
                                                                                               

 
 

 433פתרון אתגר להב 
 ת עידו אלדורמא

 

  הקדמה

 
 רבים בתחומים נוגע האתגר(, ?"צויחפרסמה אתגר למטרת גיוס ) 433ת"פ להב  הארצית הסייבר יחידת

; הרשת האפלה, סטגנוגרפיה, קריפטוגרפיה, חקירת קבצים, ניתוח פקטות תקשורת ופענוח מסר וביניהם

 המשודר בשיטה לא קונבנציונלית. 

 

הראשון  שטרנברג יואבל תודה, והיחידה של והפיתוח המחקר מצוותאברמוב  יעדללכותב האתגר  תודה

 שפתר את האתגר, בסיוע כתיבת המאמר ושיתוף הפתרונות.

 

 אמל"מ :ראשון שלב

 

 להבין צריך" זרים מקורות פי"על  ורק אך שמוכרים ממקומות דומים באתגרים ראשוניים לשלבים בדומה

התמונה קיבלתי ממקור מהימן בתוכנת מסרים כמה ימים לאחר שהאתגר  את. לאתגר להגיע איך

נכחתי בכנס, לפי יואב, התמונה הופיעה על פיסת נייר, כל פיסת  לא. האחרון סייברטק בכנס התפרסם

https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=800&mid=80
https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=800&mid=80
https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=800&mid=80
https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=800&mid=80
https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=800&mid=80
https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=800&mid=80
https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=800&mid=80
https://www.police.gov.il/portal.aspx?pid=800&mid=80
https://yoavst.com/
https://yoavst.com/
https://yoavst.com/
https://yoavst.com/
https://yoavst.com/
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מידע שנאסוף כנראה תקל עלינו בהמשך, אז אספתי מודיעין לפני מבצע )אמל"מ( והגעתי בין השאר 

 :רמזים שני שחשף, ביוטיובלסרטון 

 
 ]"אתר מיוחד שהוקם" :ראשון רמז[

 
 ]שני: "דארקנט" רמז[

 

סמל  עם מחשב ניידאפשר לזהות את הלוגו של היחידה המשטרתית,  ,הראשונה לתמונה נחזור

 המשטרה, שם היחידה באנגלית וטקסט אנכי שמפנה ל"אתר מיוחד שהוקם" ב"דארקנט". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zz4DFEiADkk
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את קוד המקור, מכוח ההרגל בדקתי את התמונות, אין בהן משהו  נחקור. Torבאמצעות דפדפן  נתחבר

 :4444מפורט  חשוד, מה שבולט הוא הרמז להורדת קובץ

 

 

 לפני שמתחילים... בטיחות תדריך

אנצל את החלק הזה להגיד שברב המאמרים שיצא לי לקרוא על האקינג, מוותרים על שלב  אני

רק אציין שנקטתי בפעולות בטיחות בין השאר מהחשש שמא זה חלק  ,לא אפרט .הבטיחות

הנדרש באתגר, לא ידעתי למה לצפות, בטיחות היא חלק אינטגרלי כאשר נגשים לכל ביצוע 

פעולה )חוקית כמובן(, אנחנו לא מעוניינים שימצאו דרך להגיע אלינו, אפשר לקחת את זה רחוק 

 ית היא שלא יזהו אותנו ולכן נא ליצור זהות חדשה. ולפרסם עוד מאמר בנושא, הנקודה העיקר

 להכניס או במייל לינק דרך לאשר, חברתית רשת דרך להתחבר מאיתנו מצריך השירות אם

 .חדש ליצור, לפלאפון במסרון שנקבל סיסמא

-)ב מהגירסה שמורכבת ייחודית אצבע טביעת יש לדפדפן, עובדים הדברים איך להבין צריך

Chrome גם  שהתקנו התוספים, עליה שיש העדכונים~(, חודש כל חדשה גירסה משתחררת(

 באותה, הורדה לכל שהוזרק צופן אפילו להיות יכול~(, חודש כל גירסה משחרר פרסומות חוסם

, אז IP-ה כתובת השתנתה אם אפילו אותנו לזהות חברתיות רשתות משתמשים אצבע טביעת

 להוריד דפדפן חדש. 

