
                                                                                               

  
 
 
 

Investigating Linux Ransomware 
 מאת חן ארליך

 

 

  הקדמה

זה לא היה  Linux/Unix-בעולם המחשבים בכלל ובעולם אבטחת המידע בפרט, כולם מורגלים לשמוע "ב

 קורה". ישנה נטייה לחשוב כי הפצות של מערכות ההפעלה הנ"ל מוגנות מפוגענים, מעצם היותן כאלו.

 

 [Fedora]התמונה נלקחה מהאתר הרשמי של 
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, כמו גם Linuxאמירה זו אינה נכונה כמובן ובשנים האחרונות חלה עליה במספר הפוגענים מכווני הפצות 

(. במאמר זה אציג כלים, דרכי חקירה אפשריות ודוגמא של חקירת Ransomwaresבמספר תוכנות הכופר )

(. נקווה )+ אנקדוטה לסיום  Linux.Encoder-, הLinuxהראשון שזוהה בסביבת  Ransomware-ה

 .זה קורה Linux-שגם בשבסופו של המאמר יתבהר לכולם, 

 

Linux 

Linux  אשר עצמה מבוססת( היא משפחה של מערכות הפעלה המבוססות על ליבת לינוקסUnix .) 

"קוד פתוח", נוצרו אין -ולאחר שקוד המקור שותף בעולם ונהפך ל 80-הפיתוח הראשוני החל בשנות ה

 ,Kali Linux ,CentOS ,Debianבין ההפצות הבולטות ניתן למנות את ספור הפצות לינוקס לצרכים שונים. 

Red Hat  כאשר ההפצה המפורסמת ובעלת המוניטין הגבוה ביותר עבור משתמשים הינהUbuntu  אם(

  עליה אפרט המידע, אבטחת לעולם ידועה הפעלה מערכת זו Linux-ש נשים את אנדרואיד בצד(. למרות

 .מכירים אותה שפחות אלו לטובת

 מערכת קבצים

 *extהמערכות הנפוצות ביותר כוללות את משפחת  ךאלינוקס תומכת במערכות קבצים שונות ומרובות, 

 .CIFS-( וNetwork File System) NFSועבור מערכות רשתיות את 

ומהווה את  2008-, היא שוחררה בExt4מערכת הקבצים שנהפכה לברירת המחדל בהפצות רבות הינה 

 .ext (extended file system)של מערכות הקבצים מסוג  הדור המתקדם ביותר

", אך גישה ךכל דבר הוא קובץ ואם הוא לא קובץ, אז הוא תהליהיא " Unix/Linuxהגישה הרווחת עבור 

. למרות שבאמת רוב הקבצים במערכת ההפעלה הם באמת "רק" קבצים, יש כמה לא לגמרי נכונהזו היא 

 סוגי קבצים ייחודיים:

 Directories - .קבצים המכילים רשימה של קבצים 

 Special files -  מכילים מידע המשמש עבור פעולותI/O רוב הקבצים ה"מיוחדים" נמצאים תחת ./dev 

 )נתיב אשר נרחיב עליו אח"כ(.

 Links - .קישורים לקבצים. קיים לצורך נוחות 

 Unix Domain Socket - סוג קובץ מיוחד המספק יכולות תקשורת מתקדמת בין תהליכים. 

 Named pipes - סוג קובץ הדומה ל-Sockets תהליכים )להעביר  2. מאפשר תקשורת מוגדרת בין

Output לקבל ,Input )ועוד. 
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About Partitioning 

 :עיקריים מחיצות סוגי 2 ישנם

 Data partition - מכיל מידע מערכת רגיל. כולל בתוכו את ה-Root Partition (/ המכיל את כל ,)

 המידע ההכרחי לריצת מערכת.

 Swap partition - מקביל ל-Page File ה-Windows ומשמש כהרחבה לזיכרון הפיזי. 

