוקף יכול גם ליצור  .אחר ANS, ואחד תחת הנתקף

חייב לזייף לא התוקף  באינטרנט. RESOLVERSל DNSהתוקף יכול לשלוח שאילתות 

 .IPכתובות 

 – DNSעצמה מתבססת על תכולה בסיסית בפרוטוקול ההתקפה  ההתקפה עצמה. 

aliases  .)ובכך  –ניתן לקשר כתובת מסוימת, או כמה כתובות, לכתובת אחרת )כינויים

כוון את ניתן לכמו כתובת אחרת. לדוגמא,  IPהכתובת הזו שוכנת באותו לומר ש 

ftp.example.com   ואתwww.example.com  לאותה כתובת– example.com –  ,ובכך

לערוך  רק את , יצטרכו example.comשל  IPאם אי פעם ירצו לשנות את כתובת ה

כינויים נעשים על ידי רשומות  ולא את השתיים האחרות. example.comהרשומה עבור 

, www.example.comכאשר לקוח יבקש את  CNAME (Canonical NAME.)וג מס

יבצע עבור שם התחום שאילתה, יקבל תשובה שאומרת שהשם הוא כינוי  RESOLVERה

 .example.com, ויוציא שאילתה עבור example.comל

כתובת שמצביעה לכתובת אחרת שבתורה  –תכולה זו מאפשרת שרשור של כינויים 

למרות שבהגדרת הפרוטוקול אין הגבלה  היא לכתובת אחרת, וכך הלאה.מצביעה גם 

אוכפים  RESOLVERSשל  ת, בפועל רוב המימושיםהשרשרת הנוצרת האפשריגודל עבור 

 בהגעתם לגבול, יחזירו שגיאה או תשובה חלקית. גבול מסוים.
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הם הוא אחד מ –שונים  ANSשני תחומים תחת -מרים שני תתבמתווה ההתקפה, התוקף 

תחומים רשומות שיוצרות שרשראות ב לאחר מכן, שמים. ביניים, השני הוא שרת הנתקף

לקבלת  DNSת בקש כעת, כשתוקף ישלח  התחומים.שני ארוכות ש"מזגזגות" בין כינויים 

לעקוב אחרי כל יהיה חייב  RESOLVERשל שם התחום המופיע בראשית השרשרת, ה IPה

 .15, תרשים 14ראה תרשים  – ות רבותהשרשרת ולבצע קריאות רקורסיבי

 

 

כמה שאילתה אחת על ידי התוקף מסתכמת ב –משמעותית מנגנון זה מאפשר העצמה 

עבור כל שאילתה  ומנגנון הכינויים בפרוטוקול. RESOLVERSאצל הנתקף, תוך ניצול של 

זה המינימום בין אורך  Nשאילתות, כאשר  Nמבצע  RESOLVERמאת התוקף, ה יחידה

ההעצמה, כפי  אוכף. RESOLVERהשרשרת שהתוקף הגדיר ובין גבול השרשור שה

 נמצאת תחתיו.כל רשומה שניה , שכן N/2הנתקף, היא פי  ANSית מצד השנחוו

ובין  intermediary.orgהגדרת שרשרת כינויים בין שרת הביניים  .14ם תרשי

שיכולה להכיל   TXT. בסוף השרשרת רשומה מסוג target-ans.comהשרת הנתקף 

 [26]מידע רב ובכך להעמיס אף יותר על הקורבן. 

. החיצים ANSכדי לתקוף שרת  RESOLVER Rמשתמש ב Aתוקף  .15ם תרשי

ם בין שני התחומים. המספרים מסמנים את סדר הרשומות מסמנים את כיווני הכינויי

בשרשרת. ניתן לראות שכל שאילתה שניה עוברת דרך השרת הנתקף. התרשים 

 [26].  14בהתאם להגדרת השרשרת שבתרשים 
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ניתן שהוצג מראה כיצד פועלת ההתקפה, בצורתה הפשוטה ביותר. המתווה  שיפורים.

