
 

  
 
 

 2016פתרון אתגר המוסד 

 ותומר זית D4dמאת 

 

 הקדמה

ביום העצמאות האחרון, "זרוע הסייבר המבצעית" של המוסד הישראלי פרסם אתגר האקינג למטרת 

)כל אחד  ומר זית( פתרנו את האתגר במקבילואני )ת D4dאיתור וגיוס מועמדים פוטנציאלים לשורותיו. 

. האתגר הורכב ממספר וכך נולד מאמר זה החלטנו להשוות דרכי פתרון -סיימנו אותו לאחר שבנפרד(, ו

מדויק ההסבר ללהגיע  שלבים, בכל שלב היה נדרש ידע והבנה במספר לא קטן של נושאים. על מנת

 .יומי-לעיסוקו היוםקרובים ה שלבי הפתרוןב על את העבודה בינינו וכל אחד כתהחלטנו לחלק  ביותר

 ם ולכן ראינו לנכון לפרסם מאמר זה.לאחר כשבוע האתגר הסתיי

 למצוא את הדרך לאתגר. -שלב מקדים 

, אחרים ראו פרסומים פרסומת בעיתוןראו את ה חלקנובפייסבוק,  פרסום דרך שמעו על האתגרחלקנו 

 באתרים שונים, אך בסופו של דבר, הכל הוביל לתמונה הבאה:
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מתורגמים נ"ל ם הקסה דצימליים, המספרים הבתמונה מודגשים ברקע לבן מספרי כפי שניתן לראות,

לתרגם את המספרים ההקסה דצימליים  ניתן בסופו של דבר לכתובת האתר שבו מאוכסן האתגר.

זאת בדרך אלגנטית, חשוב להבין  על מנת לעשות Python-נשתמש בשונות.  בכמה דרכים IPלכתובת 

 :אתרשל ה IP-שכל מספר הקסה דצימלי מתורגם לאוקטטה בכתובת ה

import socket 

print socket.inet_ntoa('\x82\xd3\x54\xaa') 

 דרך נוספת:

print "%d.%d.%d.%d" %(0x82, 0xd3, 0x54, 0xaa) 

 .130.211.84.170 התוצאה:

 

 XModem-CRC -שלב ראשון 

 הסבר על המשימה:
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 :Login-דף ה

 

 להתחבר בהצלחה למערכת. המטרה:

 הזדהות למערכת. Tokenה קובץ המהווצריך להעלות  הדרך:

 מה אפשר להעלות למערכת?:

וטעייה ניתן להבין לא מעט מאפיינים של הקובץ אותו יש להעלות: במידה -בעזרת משחק קצר של ניסיון

היינו מקבלים שגיאה שהקובץ גדול מדי, במידה והיינו מעלים קובץ קטן מדי  -והיינו מעלים קובץ גדול מדי 

 Headerי הקובץ קטן מדי. במידה והגודל היה מתאים אך הקובץ לא התחיל עם היינו מקבלים שגיאה כ -

 היינו מקבלים שגיאה בהתאם. - PNGשל קובץ 

( 14kb-ל 7kbהשגיאה שאיתה נתקלנו הייתה שגיאה כי הקובץ אכן תמונה ואכן בגודל המתאים )בערך בין 

 ספציפי: CRCוהקובץ אכן תמונה, אך הוא אינו בעל 

 

נבין  CRC-XMODEMאחרי שנקרא על  ,CRC not matching-XMODEMלראות קיבלנו שגיאה:  כפי שניתן

 אבל לא איך לעשות זאת. -בשלב זה אנחנו מבינים מה עלינו לעשות  .CRC16-שמדובר ב

https://en.wikipedia.org/wiki/XMODEM#XMODEM-CRC
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 קוד המקור:

 במקום ניתן לראות שהקישור של תמונת הלוגו לא שגרתי, Login-של דף ה שמביטים בקוד המקור לאחר

 , הקישור נראה כך:(multiple-ו hקישור עם סיומת של תמונה יש לנו קישור לדף עם פרמטרים )

 http://130.211.84.170/challenge1/get-image?name=logo.png&h=87d41d15f&multiple=0 

 משמעות הפרמטרים:

 multiple - ונראה כי הוא משתנה בולאני. מרמז על תוכן מרובה 

 h -  מזכיר האש אך קצר מדיי כדי להיותhash -  לאחר בדיקה קצרה מסתבר שהוא חלק מהאשMD5 

 logo.png = (1bb87d41d15fe27b500a4bfcde01bb0e)על השם של הקובץ. 