. ניתן לראות את מספר המחיצות fdisk -בהפצות רבות היא Partitionsפקודה המשמשת עבודה מול 

 בצורה הבאה: l-הקיים במערכת בעזרת השימוש בפרמטר 

 

 את המבנה הבא:, ישנה חלוקה פנימית מוכרת של מחיצות, המקיימת Data Partitionsעבור 

 

[Partition Scheme ]שכיח 

  



 
 

Investigating Linux Ransomware 

www.DigitalWhisper.co.il 

 4  2017 מרץ, 81גליון 
 

  נפרט מעט עבור מחיצות מרכזיות:

Description Library Name 

 / ספרית הבסיס.

 bin/ מכילה קבצי התקנה של תוכניות במערכת.

קבצי הקונפיגורציה של מערכת ההפעלה שמורים פה. המידע הנמצא פה שקול 

 .Windows-ב Control Panel-למידע הנמצא ב

/etc 

 home/ והמידע הרלוונטי למשתמשים במערכת home-תיקיות ה

 tmp/ מידע זמני לשימוש מערכת ההפעלה.

וקבצים נוספים  kernel-של ה image-הפצות מסוימות שומרות כאן את קבצי ה

 הדרושים לאתחול מערכת ההפעלה.

/boot 

 מכילה נתונים משתנים כאשר מ"ה רצה.

 ועוד. tmp, קבצי logמכילה בין היתר גם קבצי 

/var 

 dev/ , המהווים קישור לדרייברים במערכת.Special Device Filesמכילה 

 יש למעשה מערכת קבצים משלה, שניתנת לבחירה ע"י מנהל המערכת. Data Partition-לכל מחיצה ב

 .Inodeעבור כל קובץ קיים במערכת הקבצים, קיים מבנה מיוחד בשם 

 ?Inodeמה זה 

Inode :הינו מבנה נתונים אשר מכיל עבור כל קובץ את ההגדרות והמאפיינים הבאים 

 Owner ו-Group Owner .של הקובץ 

 ב( גודל הקובץ-Bytes.) 

 .)סוג הקובץ )רגיל, תיקייה ועוד 

 .הרשאות 

 וזמן יצירה. ךתארי 

 וזמן קריאה ושינוי המידע בקובץ. ךתארי 

 מידע ב וזמן שינויך תארי-Inode. 

  מספרLinks .לקובץ 

 .גודל הקובץ 

 מיקום המידע שהקובץ מכיל ב-Hark Disk. 
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שם הקובץ  אתם בטח שואלים )או שזה רק אני?(, כל כך הרבה מידע, אבל איפה שם הקובץ נשמר?

, המערכת Inode-של התיקייה בה הוא נמצא וע"י השוואה של שם הקובץ ומס' ה Data Structure-נשמר ב

 ודעת לייצר מבנה דמוי עץ, המתאר את מערכת הקבצים בצורה הבהירה ביותר למשתמש.י

 :"ls -i"עבור קבצים בתיקייה בעזרת השימוש בפקודה  Inode-ניתן לראות את מספר ה

 
 

ELF (Executable and Linkable Format) 

מייצג  ELF -ה קובץועל כן נציג הסבר קצר אודות מבנה הקובץ.  ELFהקובץ אותו נחקור הוא מסוג 

Executables ,Object code, Shared Libraries ו-Core Dumps . 

ELF נעשה זאת בעקבות .ארכיטקטורה או מעבד תלוי שאינו, להרחבה וניתן גמיש מאוד קובץ למבנה נחשב 

לסטנדרט עבור  1999-מחשוב, עד כדי הפיכתו ב ופלטפורמות הפעלה מערכות במגוון נרחב שימוש בו

 בפרט(.  Linux-בכלל )ו Unix Likeמערכות 

שמכיל מידע כללי על הקובץ )סוג, לאיזה ארכיטקטורה הוא שייך, גירסא,  ELF Header-בנוי מ ELFכל 

Entry Point ועוד( ולאחריו ה-File Data :שיכול להכיל 

 Program Header Table -  או יותר סגמנטים המתארים לקובץ כיצד ליצור את  0טבלה המכילה

 התהליך בזיכרון.