( 7מאת ליאור ברש מגיליון  מפורט הסבר) Torדרך וייפי של קניון ולהשתמש ברשת  להתחבר

 .וירטואלית מכונה תחת ורק אך מוכרים לא קבצים הרצת וכמובן עוזר גם

 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x07/DW7-4-TORAnalyzing.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x07/DW7-4-TORAnalyzing.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x07/DW7-4-TORAnalyzing.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x07/DW7-4-TORAnalyzing.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x07/DW7-4-TORAnalyzing.pdf


 
 

 344 להב אתגר פתרון

www.DigitalWhisper.co.il 

 3  2018 מרץ, 92גליון 
 

 בצל קילוף י:שנ שלב

על  Tor-ה שירות את הפעלתי, הקובץ את, השרת לא יגיש כתובות בשורת -4444לתחליפו פורט  אם

 :9050, ראיתי בקובץ ההגדרות שברירת מחדל לפורט הוא המחשב הנייד

 

 :ונשמור את התשובה לקובץ Torבפייתון להוריד את הקובץ, נגדיר שהבקשה תעבור דרך  נשתמש

 

  ]carbon.now.shבחסות  הצבעים[

שלא זיהתה את סוג הקובץ, המשמעות היא  fileמגה, הרצתי את הפקודה  4.2שירד קובץ בגודל  אחרי

 שהקובץ הושחת.

 "This program cannot be run in DOS mode" :המחרוזת את ראיתי, Hex Editor-ב הקובץ את פתחתי

קובץ  החתימות רשימתרמז עבה שמדובר בקובץ הרצה של ווינדוס, אזי, לפי  .בתמונה הבאה שמוצגכפי 

exe מתחיל ב-MZ ,ב מתחיל הקובץ אך-LAבעזרת  נעשה . שינוי תווים אלוhexedit, כלים חינמיים  קיימים

 לביצוע המשימה. אונליין

 

  חגיגה, Windows של 32bitמחזירה שמדובר בקובץ הרצה  file הפקודה כעת

 

https://carbon.now.sh/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures
https://linux.die.net/man/1/hexedit
http://hexed.it/
http://hexed.it/
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 בקיר ראש שלישי: שלב

הוא  Wine: "מויקיפדיה) Wine להתקין אצטרך הקובץ את להריץ על מנת, לינוקסעובד על  אניביום יום 

 (:על לינוקס" Windowsיישום שמטרתו להריץ תוכנות שנכתבו במקור למערכת 

 

לראות את פקודת ההרצה והחלון שנפתח עם הלוגו של יחידת הסייבר, שלושה כפתורים וכמה  אפשר

 :Playלוגים שנזרקים לטרמינל, לחצתי על כפתור 

 

https://www.winehq.org/


 
 

 344 להב אתגר פתרון

www.DigitalWhisper.co.il 

 6  2018 מרץ, 92גליון 
 

הפך ללחיץ,  Suspend-הפך ללא לחיץ, ה Play-ה כפתור, השתנו הכפתורים, לוג עוד נזרקלאחר הלחיצה 

 מדיה בנגן שמדובר בכפתורים מהטקסט להניח אפשר .לאחר כחצי דקה הכפתורים חזרו למצב הראשוני

 החלטתי .מוזר, צליל אין עדיין, עובדים שהרמקולים מוודא, ויזואלי שינוי ראיתי או צליל שמעתי לא אך

(, אין תעבורה. GUI-לחובבי ה Wireshark-)אפשר ב TSharkלהקליט את התעבורה ברשת בעזרת 

פותח את  שבעצם Hybrid Analysisאת הקובץ לכלי החינמי המעולה  העלתינתקעתי בקיר. מה הולך פה? 

הקובץ במעטפת בטוחה, מבצע אנליזה סטטית ודינמית ומגיש דו"ח מסודר עם המידע שנאסף בעזרת 

 .אןככלים רבים, אפשר לגשת לדו"ח 

 

 [בבוקר שישי את מבלה שאני לאיך הוכחה: בתמונה]

, התכנית את לדבאג מאיתנו שימנעו להיות שיכול, דיבאגינג אנטי של טכניקות שיש"ח מהדו לזהות אפשר

 שאין העובדה עם מסתדר שזה תקשורת ספריות יובאו לא, מעורפלות מחרוזות של מכובד אוסף יש

 :המיובאות הספריות על עברתי, הקובץ למטרת רחבה תמונה שנותן מידע הרבה ועוד החוצה תעבורה