 לשפר את ההתקפה בכמה דרכים:

כדי  RESOLVERSחיד, התוקף ישתמש בכמה י RESOLVERבמקום להשתמש ב .1

ויחלק אותו בין  RESOLVER, מה שיוריד את העומס מהלנתב את השאילתות שלו

, ואיננו ANS, אלא הRESOLVERאינו הכמה אחרים. יש לזכור שהקורבן בהתקפה 

 שדרכו אנו מבצעים את התקיפה.  RESOLVERרוצים לפגוע ב

שרת הנתקף יקבל כמה שיותר ף ירצה מצד אחד שההתוק שימוש במטמון. .2

פחות שאילתות, שכן הראשון הביניים יקבל כמה ששאילתות, ומצד שני ששרת 

לא יבצע  RESOLVERלכן, התוקף ירצה שההוא הקורבן, והשני הוא עזר להתקפה. 

זאת עבור שמירה במטמון עבור רשומות בשרת הנתקף, ולעומת זאת כן יבצע 

משמירה במטמון עבור השרת הנתקף,   להימנעכדי יניים. רשומות בשרת הב

, מה שאומר שאין לשמור TTL=0ברשומות אותן הוא שומר בקורבן התוקף יציין 

כן שומר במטמונו רשומות  RESOLVERלוודא שהכדי  רשומות אלה במטמון.

לאחר  גבוה. TTLששוכנות בשרת הביניים, התוקף ישים ברשומות אלה ערך 

יותר הוא ים עבור רשומות אלה פעם אחת, תשאל את שרת הביניי RESOLVERשה

 , ופחות על שרת הביניים.לא יפנה אליו ובכך יעמיס יותר על הקורבן

רשומות עבור הדורשות הגדרה של עשרות  CNAMEבמקום להשתמש ברשומות  .3

ההבדל בין רשומות . DNAMEתוקף יכול להשתמש ברשומות מסוג כל שרשרת, 

CNAME לDNAME  שרת ההוא שANS לשאילתות לבצע את ההחלפה גם  יכול

אילתה לדוגמא, הש  –תחום של התחום המוחלף -עבור תת

בעזרת  .a.example.comתהיה מוחלפת בשאילתה ל a.www.example.comל

שמות תחום רבים עבור השרשור על ידי שימוש ניתן ליצור , DNAMEרשומות 

וא כבד יותר ה ANSב DNAMEברשומת משאב יחידה. זאת ועוד, טיפול ברשומות 

מגדיל את עוצמת  CNAMEעל פני  DNAMEיותר משאבים ובכך השימוש בודורש 

 ההתקפה. 

 השלכות 4.2
DNS Unchained  כלומר משתמשת בפרוטוקול  –היא התקפה בשכבת האפליקציהDNS 

יתרונות  3ה שמעניק לה מ. ANSכדי לפגוע בשרת צמו בצורה שנראית לגיטימית, ע

התקפות שאינן בשכבת האפליקציה,  –ר של התקפות בולטים על הסוג הנפוץ האח

Volumetric attacks: 

אתר את ההתקפה ולהבדיל בינה לבין תעבורה רגילה, שכן ההתקפה  יותר לקשה  .1

 בצורה שנראית לגיטימית DNSמשתמשת בשירותי 

במשאבי החישוב ברוחב התעבורה של השרת, אלא גם ההתקפה לא פוגעת רק  .2

 יו לבצע עבור כל בקשהיש טיפול שעל, שכן שלו

שנעשים כנגד אמצעי התקפה סינונים שונים , ובכך עוקפות IPיוף הן לא דורשות ז .3

 זה. 
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אטרקטיביות יותר בקרב האפליקציה לשלושה יתרונות אלה הופכים התקפות בשכבת 

התקפות בשכבת האפליקציה מנגד,  .botnetsבמיוחד בהתקפות על ידי תוקפים; 

 גרמות כתוצאה משינוי הפרוטוקול.חשופות יותר לבעיות שנ

קלאסיות, שעליהן היא  Water tortureהתקפות שני יתרונות בולטים על  DUבנוסף, ל

 מתבססת:

יחסית כיוון שתעבורת יכולות להיות מזוהות בקלות  water tortureהתקפות  .1

אחוזי כישלון גבוהים בצורה חריגה עבור שמות תחום ספציפיים, ההתקפה מראה 

יוחזרו הרבה תשובות  הלכאורה רנדומליים( לרוב לא קיימים.ת התחום )שכן שמו

יש עליהן , וכיוון שאלו לרוב נגרמות על ידי שגיאת קונפיגורציה, NXDOMAINמסוג 

 ולכן NXDOMAINלא מוחזרות תשובות מסוג , DUבמתווה של  ניטור גבוה.

 התקפות מסוג זה הן חשאיות יותר וקשות לזיהוי.

שאילתה אחת מהתוקף  –קלאסיות אין שום העצמה  water tortureבהתקפות  .2

תעבורת ההתקפה  , ולכן שאילתה אחת שעל השרת הנתקף לטפל בהמסתכמת ב

לעומת  .חסומה על ידי מספר השאילתות שביכולת התוקף לשלוחשהנתקף יקבל 

 .על ידי שרשורמציעה העצמה  DUזאת, 

על ידי ת היתכנות ההתקפה מראים א, הכותבים [4]במאמר המתאר את ההתקפה 

 בפועל. 8.51שההעצמה יכולה להגיע לפי  הם מראים פופולריים. DNSבדיקתה על שרתי 

RESOLVERS  העונים על שרשרת יחידה יכולים לשלוח יותר ממיליון שאילתות לשרת

בהתחשב בכך ששרתים צריכים לשרת גם לקוחות לגיטימיים במקביל הנתקף.  ANSה

המהיר והעוצמתי ביותר  ANSשרת הלקריסה של אפילו להוביל  יכוללהתקפה, תוקף 

 .Mbit/sec 445.6בעזרת כוח חישוב של רק 

ובאינטרנט בכלל, תוצאות  DNSבפרוטוקול  ANSבהתחשב בתפקידם המכריע של שרתי 

 אלו מדאיגות מאוד.

 אמצעי נגד 4.3
בת בשכ DNSלמנוע את ההתקפה, והתקפות אמצעים  [4]מוצעים במאמר , DUכנגד 

 האפליקציה באופן כללי.

ועל  אחת הדרישות הקשוחות ביותר שעל התוקף למלא כדי להוציא את ההתקפה על הפ

זה נותן   .ףעל השרת הנתק CNAMEהיא היכולת ליצור רשומות משאב מסוג בהצלחה, 

תחומים שלמים, -, אף תתולמצוא קינפוגים בעייתיים או זדונייםיכולת לנטר  את לשרת

 ולהסירם.

המצביעות לשמות  CNAMEההתקפה דורשת כמה רשומות  –י שרשראות זיהו .1

יכול לנצל  ANSשמות תחום רנדומליים, אם התוקף בוחר  –תחום חיצוניים לשרת 

רשומות שמצביעות לשמות השרת יכול לאסור על  זאת ולזהות את ההתקפה.

דרך פעולה זו אכן תעצור את השרשור ותמנע התקפה, אך   בתחומים אחרים.

כגון ספקי  –תחום חיצוני המצביע ל CNAMEגד ישנם שימושים לגיטימיים למנ
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שהשרשרת זדונית כשהוא רואה שהיא מצביעה השרת יכול לזהות  שירותי ענן.