 Sections Header Table - טבלה המכילה מידע על ה-Section-( ים בקובץ.text  ,.data  ,.rodata , 

.bss .)ועוד 

 Data -  מוצבע ע"יentries .מאחת הטבלאות שלעיל 

 מכילים מידע שהכרחי עבור ריצת קובץ. - Segments-ה

 Linking-מכילים מידע חשוב עבור תהליך ה - Sections-ה

                .Relocation-וה

 :Viewsסוגי  2עבור  ELF-שני אלה משמשים את ה

1. Segments -  ריצהעבור (View Execution.) 

2. Sections -  סידור הוראות ומידעעבור (Linking View.) 
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 Linux.Encoder.1 -הפוגען 

פלטפורמת מסחר אלקטרוני במודל  - Magneto-דרך ההדבקה הנפוצה שלו היא דרך מימוש חולשה ב

Open Source מבוססת ,PHP 62בגיליון . החולשה נמצאה במקור ע"י נתנאל רובין ואף הוצגה. 

 קובץ ההפעלה, סוג מערכת את לנו להציג מאפשרת חקירתו לניתוח, אך יחסית קל פוגען הינו הפוגען

  .זו בסביבה לחקירה ודרכים  ELFההרצה

. REMnux - A Linux Toolkit For Malware Analysisלצורך ניתוח הפוגען נעשה שימוש במערכת ההפעלה 

 :Fileפקודת  . נריץ אתPublic Key  RSAלעמדה, ביחד עם קובץ המכיללאחר הדבקה מורד קובץ 

 

 fileפקודת 

 נלמד מהפלט כי:

  הקובץ הוא מסוגElf 32 bit. 

  הקובץ הואExecutable. 

  1גרסת הקובץ היא. 

  הקובץ הואStatically linked -  ללא , יכול לרוץ בכל עמדהמשמע הואDependencies .כלל 

  

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3E/DW62-3-Magento.pdf
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 להוצאת מידע מקבצים בינאריים: radareכלי מבית  - Rabin2נמשיך לבדיקה עם הכלי 

 

בעזרת מספר  Gcc-נבדוק האם הקובץ באמת קומפל ב ?1Gcc? מישהו אמר C-רגע, רגע... הקוד נכתב ב

 שיטות:

מערכת , כמו גם את גירסת Gcc -מכיל את גירסת הה .commentבשם  sectionכותב  Gccבזמן קימפול, 

 זה נוודא זאת. sectionבבדיקה של , Gcc-אם הקובץ אכן קומפל בה. ההפעל

 :1שיטה 

 ":string "gcc-על ה grepבקובץ( ונעשה  stringsמחפש  )כשמו כן הוא: stringsזו נריץ את הכלי  בשיטה

root@remnux:/home/remnux/Desktop# strings  -a Linux_Encoder.bin  I grep  

-i gcc 

Gcc: (GNU) 4.4.7 20120313  (Red Hat 4.4.7-16) 

 -a  :all parameters 

 -i התעלם מ :-Case Sensitive 

 בינגו! 

 
 :2שיטה 

 )בו נראה שימוש גם מאוחר יותר(. readelf-בשיטה זו נשתמש ב

 

 p-  :Dump  תוכןsection כ-string. 

  

                                                           
 

1
 Gcc - קומפיילר מבית GNU שנוצר במקור ל-Compiling  של קבציC .והתפתח עם השנים כקומפיילר לשפות נוספות 
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 :3שיטה 

מייצגי גם  ELF-כלי המשמש להוצאת מידע מקבצי אובייקט. כיוון ש - objdump-בשיטה זו נשתמש ב

object filesניתן להשתמש בכלי כדי לפרסר ממנו מידע. נחפש גם פה בעבור ה ,-section :שמעניין אותנו 

 

s --section-  הצגת מידע של :section .ספציפי 

 שמתאר כי:  Gccבכל אחת משיטות הללו מצאנו את אותו איזכור בעבור

 גירסת ה-gcc  4.4.7הינה. 

 הינה  גירסת המחשב בו הקובץ קומפלRed Hat 4.4.7-16. 

 

 מה אנחנו יודעים עד כה:את  נסכם

  הקובץ הוא מסוגElf 32 bit. 