 

, הצפצוף המעצבן שהמחשב יכול להשמיע, יכול להיות שהקובץ משדר קוד Beep-ב שמשתמשים ראיתי

 מורס? 

https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html
https://www.wireshark.org/
https://www.hybrid-analysis.com/
https://www.hybrid-analysis.com/sample/91851e6349376b4d1867b0eeced5bd29a4ad0504fd62fbcd1831165eda19fa55?environmentId=100


 
 

 344 להב אתגר פתרון

www.DigitalWhisper.co.il 

 7  2018 מרץ, 92גליון 
 

 מכונה הורדתי .מצפצף לא המחשב הנייד, הבעיה נפתרה לא מיותרות והתקנות בגוגל דקות כמה אחרי

 שפסלתי אחרי כמובן) משוכנע הייתי אך ביפ אין, עזר לאאך גם זה , Windows 10 של וירטואלית

 .לפענח שצריך מורס קוד משדר כנראה שהקובץ (אחרות אפשרויות

 

 לחירשים מורס קוד פענוח רביעי: שלב

 המסך לי הבהב לא הזה)במקרה  חזותית או קולית תקשורת שיטת, מורס קודכדי להבין איך עובד  עצרתי

 :הקריאה אחרי ימסקנות(, קולית כנראה אז

 בלבד אחד מחלק מיוצגות אותיות שתי, חלקים חמישה של מקסימלי ממספר מיוצגת אות 

 נקודה" - קצר לזמן שידור" 

 קו" - מייצג נקודות לשלוש השווה לזמן שידור" 

 נקודה באורך הוא חלקים שידור בין רווח 

 קו באורך הוא אותיות שידור בין רווח 

 ונקודה קווים שני הוא מילים בין רווח 

 Sleepשניות, השהייה שידועה כ-מקבלת שני פרמטרים נומריים, תדר ומשך כמילי Beepהמערכת  קריאת

 שניות.-מקבלת פרמטר נומרי אחד המייצג מילי

 

 [מורס לקוד אוניברסלי מילון, מויקיפדיה]

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A1
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ולכתוב כלי שממיר אוסף קווים ונקודות  Playבזמן שאני לוחץ  1להקליט את קריאות המערכת החלטתי

 :נקודות בכמה הקוד על הסבר נומריים )מספרים ואותיות( כדי להוציא את המפתח.-לתווים אלפא

 ל הקריאות את מפלטר, מערכת קריאות של לוג קובץ מקבלSleep & Beep 

 איזה קריאת  בודקSleep היא בעצם סיום אות 

 איזה קריאת  בודקBeep נקודה היא קו ואיזה 

 לתו ונקודות קווים של מערך ממיר 

 שנמצאו התווים רשימת את מחזיר 

 מילים למספר להתאים ורצוי אפשר, לשיפור מקום שיש הקוד בקריאת לב ישימו מביניכם החדים 

 על זמן לבזבז רציתי ולא באתגר עבד הוא אבל, Beep-ל שמועבר המשך בפרמטר קטנים ולשינויים

 יתר.-תכנות

ודברים  למזהה הייחודי של התהליך הרץ Straceכמה דרכים להקליט קריאות מערכת, אפשרי לחבר  יש

 מספקת ממשק לדבאג קריאות מערכת. Wine, כאן היה יותר קל למזלי כי בסיגנון

 

 

 [Beep/Sleep-בכל קריאה ל Traceשנכתב לוג ברמת  Wine]בתמונות: הוכחה מהגיט של  

, יודפסו גם יותר גבוהה עדיפות בעלי הלוגים שכל שאומר מה, Trace, אז בשניהם מודפס לוג ברמת יופי

 .בדיסק מקום שיש ונקווה לקובץ נשמור

  

                                                           
 

1
 שהיא פעולה לבצע כדי( kernel: באנגלית) ההפעלה מערכת מליבת מחשב תוכנת שמבצעת בקשה היא( system call: באנגלית) מערכת קריאת 

 לו ונותנת המשתמש את מאבזרת ובכך, המערכת לליבת המשתמש שבין החיבור על האחראיות הן מערכת קריאות. בעצמה לבצע יכולה אינה
 קובץ קריאת למשל) המחשב של החומרה רכיבי למרבית גישה קבלת יכולת היתר בין כולל הדבר. מציעה שהיא בפונקציונליות מרבי שימוש