 :defuse.caעל מנת לאתר זאת, השתמשנו בכלי מהאתר כגון 

 

 [https://defuse.ca/checksums.htm]מקור: 

 

http://130.211.84.170/challenge1/get-image?name=logo.png&h=87d41d15f&multiple=0
http://130.211.84.170/challenge1/get-image?name=logo.png&h=87d41d15f&multiple=0
https://defuse.ca/checksums.htm
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 שימוש נכון בפרמטרים:

לכן אם נחליף את  Wildcard-באם יש אפשרות לריבוי תכנים ויש לנו שם של קובץ נשמע שמדובר 

logo.png נשים את החלק הנכון של ההאש שלו ב-ל *h-  ב 1ונכניס-multiple  אנחנו אמורים לקבל את מה

 שאנחנו מחפשים...

 

נכתוב סקריפט שיוריד את כל  קיבלנו את רשימת הקבצים שנמצאים באותה התיקייה.  אכן כך קרהו

 :של כל אחד מהם CRC-ה מהם יכולים לשמש אותנו ונדע גם את ההקבצים למחשב כדי שנוכל להבין איז

import crc16 

import json 

import hashlib 

import urllib2 

 

 

def get_md5_hash(s): 

    md5 = hashlib.md5() 

    md5.update(s) 

    return md5.hexdigest() 

 

 

def get_default_index_size(): 

    to_find = '87d41d15f' 

    md5_hash = get_md5_hash('logo.png') 

    index = md5_hash.index(to_find) 

    return index, index + len(to_find) 

 

 

def get_file_url(name, show_name=1): 

    start, end = get_default_index_size() 

    md5_hash = get_md5_hash(name) 

    return "http://130.211.84.170/challenge1/get-image?name=%s&h=%s&multiple=%d" % ( 

        name, md5_hash[start:end], show_name 

    ) 

 

 

def get_list_of_all_files(): 

    res = urllib2.urlopen(get_file_url('*')) 

    res_text = res.read() 

    return json.loads(res_text) 

 

 

def get_file(name): 

    file_url = get_file_url(name, show_name=0) 

    res = urllib2.urlopen(file_url) 

    return res.read() 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    all_files = get_list_of_all_files() 

    for f in all_files: 

        f_data = get_file(f) 

        print f, hex(crc16.crc16xmodem(f_data)) 

        with open(f, 'wb') as fb: 

            fb.write(f_data) 

            fb.flush() 
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 קבצים מעניינים:

הודעת שגיאה  קיבלנו -. העלנו אותו ואכן התקדמנו last-login.png יהקובץ שמשך את תשומת ליבנו ה

 :חדשה

 

-שלו בסדר, מה שנשאר לעשות הוא לנסות להשתמש בקובץ אחר עם אותו ה CRC-יודעים שה אנו כעת

CRC! 

 

בצורה ( Preimage :או לייתר דיוק ollisionC התנגשות /)הווה אומר: למצוא  CRC16לזייף  על מנת

Bruteforce  עד שהקובץ בסוף הקובץ בייתים בכל הקומבינציות   2לכן נוסיף :בייתים בסוף הקובץ 2על

 :last-login.pngשל הקובץ  CRC-יהיה עם אותו ה

import crc16 
from os import path 

from itertools import combinations_with_replacement 

 

 

ASCII_CHARS = map(chr, xrange(256)) 

 

xmodem_target = int("398e", 16) 

img_name = 'Realgame.png' 

img_text = open(img_name, 'rb').read() 

 

for i, suffix in enumerate(combinations_with_replacement(ASCII_CHARS, 2)): 

    new_img_text = img_text + "".join(suffix) 

    if xmodem_target == crc16.crc16xmodem(new_img_text): 

        print 'xModem changed to 0x%04x after %d tries.' % (xmodem_target, i) 

        with open("%s_xmodem%s" % path.splitext(img_name), 'wb') as img_file: 

            img_file.write(new_img_text) 

            img_file.flush() 

            break 

 להעלות אותה. - הנכון, כל מה שנשאר זה CRC-תמונה עם השהצלחנו לייצר לאחר 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0C/DW12-1-HashCollisions.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Preimage_attack
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 :68ת! הצלחנו להתחבר תחת משתמש מספר הקובץ לשרת ו... אכן הצלחנו להתחבר למערכהעלנו את 

 

 

 :Door Control-חיפוש קצר בתפריט יביא אותנו לאוקיי... מה עכשיו? 