  הקובץ הואExecutable. 

  1גרסת הקובץ היא. 

  הקובץ הואStatically linked -  ללא , יכול לרוץ בכל עמדהמשמע הואDependencies .כלל 

  הקובץ נכתב בשפתC. 

  הקובץ קומפל בעזרתGcc  4.4.7גירסא. 

  גירסת המחשב בו הקובץ קומפל הינהRed Hat 4.4.7-16. 

 :Viper-נמשיך בחקירה ונפתח את הקובץ ב

 

 :Viper-פתיחת הקובץ ב

Viper -  ,כלי לחקירת קבצים, הכולל בתוכו יכולות חקירת קבצי תמונהELF ,Office ,Apk ,PDF  ועוד רבים

 מובנים שמאפשרים עבודה נוחה גם מרחוק. לקריאה נוספת: Web Interface -ו APIאחרים. לכלי יש 

http://viper-framework.readthedocs.io/en/latest 

  

http://viper-framework.readthedocs.io/en/latest
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 :2Symbolsנוציא 

Viper linux_Encoder.bin > elf -symbols 

 [Symbols-]הפקודה המשמשת להוצאת ה

 

 ]פונקציות שונות מהמקור[

 

 [C-]שימוש ב

 מהפלט?מה נוכל לגזור 

  אישוש כי הקוד נכתב בשפתC. 

  עם מפתחות בהצפנה שימושיש AES. 

  יש שימוש בספרייתmbeftls. 

  יש אופציות לביצועencrypt. 

 :Sections-וSegments נמשיך ונוציא 

 

 של הקובץ[ sections -]הצגת ה

                                                           
 

2
 Symbols - בעת לקריאה ניתן שיהיה כך בקוד מידע של המרה לאפשר נועדו Debugging. 
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 של הקובץ[segment -]הצגת ה

 Debugging-של התוכנית לזיכרון, שמסייע להבנת מבנה התוכנית וב Loading-מהם נלמד אודות תהליך ה

 לקבלת תוצאות דומות: readelf-בנוסף נוכל להשתמש גם ב עתידי.

root@remnux:/home/remnux/Desktop# readelf  -a Linux_Encoder.bin 

 -a  :הצג את כל המידע שהכלי יכול להציג 

 

 .IDAלכל אינדיקציות אלו נקבל אישוש מאוחר יותר בניתוח סטאטי עם 

לחקירת קבצים חשודים אך כיוון שהקובץ אינו מורכב מדי )השלב  REMnux-ישנם כלים רבים נוספים ב

 (, לא נדרשה עוד עבודה איתו.Exploit-המורכב היה במימוש ה
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IDA 

עם פתיחת הקובץ נוכל לראות כי ישנן קריאות לפונקציות 

time ו-srandפונקציות אלו משמשות כ .-Initialization Vector 

של הפוגען בשלב ההצפנה ומהוות חולשה שתנוצל בהמשך 

 לצורך פתיחת ההצפנה.

ט נדרש לריצת ומכאן להסיק כי זהו ארגומנ "encryptלמחרוזת " Strcmpלאחר מכן ניתן לראות כי מתבצע 

 התוכנה.

 

ולאחר מכן מתבצעת קריאה  "Start encrypting", ניתן לראות כי נכתבת הודעת encryptבמידה וניתן 

 :loadRSAלפונקציה בשם 

 

IDA Pro - מבית כלי Hex-Rays לעבודת 

Reversing לקוד .IDA משמשת Disassembler ו-

Debugger הממשיכה גדולה קהילה ובעלת 

 .הזמן כל Plug-ins לפתח
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  )ראינו זאת גם מקודם(. mbedtlsנכנס לפונקציה ונראה כי מתקיימות קריאות לפונקציות עם השם 

 

(Formally known as PolarSSL) Mbed TLS  זו ספרייה המשמשת מפתחים להוספת יכולות קריפטוגרפיות

 ועצם השימוש בה מאושש את המחשבה כי מתבצעות פעולות קריפטוגרפיות בכלי. 