לשרשור כזה אין שימוש לגיטימי, והוא כמעט  –חזרה אליו בשלב מאוחר יותר 

דאי להסירו בוודאות מצביע על ניסיון זדוני לתקוף את השרת, וככל הנראה כ

 .ANSמה

 DUקלאסיות,  Water tortureבניגוד להתקפות  – TTLאכיפת גבול תחתון לערכי  .2

 ההתקפה חייבת שהשרת –לא יכולה להתקיים אם הרשומות נשמרות במטמון 

נמוכים מאוד, בהעדפה  TTLהפניות שוב ושוב, ולשם כך דורשת ערכי  יקבל את

 –נמוך  TTLימושים הלגיטימיים שיש למנגד, אכיפה כזו יכולה לפגוע גם בש . 0ל

מציעים  [4]. לשם כך, כותבי מאמר DNSמבוסס  failoverלדוגמא כדי לממש 

 .מוכיםנ TTLעם ערכי בלבד  A, AAAAבקשות מסוג לשרת 

יש אי הסכמה בין , [4]ממחקר שערכו כותבי  –לשאילתות רקורסיביות גבול  .3

קיצור מוגזם של  רסיה הרצוי.רקולגבי עומק ה RESOLVERSמימושים שונים של 

 – CDNלדוגמא  –טימי לשרשראות אורך הרשימה הוא בעייתי, שכן יש שימוש לגי

Content Delivery Networks.  השרשראות שלהן לוודא ש חייבים משתמשים

ולא, יהיו לקוחות אותם לא  –השונים  RESOLVERSבאורך הנתמך על ידי כל ה

שרשרת הלגיטימית הארוכה המאמר נראה שהממחקר שערכו כותבי  יוכלו לשרת.

על כן ממליצים להקטין את אורך  –אורך של שמונה אלמנטים ביותר מגיעה ל

, מה שמכסה את המקרים 9יעקבו אחריו ל RESOLVERSהשרשרת המקסימלית ש 

יוכלו להגיע להעצמה של מקסימום  DUבעקבות הקטנה זו התקפות הלגיטימיים. 

 .5פי 

כאשר ההתקפה מתחילה להצליח תונים תחת עומס רב, ונ ANSשרתי התקפה ב .4

על ידי השרת. כאשר הפלות אלו קורות,  יקרו יותר ויותר הפלות של פקטות

RESOLVERS  זו התנהגות הגיונית,  – מנסים לשלוח שוב את השאילתהנפוצים

או שגיאות אחרות ולאו שכן נפילה של פקטות יכולה להתרחש מבעיות אינטרנט 

, היא DU. אך התוצאה של התנהגות זו, במקרה של ANSעל ה DDoS דווקא בגלל

מעמיסים עוד ועוד על השרת בבקשות חוזרות, ובכך  RESOLVERSה –הרסנית 

לנקוט באסטרטגיות נסיגה  [4]כנגד זה, מציעים כותבי  מחזקים את ההתקפה.

(Back-Off Strategies.)  מימושים שונים של שרתים שונים שבדקו הכותבים

לנקוט ממליצים  כותביםהויות שונות במקרים של הפלת פקטה, וקטים באסטרטגנ

 כדי לא להכביד עליו יותר מדי. ,דיליי גבוה בין פניות לשרתבאסטרטגיה בה 

ישנות מהמטמון בנוסף, הכותבים מציעים אסטרטגיה בה מוחזרות תשובות 

ת ללקוחות, אמורות להיות מוחזרולמרות שתשובות אלו לא  –שלהן עבר  TTLשה

עדיין רלוונטי במידה מסוימת, ועדיף על גבי תשובה ריקה, או לרוב המידע שבהן 

 .ANSהעמסה מיותרת על ה
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5. Kaminsky’s Attack 
 Danיתה החולשה של הי 2008הגדולות ביותר בעולם האבטחה ב חדשותאחת ה

Kaminsky  בפרוטוקולDNSכנס , שהוצגה בBlackHat 2008 .[7, 12מוצגת ב ]שה החול. 

הרעיון המרכזי נשאר זהה  (. 3.2.2)הוצגה ב birthday attackההחולשה היא הרחבה של 

היבטים  כמהאך  – זהה כמו זה שבשאילתה Transaction IDעם יצירה של תשובה  –

 birthday attacksמולשונה ייחודיים הופכים את הגרסה של קמינסקי למסוכנת יותר, 

 רגילות.

 מתווה 5.1
 במרחב שמות התחום, על ידי להשתלט על תחום המטרה היא, 3.2.2מכזכור המטרה. 