 

. יצרנו סקריפט קצר שמקבל את התוכן ושומר אותו באופן -BASE64כפי שניתן לראות יש תוכן שמקודד ב

 בינארי באופן הבא:

import subprocess 

 

file_name = 'file.raw' 

 

b64 = 'UEsDBBQAAAAIAKtwrE....D0AAADVAwAAAAA=' 
 

with open(file_name, 'wb') as f: 

    f.write(b64.decode('base64')) 

    f.flush() 

 

print subprocess.check_output(["file", file_name]) 

 :Zipבלינוקס תגלה לנו כי מדובר בקובץ  fileבדיקה קלה של הקובץ באמצעות הפקודה 

file.raw: Zip archive data, at least v2.0 to extract 
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 .DoorControl.exeבשם:  exeקיבלנו קובץ  –ופתחנו  zipשמרנו את הקובץ עם סיומת 

 :Door Control-סינג לרבר

את מספר  מכיל נ"לקוד ההקטע . פונקציות 2יש תלמד אותנו כי בקובץ  IDAפתיחת הקובץ באמצעות 

מחרוזות בזיכרון שנשתמש בהן  2בתמונה זו אנו רואים  .2תוח בכדי לעבור לשלב דלת שאנו צריכים לפה

 :(filename, keyInfoבהמשך )

 

( והבית שאיתו עושים 0x13) 19הגודל של הקובץ הוא  של בית אחד. XORהמחרוזות בקוד מוצפנות עם 

XOR   0הואxD8: 

 

עם שימוש בפונקציה  c:\doors\config.txt (filename)לאחר מכן אנו מנסים לקרוא את הקובץ 

CreateFileA: 
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לאחר מכן משווים את  בתים בקובץ, 16בקטע קוד זה אנו קוראים את הקובץ ובודקים קודם אם נקראו 

 :c:\OpenDoors.key"  (keyInfo)" עם המחרוזת (c:\doors\config.txtהתוכן שנקרא מהקובץ )

 

 XOR, המפתח הוא 2לשלב  URLד הבא שמפענח את הכתובת במידה והכל טוב אנו ממשיכים לקטע קו

 :0xAAעם 

 

 היא: URLוהכתובת 

http://130.211.84.170/challenge1/success/0496e88u_a9s6S7srqkvLiku76y9ru-vLizs7K-v7Okvr0= 

 אחרי יהיו שונים לכל בן אדם. Tokens-ככה שה  IPמחשב לפי הכתובתעבור כל הכתובת משתנה 

ניתן להמשיך באמת לשלב הבא, אך עדיין אנו לא יודעים את מספר הדלת  URLשפענחנו את הכתובת 

ו רשימה של הי cells בעת כתיבת המאמר, לאחר הפתרון, הסתבר כי בעמוד) ואפשר להמשיך עוד קצת

 כבר בשלב זה(.המטרה  תא לדעת( והיה ניתן 280-285מספרי דלתות )

אנו מתבקשים להכניס מספר דלת כפי אז לאחר מיקום כלל הקבצים שהבינארי צריך, נריץ אותו. כעת 

 בתמונה: שמוצג

 

http://130.211.84.170/challenge1/success/0496e88u_a9s6S7srqkvLiku76y9ru-vLizs7K-v7Okvr0
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פר הקטע קוד הבא אחראי לבדוק את מס אנו אמורים לקבל קלט מסוים בכדי לקבל את הכתובת במסך,

  ים:הדלת שאנו צריכ

 

 , אנו נקבל את הפלט הבא:281ברגע שאנו מכניסים את המספר דלת שיוצא 

 

 אכן נקבל את עמוד סיום השלב: -אם נגלוש לעמוד 
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 ?Knock Knock, Who's There  - שלב שני

 הסבר על המשימה:

 

 מעבירה אותנו ישירות לעמוד הבא: 2לחיצה על הכניסה לשלב 

 

ראינו שיש  access-denied)לדף  Redirect)הדף שעשה  challenge2/-לגנו לקוד המקור של האחרי שדי

 :היה סקריפט Redirect-ומה שגרם ל. HTMLבהערת  URIשם 
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כאשר . 1mb-ששוקל כ x.zip האינדיקטיבי: בשם Zipקובץ גלישה לקישור המוחבא מובילה אותנו ל

משהו . מיד שמנו לב שAlmost thereבשם טקסט קטנטן ץ אנחנו מקבלים קוב x.zipמחלצים את הקובץ 