שיך בריצה ומצפין קבצים ואתחול משתנים נוספים, הפוגען ממ IV-לאחר טעינת הספרייה, יצירת ה

 בתיקיות הבאות:

 /home 

 /root 

 /var/lib/mysql 

 /var/www 

 /etc/nginx 

 /etc/apache2 

 /var/log 

 עם הסיומות הבאות )חלקי(:
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 " בשביל להמשיך ולהצפין תיקיות שמתחילות ב:find_and_doלאחר מכן הפוגען ישתמש בפונקציה "

 public_html. 

 www. 

 Webapp. 

 Backup. 

 .git 

 .svn 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 ספציפיות: , שמטרתה להחריג תיקיותcheckExcludeכאשר יש מתודה בשם 

 / 

 /root/ 

 .ssh 

 /usr/bin 

 /etc/ssh 

נעבור לחקירה אך הקונספט ברור.  IDAנוכל להמשיך לעבוד ולפענח עם  

 .דינאמית
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 הרצת הפוגען

 :straceנריץ את הפוגען בהרשאות אדמין, עם פקודת 

 root@remux:/home/remnux/Demnux/Desktop# strece -t ./Linux_Encoder .bin 

encrypt /tmp/rsa.pub 

 -t .הדפס זמני ריצה : 

 

 Tracingנקבל  .Public Key-ומוחק את עצמו ואת הקובץ המכיל את ה deamon-מתחיל לרוץ כ הפוגען

 י, ונראה כך:Windows-ה Procmonעבור הריצה, שמזכיר את 

 Exceve - שם ה-System Call 

 "./Linux_Encoder.bin" - הקובץ שהורץ 

 ["./Linux_Encoder.bin", "encrypt" , "/tmp/rsa.pub"] - ארגומנטים לריצה 

 1 - Return Value 

 Verbose Output - [ Process PID=2823 runs in 32 bit mode. ] 

עבור פתיחת הקבצים  bitcoin 1שדורש  "readme_for_decryption.txt"לכל תיקייה מוצפנת מתווסף קובץ 

 .Torומספק לינק לתשלום שניתן לגישה רק דרך דפדפן 

 כל התיקיות הרלוונטיות בשרת מוצפנות וניתן להגיד בשלב זה, שהשרת מנוטרל מעבודה.

  
strace - כלי המשמש ל-Debugging  בסביבתLinux. 

 .Linux Kernel-מאפשר ניטור וזיהוי עבודה של תהליכים וקריאות ל

 https://en.wikipedia.org/wiki/Strace -להרחבה 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strace
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Decrypting 

כדי לפענח את  RSA Private Key-שישתמש ב PHPלאחר תשלום לתוקפים הקורבן יוכל להוריד סקריפט 

 הנלווים. txt-המידע המוצפן, כמו גם למחוק את קבצי ה

 ישנה אופציה נוספת: עם זאת,

הצפנת הקבצים מתחילה על ידי קבלת  בתחילת הריצה. srand-ו time-ראינו כי ישנן קריאות ל IDA-ב

 (.Initialization Vectorהזמן הנוכחי ויצירת ערך "רנדומלי", שמשמשים כוקטור אתחול )

 

מחדש  ( וכל קובץ נכתבKey-)בעזרת הקובץ המכיל את ה RSAלאחר מכן, מתבצעת הצפנה אסימטרית 

 מוצפנת כאשר בתחילתו יכתבו: בצורה

 .מפתח ההצפנה 

 .)הרשאות הקובץ המקורי )בכדי שיהיה ניתן לשחזור 

 ה-IV ( ששימש את ההצפנה הסימטריתAES.) 