. בהמשך התיאור של ההתקפה,  RESOLVERאו  DNSמידע זדוני למטמון של שרת  הזרקת

, אך ההתקפה זהה גם  RESOLVERSמקד מטעמי נוחות במטמון של שרתים ולא של נת

צימוד הנתקף  כאשר ההתקפה מצליחה, התוקף לא מכניס למטמון. RESOLVERSעבור 

משתלט על , אלא קלאסי birthday attack, כמו בשגוי בין שם תחום אחד לכתובת אחת

 .תחום שלם

. התוקף באינטרנט DNSצריך להיות מסוגל לבצע שאילתות התוקף  .דרישות מהתוקף

 .מולו הוא יכול לבצע שאילתות ולחכות לתשובות מסוים DNSלשרת  להיות נגיש צריך 

בעוד  .לשרת שמטמונו נתקף DNSהתוקף שולח שאילתת אשית, רההתקפה עצמה. 

תחתיו הכתובת קלאסי התוקף ישלח את השאילתה לשרת ש  birthday attackב

( לבחירתו, בתנאי RESOLVERת )או פונה לשרהוא בהתקפתו של קמינסקי הנתקפת, 

מבקש שם תחום רנדומלי תחת  שזה מאפשר שאילתות רקורסיביות. בשאילתה, הוא

 ., שם שוודאי לא קיים, ובוודאי לא נמצא במטמוןחום שאותו הוא מבקש לחטוףהת

לאותה שרת בתשובות שנית, ממש כמו בהתקפה הקלאסית, התוקף מציף את ה

אמנם, בשונה . 3.2.2, כפי שמוצג בTransaction IDהעם ניחוש של  ,שאילתה

הוא אינו  ,Aסוג משל התגובה רשומות בהן יש בחלק התשובות מההתקפות הקלאסיות, 

 NSשרת תשובה נמצאת ב, אלא מכריז שהשם התחוםהמתאימה ל IPמחזיר כתובת 

יכול שרת אליו הוא עושה דלגציה שם של הה , על ידי מידע בחלק הסמכות בתשובה.אחר

האמיתי של השרת האחראי על התחום הנתקף, אך העוקץ בהתקפה מגיע   להיות השם

 –מסוימת  IPהאחראי נמצא בכתובת  NSז שהשרת שם הוא מכרי –מידע הנוסף בחלק ה

. השוואה 16ההשוואה בין ההתקפות מוצגת בתרשים  הנשלטת על ידי התוקף. IPכתובת 

 .17בין פקטת התשובה בכל התקפה בתרשים 
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הנשלטת  IPהצבעה לכתובת כעת, משהשרת קיבל את התשובה הזדונית, יש במטמונו 

 כתובת הזו. בכך הצליחחום הנתקף שתגיע אליו הוא ינתב לעל ידי התוקף, וכל בקשה לת

  התוקף להשתלט על תחום שלם, ולא רק על כתובת אחת.

, google.com.רגילה להתקפת קמינסקי.  התחום הנתקף הוא  birthday attackהשוואה בין תשובה זדונית של התקפת . 17ם תרשי

. משמאל נראית התשובה 6.6.6.6הזדונית היא  IP. כתובת הns1.google.comוכן  ns1.yahoo.comשמות התחום הנתקפים הם 

בהתקפה הרגילה בה בחלק המידע הנוסף התוקף מנסה להשתלט על כתובות מסוימות, ובצד ימין נראית התשובה בהתקפת קמינסקי 

 .[29]חת שליטת התוקף. ת IPודו מכריז שהאחראי לתחום הנתקף שוכן בכתובת בה התוקף מנסה להשתלט על תחום שלם בע

קלאסי לבין התקפת קמינסקי. התחום הנתקף הוא  birthday attackהשוואה בין מבנה התקפת . 16ם תרשי

bankofsteve.com שם התחום הנתקף הוא .www.bankofsteve.comכתובות ה .IP  בשליטת התוקף מתחילות

. מימין מבנה של התקפה רגילה בה נעשה נסיון השתלטות על שם תחום ספציפי, ומשמאל התקפת 10.9.9.98ב

 .[27]קמינסקי בה התוקף מנסה להשתלט על תחום שלם. 
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 .כמו שהיא, אך ניתן לחזקה אף יותר עוצמתית מאודההתקפה שלעצמה  שיפורים.