 מאוד יחסית לתוצאה.גדול  x.zipקטן מאוד אך גודל הקובץ הנ"ל הגודל של הקובץ : פה מוזר

 !משורשרים 2אחד אלא  Zip, מלמדת אותנו שלא מדובר בקובץ Hex-Editorעם  פתיחת הקובץ

 בציהסופי של ק Header-מערכת ההפעלה קורא את הכותבי החידה ניצלו את העניין שמנגנון החילוץ של 

השני שמכיל את  Zip-נמחק את כל החלק של קובץ הפיו מבין אילו קבצים יש לחלץ. במידה ו-ועל Zip-ה

 באופן הבא: Almost thereהקובץ 

 

 נקבל את התוצאה הרצויה הנ"ל:

 

  -" וקובץ נוסף port_knocking.cfgכאן כבר הכל מובן, קיים קובץ נוסף המהווה את המשך החידה בשם: "

 ...1mb-" ששוקל כrandomשנועד לעזור לנו להבין שיש כאן קאצ', בשם: "

 :(Port Knocking-קובץ קונפיגורציה לנראה כמו ) port_knocking.cfg בשם: מצאנו קובץ מענייןנמשיך. אז 

 

 מאמר הנ"ל:מוזמן לקרוא את ה - Port Knocking-למי שמעוניין להרחיב בעניין ה

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-5-Port-Knocking.pdf 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-5-Port-Knocking.pdf
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 נ"ל:כלי זריז שישתמש בקונפיגורציה ה Python-נכתוב ב

import socket 
from functools import partial 

from configparser import ConfigParser 

 

def recvall(sock): 

    data = [] 

    while True: 

        try: 

            data.append(sock.recv(1024)) 

        except socket.timeout: 

            break 

    return b"".join(data) 

 

def knock(ip, port): 

    print ip, port 

    try: 

        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

        s.connect((ip, port)) 

        s.close() 

    except socket.timeout: 

        pass 

 

if __name__ == '__main__': 

    config = ConfigParser() 

    with open('port_knocking.cfg') as config_file: 

        config.readfp(config_file) 

        options = dict(config.items('Port Knocking')) 

 

        # Parse The Config 

        knock_ports = map(int, options['knock_ports'].split(',')) 

        timeout = int(options['timeout'].rstrip('ms')) / 1000.0 

        dest_port = int(options['dest_port']) 

 

        # Set timeout 

        socket.setdefaulttimeout(timeout) 

 

        # Knock ports 

        map(partial(knock, '130.211.84.170'), knock_ports) 

 

        # Connect to the destination 

        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

        s.connect(('130.211.84.170', dest_port)) 

 

        # Print welcome message 

        welcome = recvall(s) 

        print welcome, 

 

        # Shell 

        while True: 

            msg = raw_input() 

            s.sendall(msg + b"\r\n") 

            print recvall(s), 

 הכל עבד חלק  -ואכן 

פקודה שתפסה  מרוחק אשר מאפשר לנו לכתוב פקודות, Shellהתחברנו לשרת בהצלחה ועכשיו יש לנו 

. מבדיקה על מספר קבצים בשרת נראה שהיא מציגה את תוכן hdumpאת העין במיוחד הייתה הפקודה 

 .hex-הקבצים כ
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יכולנו להוציא את הקובץ  (,helpר הפקודה שגם אותן ראינו לאח ls-ו cdלאחר חיפוש בתיקיות )עם 

 באופן הבא: (login.exeהמעניין ביותר )ששמו 

 

 :Python-לכתוב סקריפט קצר בכמובן היא  Hex-הדרך הפשוטה ביותר לשמור את הקובץ מקוד ה

f = open('login.exe', 'wb') 

 

f.write('4d5a90000300000004000000ffff0000b800000000000000400000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000c00000000e1fba0e00b409cd21b8014ccd21546869732070726

f6772616d2063616e6e6f742062652072756e20696e20444f53206d6f64652e0d0d0a2400000000000000b9794

1c1fd182f92fd182f92fd182f9220e7e492fe182f92fd182e92fc182f928061cf92fc182f928061f192fc182f9

252696368fd182f920000000000000000504500004c010300ffacde560000000000000000e00002010b010c000

002000000040000000000000010000000100000002000000000400000100000000200000600000000000000060

000000000000000400000000400000000000003004085000010000010000000001000001000000000000010000

0000000000000000000a8200000280000000000000000000000000000000000000000000000000000000030000