 חדש. timestampלכל קובץ נוצר כעת  "encrypted.ומתווספת סיומת "

. כותבי כןאז זהו, ש הנוכחי? timestamp-רגע, זה לא שהיוצרים של הפוגען יצרו הצפנה בהסתמך על ה

לנצל  Bitdefender-הפוגען עשו טעות של מתחילים ויצרו נקודת חולשה בהצפנה, אותה הצליחו חוקרים מ

 .Decryptor3-לטובת ה

, כאשר נעשית טעות מימוש קטנה שגורמת Ransomwares-זהו מקרה שלמרבה ההפתעה נעשה שכיח ב

 זאת, עדיין ישנם רבים שהפיתרון היחיד עבורם הוא תשלום.להפיכתם ללא רלוונטיים. עם 

  

                                                           
 

3
 https://labs.bitdefender.com/2015/11/linux-ransomware-debut-fails-on-predictable-encryption-key 

 מהו וקטור אתחול?

על המחרוזת להיות  לת תהליך ההצפנה.וקטור אתחול הוא מחרוזת ייחודית כלשהי המשמשת להתח

תמיד יהיה  ciphertext-ה רנדומלית ככל הניתן בכדי ליצור מצב בו אם הודעה תוצפן פעמים רבות,

 שונה וכך ההתחקות אחר מפתח ההצפנה תהפוך לקשה הרבה יותר.

https://labs.bitdefender.com/2015/11/linux-ransomware-debut-fails-on-predictable-encryption-key
https://labs.bitdefender.com/2015/11/linux-ransomware-debut-fails-on-predictable-encryption-key
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 זמן לאנקדוטה לא?

 ציוץ שמתייחס לפאשלה של המפתחים:  grugq theלאחר הפצת הפוגען העלה הבלוגר 

 

 

 

 

 

הוא מימוש לא בטוח  srand(time())(: Encoder-בתרגום חופשי: "תזכורת לכולם )מכוון למפתחים של ה

". ציוץ זה נכתב כמובן בצחוק, שכן הוספת פונקציית srand(md5(time())-קריפטוגרפית! יש להשתמש ב

md5 בתצורה זו לא תהפוך את ה ))או כל פונקציית גיבוב אחרת-IV ועדיין ההצפנה תהיה ניתנת  לרנדומלי

 לפיצוח. 

. לאחר הפאדיחה ברצינותלקחו את הציוץ  Linux.Encoder-למרות זאת, נראה כי המפתחים של ה

הקודמת כותבי הפוגען החליטו ללמוד מטעויות עבר. בגרסה השלישית של הפוגען, שלפי דיווחים הצליחה 

הקובץ המקורי.  timestamp-הקובץ המוצפן ל timestampשרתים, הם השכילו לשנות את  600-להדביק כ

של גודל הקובץ ושמו ויעטף  hash, כך שכעת הוא יתבצע על ידי IV-בנוסף הכותבים החליטו לשנות את ה

 .פעמים  8. וככה, ()randעם פונקציית 

 

( Hashבאיזו פונקציית גיבוב ) Mbed Tls-: הכותבים שכחו להגדיר לבעיה קטנהאך עדיין נשארה 

יה למעשה שנכתב לכל קובץ, ה  IV-פעמים לא עשתה דבר וה 8וכתוצאה מכך הלולאה שרצה  להשתמש

 .decryption-המפתח ל

 

, שכנראה תוציא את המפתחים 4להגיע עם עקיצה היא קצרה וכמובן חייבת Decryptorהדרך ליצירת  מפה

 לגמלאות.

                                                           
 

4
 http://www.theregister.co.uk/2016/01/07/plain_cruelty_boffins_flay_linux_ransomware_for_the_third_time 

http://www.theregister.co.uk/2016/01/07/plain_cruelty_boffins_flay_linux_ransomware_for_the_third_time
http://www.theregister.co.uk/2016/01/07/plain_cruelty_boffins_flay_linux_ransomware_for_the_third_time
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 כלים נוספים

 במהלך החקירה, התנסיתי בכלים נוספים, שיוכלו להועיל בחקירות אחרות:

 Detux Sandbox - Sandbox  נחמד ויחסית בסיסי לניתוח קבציLinux. 

 Limon Sandbox - Sandbox יותר מעמיק מ-detux מצריך קונפיגורציה יותר מורכבת ויותר .

dependencies רובם ככולם נמצאים כבר ב(-REMnux.) 