לתות לשרת, במקום לשלוח שאילתה יחידה, ניתן לשלוח כמות גדולה של שאי .1

ניחוש ובכף להגדיל את הסיכויים ש יותר של תשובות, ולענות כמות גדולה עוד 

יצליח. כדי להתגבר על מנגנון השמירה במטמון שהשרת יבצע,  transaction IDה

 שנות את שם התחום בכל שאילתה.לניתן 

 –נבחרו תחומים ספציפיים ונמוכים יחסית , i, iבדוגמאות שנתנו דרך תרשימים  .2

השתלטות  com.למשל  –להשתלט עליו  בפועל, אפשר לבחור בכל תחום שרוצים

תחומים אלה אחראים על חלקים עצומים  –יכולה להיות הרסנית על תחום כזה 

מכשול העומד בפני תוקפים שאפתניים שכאלה הוא המשאבים  מהאינטרנט!

מרגע ההשתלטות על שם  –בסדר גודל שכזה  הדרושים כדי לתחזק התקפה

קף יקבלו כמות עצומה של פניות השרתים של התו, com.תחום גדול כמו 

 com.מלקוחות עבור שמות תחום תחת 

 השלכות 5.2
השתלטות על תחום שלם  –התקפות קמינסקי עלולות להיות הרסניות ההשלכות של 

 אינה עניין של מה בכך, והיכולת לשלוט בתעבורה של מיליוני משתמשים ברחבי העולם

יכול  Twitter, Facebookתים כמו שתחתיו שירומדאיגה מאוד. תוקף שמשתלט על תחום 

למנוע ממיליוני משתמשים גישה לאותם שירותים; אף גרוע מכך, התוקף יכול להתחזות 

 תים ולגנוב מידע רגיש ממשתמשים.לאותם שירו

 אמצעי נגד 5.3
 16 –במרחב קטן מאוד מוכל כולו  Transaction IDהההתקפה אפשרית בעיקר משום ש 

 ערכו, וכך אפשרי לנחש אותו בהצלחה.אפשרויות למה שנותן מעט יחסית  –ביטים 

 אך לרוע המזל, פתרון כזה פשוטו כמשמעו –הפתרון המתבקש יהיה להגדיל את השדה 

חייב לתפקד באופן רציף, ושינוי כזה שאינו תומך לאחור  DNS –ישבור את האינטרנט 

 אינו אפשרי.

 . כנגד ההתקפהנם אמצעים שניתן לנקוט למרות זאת, עדיין יש 

כיום עוברת לרוב על גבי פורט ספציפי,  DNSתעבורת  –רנדומיזצית פורטים  .1

כך. רנדומיזציה של  אך זה לא חייב להיות לעיתים משום שיקולי חומת האש,

 .3.2.2מגדילה משמעותית את האפשרויות, כפי שמוצג כבר ב source portה

 Transactionת השרתים רבים יוצרים א – transaction IDבחירה טובה יותר של  .2

ID  מספרים עולים לדוגמא  –בצורה טריויאלית שמקלה מאוד על התוקפים

תקשה על תוקפים לנחש נכונה  Transation IDרנדומיזציה טובה יותר ב סידורית.

 לשרת העונה. את ערך השדה ובכך להתחזות בהצלחה
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ובין   DNS Unchainedהשוואה בין   .6

Kaminsky’s Attack 
 . שתיהן מנצלות אתDNSעל פרוטוקול שניתחנו הינן התקפות שתי ההתקפות 

 הרבה מן השונה.אך גם  –בים הפרוטוקול, ולשתיהן מכנים משותפים ר

היא  DNS Unchained. והיקף השפעתה מטרת ההתקפההוא והבולט ההבדל הראשון 

פגוע במשאבי הקורבן ולמנוע ממנו מלשרת התקפה שמטרתה ל – DDoSהתקפת 

 היא התקפההתקפת קמינסקי, מנגד,  טימיים, ואף עלולה לגרום לו לקרוס.לקוחות לגי

כשההתקפה מצליחה, השרת ינתב תחום שלם אל  –שמטרתה הזרקת מידע זדוני 

בידי התוקף, אך יוכל להמשיך לשרת לקוחות לגיטימיים ולמעשה לא יהיה  IPכתובות 

 מודע להתקפה.