010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000200000080000000000000000000000000000000000000000000000000000002e746578740

0000050000000001000000002000000040000000000000000000000000000200000602e72646174610000f2000

000002000000002000000060000000000000000000000000000400000402e72656c6f630000100000000030000

000020000000800000000000000000000000000004000004200000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000...000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

'.decode('hex')) 

 להמשך האתגר: URL-וה Successתקפוץ לנו הודעה עם הכותרת  login.exeאחרי שנפתח את הקובץ 
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 גלישה לעמוד הנ"ל מביאה אותנו לעמוד הבא:

 

נביט בקוד כי מדובר בעמוד עם תמונה מוזרה ותיבת טקסט המצפה לקבל סיסמה. אם  נראה -על פניו 

 (:display:inlineתמונות שונות אחת ליד השנייה ) 2נגלה שזו לא תמונה אחת אלא המקור 

 

 התמונות למחשב ונשווה ביניהן: 2נוריד את 
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שידפיס  Python-, נכתוב קוד קצר בשהם קריאים ASCIIבצד שמאל יש לנו בהבדלים תווי כי אפשר לראות 

 לנו את ההבדל הקריא למסך:

img_right = open('right.bmp', 'rb').read() 
img_right_diff = [] 

img_left = open('left.bmp', 'rb').read() 

img_left_diff = [] 

 

 

for i in xrange(len(img_left)): 

    if img_left[i] != img_right[i]: 

        img_right_diff.append(img_right[i]) 

        img_left_diff.append(img_left[i]) 

 

img_right_str = "".join(img_right_diff) 

img_left_str = "".join(img_left_diff) 

 

if img_left_str.isalnum(): 

    print img_left_str 

else: 

    print img_right_str 

וזו אכן  -. הכנסנו את המחרוזת הנ"ל לתיבת הטקסט 735713682f אלה ביחד ויצא לנו:נחבר את התווים ה

 הייתה הסיסמה!
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  Linux -שלב אחרון 

 הסבר על המשימה:

 

 משתנה:בפורט חיבור שלנו  IP-כתובת הנראה כי שרת האתגר מעוניין ליצור עם  בתחילת השלב

 

בראוטר  DMZ-נפתח את עצמנו זמנית לשישלח אלינו  על מנת לקבל את החיבור ולראות את תוכן המידע

מפני שהוא מאפשר לנו לקבל כל פורט  Port Forwarding-הפתרון הנ"ל עדיף על השימוש בהביתי )

 :NetGear-, כך זה נראה ב(שנרצה ולא רק פורט או טווח ספציפי
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 בעזרת הפקודה: Netcatנפתח את לאחר שעשינו זאת, עלינו להאזין לפורט ששרת האתגר יבחר. 

nc -l -p 43960 > out.file 

 -l .מצב האזנה 

 -p .פורט להאזנה 

 > - .הפניית הפלט לתוך קובץ 

הנ"ל(. כעת  netcat-שניות להרים את ה 5מספר נסיונות הצלחנו להאזין על הפורט הנכון )יש  לאחר

 נסתכל מה יש בקובץ שנוצר!

 (:pngשמדובר בקובץ תמונה ) ונגלה fileנבדוק מה סוג הקובץ שקיבלנו בעזרת 

 

 ונפתח אותה, זו התמונה שקיבלנו )משתנה בין מחשב למחשב(: png-נשנה את סיום הקובץ ל

 

ומדובר בקוד   0וירוק זה 1אולי אדום זה  התמונה דומה קצת לסוג של ברקוד בצבעים ירוק ואדום...

 שיאשר את זה: Python-, נכתוב קוד ב?בינארי

from PIL import Image 
 

def chunks(l, n): 

    """Yield successive n-sized chunks from l.""" 

    for i in range(0, len(l), n): 

        yield l[i:i + n] 

 

bit_map = { 

    (255, 0, 0): '1', 

    (0, 255, 0): '0', 

} 

 

im = Image.open("f.png") 

width, height = im.size 
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def get_bit(): 
    for y in xrange(height): 
        for x in xrange(width): 

            pixel = im.getpixel((x, y)) 

            if pixel not in bit_map: 

                continue 

            yield bit_map[pixel] 

 

byte_arr = [] 

for b in chunks(list(get_bit()), 8): 

    byte_arr.append("%02x" % int("".join(b), 2)) 

 

with open('f', 'wb') as f: 

    f.write("".join(byte_arr).decode('hex')) 

    f.flush() 