 Sysdig -  כלי חזק שמאפשר הקלטת "מצב" מכונה, שמירה, סינון ותחקור של מה שנעשה )ממליץ

 באתר שלהם(. Fishing For Hackers5לקרוא את הפוסט 

 IDA - Remote Linux debugger -  חקירה דינמית עםIDA .בצורה מרוחקת 

 Bulk_Extractor - Carving ( מידע מעניין מקובץURLs ,Emails ,Credit Cards .)ועוד 

 MASTIFF -  כלי לחקירה סטטית של קובץ. מאפשר להוציאhexdump לבדוק אותו מול חתימות ,yara 

 ועוד

 Radare2 - Reverse Engineering Frameworkידה, עם זאת בעל , רובו קריקטריאלי ומצריך זמן למ

 יכולות רבות ומגוונות.

 

 סיכום

ולמדנו על  ELFבמאמר זה נגענו על קצה המזלג במערכת ההפעלה לינוקס, הכרנו את פורמט ההרצה 

 .Linux.Encoder.1-כלים ודרכי חקירה לניתוח פוגען מיועד הסביבה, במקרה זה, ה

 )שכבר הספיקו להפוך Ransomwares-זה לא סוד כי עולם הפוגענים התמלא בשנים האחרונות ב

 .Linux( ובפוגענים מיועדי סביבות 6לתעשייה שמגלגלת מיליארדי דולרים

לזירה שינתה את כללי המשחק והציגה איך ניתן לדלות כסף ומידע  Ransomwares-הגעתם של ה

 מאנשים לא רק בעזרת גניבה, אלא גם בעזרת הרס.

זה לא  Linux-ההפעלה לינוקס מדגיש כי הגישה המיושנת לפיה "בהשילוב בין פוגענים שכאלו למערכת 

 היה קורה" כבר לא רלוונטית וחשוב שעולם אבטחת המידע יתיישר אל מולה.

 

                                                           
 

5
 https://sysdig.com/blog/fishing-for-hackers 

6 http://www.csoonline.com/article/3154714/security/ransomware-took-in-1-billion-in-2016-improved-defenses-may-not-be-
enough-to-stem-the-tide.html 

https://github.com/detuxsandbox/detux
https://github.com/detuxsandbox/detux
https://github.com/monnappa22/Limon
https://github.com/monnappa22/Limon
http://www.sysdig.org/
http://www.sysdig.org/
https://www.hex-rays.com/products/ida/
https://www.hex-rays.com/products/ida/
http://www.forensicswiki.org/wiki/Bulk_extractor
http://www.forensicswiki.org/wiki/Bulk_extractor
https://github.com/KoreLogicSecurity/mastiff
https://github.com/KoreLogicSecurity/mastiff
https://radare.org/r
https://radare.org/r
https://sysdig.com/blog/fishing-for-hackers
https://sysdig.com/blog/fishing-for-hackers
http://www.csoonline.com/article/3154714/security/ransomware-took-in-1-billion-in-2016-improved-defenses-may-not-be-enough-to-stem-the-tide.html
http://www.csoonline.com/article/3154714/security/ransomware-took-in-1-billion-in-2016-improved-defenses-may-not-be-enough-to-stem-the-tide.html
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 על המחבר

 שנים, מתעסק במחקר ופיתוח.  3-, בתחום למעלה מחן ארליך

 chen.erlich1@gmail.com ,Linkedin :אשמח לתיקונים/הערות/שאלות

 

 ביבליוגרפיה

 /Remnux - https://remnux.orgהורדת  .1

 : ELF-לקריאה נוספת אודות מבנה ה .2

http://www.skyfree.org/linux/references/ELF_Format.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format 

3. Linux FiIe System: 

http://www.tldp.org/LDP/intro-linux/html/sect_03_01.html 

"When Crypto Fails" - פוינט )יניב בלמס ובן הרצוג( על -צ'קחברת הרצאה של חוקרים מGreat Crpyto 

Failures - https://www.youtube.com/watch?v=YCGOyMwOVXc&t=804s 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format
http://www.tldp.org/LDP/intro-linux/html/sect_03_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=YCGOyMwOVXc&t=804s