פועלות מול שרת שתי ההתקפות ש אמת היאההבדל השני בחשיבותו הוא הקורבן. 

DNS , או כנגד(RESOLVER  .אך הקורבן אינו זהה ,)במימוש אחר של התקפת קמינסקי

קורבן הוא השרת עצמו, שמשאביו נמצאים תחת , הDNS Unchainedבמקרה של 

הוא כלל לא השרת )או , ולעומת זאת במקרה של התקפת קמינסקי הקורבן התקפה

 שעליו התוקף משתלט. ( אלא התחוםRESOLVERה

התקפות בממד הסייבר חשאיות לבחון בבואנו . שלישי בחשיבותו הוא ההבדל בחשאיות

יש בשתי ההתקפות זיהוי ההתקפה. והתוקף זהות  –שני קריטריונים בין עלינו לבחון 

 DNSלהתקפה עצמה ב botnetsדרכים לשמור על אנונימיות התוקף, בין אם זה שימוש ב

Unchainedיוף כתובות , או זIP לעומת זאת, זיהוי ההתקפה הוא בהתקפת קמינסקי .

שכן כל  –, וככזאת, סופה להתגלות DDoSהינה התקפת  DNS Unchained –שונה 

מטרתה היא מניעת שירות. אמנם התוקף ירצה שההתקפה תתגלה רק כשמאוחר מדי, 

ופו של דבר, בס –בכל זאת  כבר תחת עומס כבד ונמנע שירות מלקוחות, אךוכשהשרת 

וקף מודע לכך. בהתקפת קמינסקי העניין מורכב יותר, שכן ההתקפה תתגלה והת

התוקף יכול, לאחר שהשתלט על תחום, להתנהל בכמה  –הבחירה היא ביד התוקף 

לא לשרת אף לקוח לתחום שבו ישתלט, דרכים, שכולן ישפיעו על החשאיות. אם יבחר 

בדומה  –הלקוחות שנמנע מהם השירות  ההתקפה תתגלה במהרה, לאחר שהשפיעה על

ולהתחזות לשירות ך ביכולתו גם לבחור שכן לשרת את הלקוחות, . אDDoSלהתקפת 

להגיש להם מידע זדוני ומוטעה, או הוא יכול  –נמצא תחת התחום שעליו השתלט ש 

. בכל מקרה, דרך פעולה זו חשאית יותר, ועלולה לקרוא את המידע שהם שולחים אליו

 לות כלל.לא להתג

בכמותם ובאופים. בעוד כותבי  –שונים גם אמצעי הנגד שניתן לנקוט נגד ההתקפות 

כנגד התקפת  , DNS Unchainedשניתן לנקוט כנגד הציעו שלל אמצעים  [4]מאמר 

קמינסקי האמצעים מצומצמים מאוד. השיטה הברורה ביותר כנגד התקפה זו היא הגדלת 

עט בלתי אפשרי משום שהפרוטוקול חייב צעי זה כמאך אמ, Transaction IDגודל שדה ה

 לתמוך לאחור.