. נחלץ אותו tarמדובר בקובץ החדש מלמדת אותנו כי סוג הקובץ  על fileבדיקה נוספת באמצעות 

 באמצעות הפקודה:

tar -xvf file 

 ונקבל:

 

נחבר  , נזרום עם הרמז שקיבלנו ו...concat קבצים שונים בשם 5במצב שיש לנו תיקייה עם  ת, אנחנוכע

 : catאותם ביחד בעזרת הפקודה 

cat concat.* > concat 

 .cpio archive מסוג: נגלה שהוא, וfileהפקודה  . נריץ על הקובץ החדש אתconcatיש לנו קובץ חדש בשם 

 :cpio -idvF concatקודה: נחלץ גם אותו בעזרת הפ

 

עליו לימדה אותנו כי מדובר בקובץ  file. הרצת הפקודה fileלאחר החילוץ קיבלנו קובץ נוסף. הפעם בשם 

  .Squashfs filesystem: מסוג

 יכול לקרוא בקישור הבא: Squashfsלמי שמעוניין להרחיב בקריאה על 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/SquashFS
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 :unsquashfs fileבעזרת הפקודה:  Image-כדי לחלץ את הקבצים מה squashfs-tools -נשתמש ב

 

פתיחת הקובץ מראה לנו את התמונה , file.pngונמצא שם קובץ ששמו  squashfs-rootניכנס לתיקייה 

 הבאה:

 

 ימנו לפתור את האתגר!גלישה לעמוד הנ"ל ונראה שסי
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 ומספר מילים על האתגר סיכום

 Web Application Security  ,Reverseגון:כ .תחומיםוכמה ידע בכמה  היה מגוון מאוד ודרשהאתגר 

Engineering,Operation Systems ,.הוא עבד כמו שצריך גם כשמספר נראה כי  תכנות רשתות ועוד

 רב.המשתמשים שהשתתפו בו היה 

עם הבנה של הרמזים  Penetration דרש יכולותהשלב הראשון היה השלב המאתגר ביותר, הוא תנו, לדע

, יכולת last-login.pngוהודעת השגיאה שקורת כשמעלים את הקובץ  XMODEM-CRC-הנלווים כמו ה

 ועוד. רברסינג בסיסית כדי להבין מה הדלת הנכונה

הפגום לא היה אצל כולם,  Zip-ט כיוון שהחלק עם קובץ ההשלב השני היה מעין חידה, הוא היה יותר פשו

 החדש פתח את הקובץ בלי בעיה(. Zip-7דבר שהקל על המשימה )

עם ידע בינוני בתכנות היה אפשר  בגלל פתיחת הפורטים. לא מעטבשלב השלישי הגיוני שאנשים נתקעו 

במקרה כגון פשר לעבור שלב )להקל על התהליכים הידניים ובחלק מהמקרים ללא ידע בסיסי לא היה א

 של הפרסור תמונה(.

בתקווה שיהיו  אנו מקווים שנהנתם מקריאת המאמר לפחות כפי שאנו נהננו לפתור את האתגר 

 אתגרים נוספים כאלה בעתיד...
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 קישורים בנושא

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

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

 https://defuse.ca/checksums.htm 

 https://pillow.readthedocs.io/en/3.2.x 

 https://users.cs.jmu.edu/buchhofp/forensics/formats/pkzip.html 

 

 על המחברים

 D4D: עוסק בתחום ה- - Reverse Engineeringבחברת איירון סורס במחלקת ה Security- ואוהב

 דרך: לחקור משחקי מחשב והגנות, לכל שאלה שיש או ייעוץ ניתן לפנות אלי

o שרת הIRC- של Nix  :בערוץ#reversing 

o  :או באתרwww.cheats4gamer.com 

o  :או בכתובת האימיילgmail.comllcashall@. 

 

 ( תומר זיתRealGame:)  חוקר אבטחת מידע בחברתF5 Networks  וכותבOpen Source. 

o  :אתר אינטרנטhttp://www.RealGame.co.il 

o  :אימיילrealgam3@gmail.com 

o GitHub :https://github.com/realgam3 

https://en.wikipedia.org/wiki/XMODEM
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_knocking
https://defuse.ca/checksums.htm
https://pillow.readthedocs.io/en/3.2.x
https://users.cs.jmu.edu/buchhofp/forensics/formats/pkzip.html
http://www.cheats4gamer.com/
mailto:llcashall@gmail.com
http://www.realgame.co.il/
mailto:realgam3@gmail.com
https://github.com/realgam3