 (מויקיפדיה) .ועוד תהליכים בין מידע להעברת, חדש תהליך ליצירת(, הקשיח מהדיסק
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הבאה, בשורה הראשונה אפשר לראות את הפקודה שהרצתי כדי לפתוח את הקובץ ולשמור את  בתמונה

 מהקובץ הקריאות את שמפלטרת, השנייה השורה את הרצתי, Playהלוגים לתוך קובץ, אחרי שלחצתי 

 בייצוגו שחוזר המספר ואת שמועברים הפרמטרים את לראות ניתן, הרלוונטיות לקריאות נוסף ופילטור

 )הקסידצימלי(. 16 בבסיס

 

 :איטרציות יתש ומבצע הרלוונטיות הקריאות את מפלטר, הלוגים קובץ את טוען, המורס קוד לפיצוח הקוד

 לעבורנועדה  השנייה האיטרציה. "קו" והשמעת מילה בין מרווח, הקריאות את לזהות מנת על - הראשונה

 נומרי.-אלפא לייצוג וקווים נקודות של אוסף ולהמיר הקריאות כל על

 

 אנחנו לאיפה להבין נשאר עכשיו, CYB3RCRIME433INP :נקבל את המפתח, שנריץ את הקוד אחרי

 .המפתח את מכניסים
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 וניסיתי הסמארטפון בעזרת הקלטתי, לצפצף המסוגל Windows מחשב נייד עם השגתי מכן שלאחר אציין

 ...אותיות זוג של אחרת מחרוזת קיבלתי פעם כל, הצלחה ללא, אונליין חלק, כלים מספר בעזרת לפענח

 

 Windowsדינמי של קבצי ניתוח והוא לא מאפשר  Radare2מכן ניגשתי לדיבאגר, אני מעדיף את  לאחר

יחד עם העובדה שראיתי באנליזה ההיברדית שיש טכניקות אנטי  .סטטיניתוח על לינוקס אלא רק 

 Wineבאמצעות  OllyDbgדיבאגינג דחיתי את הפעולה הזאת לסוף, לאחר מכאן ראיתי שאפשר להריץ 

והגעתי למה שנראה  Kernel32.Beep-ל CTRL+Gולפתוח את הקובץ דרכו, חיפשתי הפניות עם הקיצור 

 את הקוד ולהריץ. מעטכמו כל הקריאות, נשאר לפלטר ידנית או להעתיק, לשנות 

 

  

https://github.com/radare/radare2
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 אחורית לדלת מפתח חמישי: שלב

 IV=\x00לדו"ח, הקובץ גדול מהרגיל ויש מקטע בעל שם מוזר  חוזר

 

 :כדי לקבל עוד נתונים PEDumpבכלי  השתמשתי

 

 זה מקטע gfids-ש למשל גיליתי .PE-ל אפשריים מקטעים שמותגיגול מצאתי רשימת מעודכנת של  אחרי

. לא נמצא ברשימה =x00\\IV המקטעלמטרה לא ידועה,  +Visual Studio 14 שמתווסף על ידי עורך הקוד

 שבשורה האחרונה במקטע כתוב "להתעלם מהשורה והאפסים". ומצאתיאת המקטע  בדקתי

 

 שמצביע שהמקטע הוא כנראה מידע מוצפן, אתחול וקטורב שמדובר מראה בגוגל המקטע שם חיפוש

 לביצוע המשימה, שמירת תוכן המקטע לקובץ -Radare2נדפיס לקובץ את התוכן, אני השתמשתי ב

 מהכתובת שבו המקטע מתחיל ועד הכתובת של השורה שממנה צריך להתעלם.