28 
 

בשתי ההתקפות הדרישות מהתוקף ביצוע. קושי הההבדל האחרון שנתבונן בו הוא 

דרישה קלה למדי, שכן כמעט כל מחשב בכל  – DNSכוללות יכולת לבצע שאילתות 

 DNSמערכת הפעלה המיוצר כיום מסוגל לבצע שאילתות כאלה. לעומת זאת, 

Unchained  יצור רשומות לדורשת מהתוקף גם יכולתDNS בתוך התחום של שרת הANS 

 כלל. לא טריוויאליתדרישה  –הנבחר 

סבורני ות שונות מאוד. ניתן להסיק מכל ההבדלים שבחנו, שההתקפ אכן, בסך הכל

אין אלו  - סקרנו קודם לכן התקפות רבות על הפרוטוקול. שהבדלים אלו מעוררים דאגה

ישנו העיד כי , יש בה כדי להעובדה שהן כל כך שונות. DNSתי ההתקפות היחידות על ש 

שונות באופן פעולתן, מטרתן,  מודרניות , התקפותDNSעל מגוון רחב של התקפות 

מוביל אותנו למסקנה הפרוטוקול רחב כזה של התקפות על והדרכים למנוע אותן. מגוון 

לעשות  עצומהישנה עוד עבודה  עיות אבטחה.סובל קשות מב DNSפרוטוקול  שגם היום

מכיוון שהפרוטוקול מהווה חלק כה אינטגרלי , וDNSלפני שנוכל להרגיש בטוחים כלפי 

לעשות לפני שנוכל להרגיש בטוחים כלפי האינטרנט מהאינטרנט, ישנה עבודה רבה 

מיים לא "פאטצ'ים" מקוכדי לעצור את כל ההתקפות השונות והמגוונות האלה, בכלליותו. 

לה , וייתכן שנגDNSבטחת הבאים באצריך לשקול בכובד ראש את הצעדים  –יעזרו 

 שעלינו לשנות אותו מיסודו.
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 סיכום ותובנות .7
, ולאחריו סקרנו בהרחבה את האבטחה DNSפתחנו מאמר זה ברקע קצר על פרוטוקול 

עיקר אמצעי , וש אבטחהבפרוטוקול. ראינו שהפרוטוקול עוצב עם מעט מאוד התחשבות ב

אבטחה שמטרתם לדאוג ל טוקולהתוספים לפרו – DNSSECמאוגדים תחת האבטחה בו 

 ואימות מקור.אמינות מידע  DNSהוסיף ל DNSSEC בו.

למעשה, הוא  –את כל בעיות האבטחה בפרוטוקול לא מכסה  DNSSECלמרות זאת, 

 לא מעטות. בטחהעצמו חולשות א DNSSEC. זאת ועוד, במכסה חלק מסוים מאוד

 שבהן. יםאו לפחות את הנפוצ – DNSההתקפות על פרוטוקול סוגי את לאחר מכן הצגנו 

ושגם כיום  מהסקירה ניתן לראות שהפרוטוקול היה נתון להתקפות מאז הקמתו,

 לא פסקו.ההתקפות 

את  – DNSמודרניות על פרוטוקול שתי התקפות בחלק האחרון של המאמר סקרנו לעומק 

DNS Unchained דן קמינסקיידי שפורסמה על , ואת התקפת קמינסקי, [4], ממאמר .

, המתבססת על שרשור Water tortureמסוג ה DDoSההתקפה הראשונה היא התקפת 

 birthdayוהיא מסוג ה מטרתה השתלטות על תחום דרך מטמון שרת הההתקפה השניי

attack. 

לים אלו רבים מאוד, ומרמזים על סקרנו את ההבדלים בין שתי ההתקפות, וראינו שהבד

 –התובנה ממאמר זה ברורה אני סבור ש . DNSהמגוון המדאיג של התקפות על פרוטוקול 

סובל מבעיות אבטחה קשות בלב ליבו של האינטרנט כולו, , העומד DNSפרוטוקול 

מצבה האבטחתי של הרשת בעודנו באים לדון באין דרך פשוטה לטפל בהן. וחמורות ש

סבורני שעלינו לשקול בראש ובראשונה , לשיפורו מה הצעדים הבאים בדרךו הגלובלית

ואת ההשפעות של מצב זה על האינטרנט בכלל, ויש לדון בכובד ראש  DNSמצבו של את 

 בטוחה.גלובלית לרשת בדרכינו  – בטוח DNSכינו לעתיד בו בצעדים הבאים בדר
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