 

https://github.com/zed-0xff/pedump
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
http://www.hexacorn.com/blog/2016/12/15/pe-section-names-re-visited/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9C
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, ההצפנה בשיטת כן כמו בפענוח כפרמטר להעביר שצריך האתחול מערך על גם מרמז המקטע שם

 .קטנות שהאותיות בצורתה הרביעי בשלב שמצאנו במפתח נשתמש

 

 .תמונה בעצם הוא המוצפן המקטע תוכן

 

 

 סטגנוגרפיה :שישי שלב

 לדעת או לראותם יוכל לא המקבל זולת אחד שאף באופן מסרים הסתרת של והמדע: "האמנות מויקיפדיה

 ".תוכנו רק אלא, מוסתר אינו עצמו המידע קיום שבה, לקריפטוגרפיה בניגוד וזאת. קיומם על

יש רשימה של נקודות לבדיקה, ביניהן אם מה  סטגנוגרפיהלחידות  כיאה. עם מחרוזת בתמונה מדובר

לטר/אלפא ואפשר להרחיק עד בדיקת שרואים הוא באמת כל התמונה )להגדיל את האורך והרוחב(, פי

LSB ,בטור לאתר דבש מלכודת היה זה אם נחמד היה, טור ברשת אתר עוד לא שזה בדקתי אופן בכל. 

 

 נבין פיצוח ניסיונות כמה אחרי .Base64העין ואלה שקריפטוגרפיה לא זרה להם, ישימו לב שזה  חדי

 LifeIs4bout0's&1's : גדולה ונקבל את המפתח iקטנה ולא  L-ב שמדובר

)מוזמנים  6 צבע סוג, החתימה את בדקתי, שרואים מה בשביל הבתים במספר מדי גדולה קצת התמונה

עם הרוחב והאורך וראיתי שלא הוחבא כלום בקצוות, פתחתי עם  שיחקתי, )כאן PNG-ה מפרט על לקרוא

Vim הרצתי את הפקודה ,xxd  כדי לראות את הייצוג הבינארי וההקסידצימלי, חיפשתי את המחרוזתEND 

 .IENDוראיתי שיש מידע אחרי המקטע 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.2/PNG-Contents.html


 
 

 344 להב אתגר פתרון

www.DigitalWhisper.co.il 

 04  2018 מרץ, 92גליון 
 

 IENDאפשרי להכניס מידע אחרי מקטע הסגירה וזה לא פוגע בקובץ, נשמור את החלק שאחרי  PNG-ב

 :לקובץ

 

 [קריא קוד לכתוב התעצלתי, משבר של רגע: בתמונה]

 :תקשורת לפקטות הסנפה בקובץ מדובר

 

 

 הסנפה ניתוח :שביעי שלב

 (.Wiresharkיחד עם כבלכריש ) capinfosובדקתי מידע כללי בעזרת  pcap-ל הקובץ שם את שיניתי

 

שניות של תקשורת, נחתך באמצע פקטה, קצת מעורבל לי מדי, הצד הפחות חזק שלי זה ניתוח  40

תקשורת מוצפנת, מה  הרעיון שמדוברלהציץ, ישר עלה לו  לס עידןהסנפות, ביקשתי מחבר בשם 

 שמאפשר להשתמש במפתח ממקודם.

  

https://www.wireshark.org/docs/man-pages/capinfos.html
https://github.com/idanless
https://github.com/idanless
https://github.com/idanless
https://github.com/idanless
https://github.com/idanless
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 והתקשורת התבהרה: Wireshark-הכנסנו את המפתח ב 

 

לאתר הראשון, נסגר מעגל.  השמוביל IP-כתובת האת  חבילות המידעהראשונית מצאתי בין  בסריקה

, השרת מחזיר טקסט 5014)ויש עוד אחת( נגשים לכתובת בפורט  991מספר  שבחבילהלראות  אפשר

 להכניס ביטוי סודי, בפקטת התשובה לבקשה לא מכניסים אותה. באסה.  שמבקש

 

 

 ]מעגל סגירת[

גם לסרוק פורטים פתוחים על הכתובת, מאוד רציתי להשתמש בכוח ברוטלי על מנת לפצח את  אפשר

שאוכל לעקוף באמצעות חיבור לטור אבל זה לא פתרון  DDoSהסיסמה ואף לקוות שיש מנגנון למניעת 

 .במידעלגיטימי, צריך להמשיך לחפור 
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 [פורטים סריקת]

 
 [הסודי הביטוי בקשת]

מעוותות מאותו סוג שבסוף כל אחת יש  חבילותבסוף נמצאו אוסף ו pcap ניתוחל הנקודות כל על עברתי

מעוותת יש אות אחת  חבילה, בכל Base64 בקידודזוג תווים ושני סימני שווה שמצביעים שמדובר 

 :מוצפנת

 

הרלוונטיות  החבילותמפלטרים את באופן הבא:  tsharkכדי לחלץ את המחרוזת השלמה כתבתי פקודת 

 JSONהמעבדת טקסט בפורמט  jqלפקודה את הפלט לאחר שפותחים את הקובץ עם המפתח, מעבירים 

 לפורמט הקסידצימלי ולבסוף בעזרת printfועוזרת להוציא רק את השדות הרלוונטיים, ממירים בעזרת 

 .פשוט. ביחד התווים את ומחזירים base64פייתון מפענחים כל זוג באמצעות 

  

https://trailofbits.github.io/ctf/forensics/#packet-capture-pcap-file-analysis
https://trailofbits.github.io/ctf/forensics/#packet-capture-pcap-file-analysis
https://trailofbits.github.io/ctf/forensics/#packet-capture-pcap-file-analysis
https://trailofbits.github.io/ctf/forensics/#packet-capture-pcap-file-analysis
https://trailofbits.github.io/ctf/forensics/#packet-capture-pcap-file-analysis
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 הפקודה נראת כך:

$ tshark -r /tmp/dump.pcap -o wlan.enable_decryption:TRUE -o 

"uat:80211_keys:\"wpa-pwd\",\"LifeIs4bout0's&1's\"" -Y "ipv6.hopopts and not 

icmpv6" -T json | jq -r '.[]._source.layers."ipv6.hopopts" | 

."ipv6.hopopts.len" + " " + ."ipv6.hopopts.nxt"' | xargs printf "%2x %2x\n" | 

python -c "from base64 import b64decode; import sys;l = 

sys.stdin.read().split();print(''.join([b64decode(bytearray.fromhex(l[i + 1] + 

l[i]).decode()+'==') for i in range(0, len(l), 2)]))" 
 [OneLiners-ב מדי נלהב תומך]

 :שקיבלתי הפלט וזה

 

 מספרשנשלחו  חבילותראיתי שיש ממבט נוסף  .לשרת ללא הצלחה kntttthngowntinניסיתי להכניס  אז

 :פעמים

 

 הרבה קיבלתי הזנתי את הסיסמה לשרת והפעם, knthngowntin המחרוזת הורדתי אותם ונשארנו עם אז

 :לקוד חזרה, לקובץ התווים את לשמור צריך כזה מצב, למסך תווים

 

 :ארוכות שורות עם טקסט בקובץ שמדובר ונגלה הקובץ סוג את לזהות ננסה
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 פאזל :שמיני שלב

 ונקבל את הדבר הבא: טקסט עורך עם הקובץ את נפתח, מאוד ארוכות שורת עם טקסט קובץ

 

, מפוזר ומגיע לחלקים מחולק שהקובץ>", chunk number :35">-מ להבין אפשר, מעורבלים תווים

 .ASCII-ל שהומרה תמונה של חלקים 90 פאזל, קורה באמת שזה וראיתי פעמים כמה הורדתי

 

 :החלק מספר לפי הקובץ את שמסדר קוד נכתוב

 

 :הבאה התמונה את נקבל
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 צד לאורך שמופיע לאתר נגשניתן לשים לב בתמונה שבצד שמאל יש כתובת לאחר אינטרנט נוסף. 

 :שמאל

 

 :למטה והסיסמה למעלה המשתמש שם, התמונה לפי ההתחברות פרטי את נכניס

 .ש.ל.מ
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  נהנה אני כי המשך מחפש, המצלמה למערכת ניצול לדרכי פרסומים מחפשאני  ההרגל מכוח

 

 נראה שאי היה אפשר להתקדם...

 

  לסיכום

 פענוח אל שהושחת קובץ לשחזור משם אפלה הרשת אל מודיעין מאיסוף להרפתקה אותי לקח האתגר

 שמוסתר תקשורת פקטות קובץ מציאת אל הצפנה ופיצוח מציאה, הקובץ לחקירת בחזרה, מורס קוד

 לכתובת שמצביעה למצלמה גישה פרטי שמכיל פאזל שמחזיר לשירות ומפתח כתובת ומכיל תמונה בתוך

 .כיף היה"כ בסה* אוויר*שואף  קשר ליצירת מייל

 :להוריד את זוג הקבצים מהאתגר בלינק ניתן

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/lahav433.zip 

 iddoeldor91@gmail.com :ליצור קשר במייל מוזמנים

  
 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/lahav433.zip
mailto:iddoeldor91@gmail.com

