
                                                                                               

 
 
 

 כבר תרמנו בבית

 מאת נעם משה ואליק קולדובסקי

 

  הקדמה

 
, אני עומד לסיים שבוע ארוך ומייגע בעבודה שכלל בתוכו שעות ארוכות 19:43יום חמישי, השעה סביבות 

וניסיונות לאזן עיפרון על האף. נותרה לי משימה אחרונה לשבוע, וברגע  WINAPIשל ניקיון המטבחון, 

שאסיים אותה אוכל ללכת הביתה ולהתחיל את הסופש כמו שאני אוהב באמת, להוריד ליטר בירה ולשכוח 

 מטרדות העבודה.

סי חיפושיי הובילו אותי לאתר רו מצ'וקמק שלא נראה בטבע מעולם. FTPלשרת  CD KEYהמשימה: למצוא 

מפוקפק, העוסק בכל עולם תוכן אפשרי, החל מסדרות להורדה ועד סחר באיברים. האתר, כמו כל אתר 

לגרסה המדויקת אותה אני  KEYGENERATORרוסי מפוקפק, התיימר לספק לי את אשר ליבי חפץ בו, 

 צריך.

-וריד את ההשעה מאוחרת והסופ"ש דופק לי בדלת, בפזיזות דעת, אני עושה מעשה שלא יעשה. אני מ

KEYGENERATOR .למחשב הפרטי שלי ומריץ 

 ...גדולה טעות

כמו בכל סיפור על מטיילים שחוזרים ממסע בדרום אמריקה, כך גם המחשב שלי, שלא נזהר נוכח 

הפיתויים הרבים, התעורר בבוקר עם פצע על השפה שמקומו לא אמור להיות על השפה או בכלל. אט 

ניצול, החל עובד בקצב מסחרר של  20%-עובד בקצב סביר ביותר של כאט, המעבד שלי, שבדרך כלל 

 ..עושה רושם שהסופ"ש יתעכב.. 99%

 

 (?אנחנו) אני מי -רגע לפני שנתחחיל 

צוות אדום הינו צוות בעולם  , בצוות אדום, מה זה צוות אדום אתם שואלים?Penetration testersאנחנו 

"דימוי תוקף", באמצעותו מתרגל את גופי ההגנה בסייבר של ארגון. הסייבר של ארגון, הצוות אחראי על 

במאמר המצוין של ניתן לקרוא עוד על צוות אדום  הצוות אחראי לבדיקות חדירות ולביצוע תרגילי תקיפה.

 84מגליון  רועי שרמן

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x54/DW84-4-RedTeam.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x54/DW84-4-RedTeam.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x54/DW84-4-RedTeam.pdf
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, המאמר יכלול חקירה מלאה הנתקףיעסוק בניתוח פוגען מתוך נקודת מבט של אדם מהצד בא המאמר ה

של פוגען )הצד המגן( וביקורת נוקבת כלפי מפתחי הפוגען וטכניקות בהן היינו משתמשים לולא היינו 

 בנעלי התוקף.

 

 החקירה תחילת

אשר  CPU UTILLITYונבחין כי אכן בראש הרשימה עומד תהליך בשם  Task Managerראשית נפתח 

אין צורך לציין כי מדובר בדגל אדום עצום אשר ימשוך את תשומת  אחוז מהמעבד. 50משתמש בכמעט 

ככל הנראה, שימוש רחמני  .crtl+alt+deleteליבו של כל אדם אשר יודע כיצד ללחוץ על השילוש הקדוש 

לחמוק מעיניהם של המשתמשים הרגילים, אלו שמהווים את קהל היעד של הפוגען יותר במעבד היה עלול 

 הזה.

כאשר לוחצים על התהליך על מנת לראות עוד מידע עליו, ניתן לראות כי שם התהליך שונה מהשם של 

 …Rookie's mistakeהקובץ אשר הריץ אותו. 

 .Process Explorer לכלי נעבור, המעטה בלשון מאוד מוגבלות task manager של והאפשרויות היות

 

Process explorer  

Process Explorer הכלים משפחת של הגאון היוצר', רזינוביץ מרק של היוצר מבית כלי הינו Sysinternals ,

 .windows ההפעלה במערכת מתקדם PC ומשתמש IT איש כל עבור היסוד כלי את המהווים

 הכושר בחדר לקנות יכולים שאתם הקלים הסטרואידים ולא, סטרואידים על Task Manager מהווה הכלי

, הרצים בתהליכים לצפייה מעבר. מעולם אולימפיה מר אף מביישים היו שלא סטרואידים, לביתכם הקרוב

 .תהליך כל על ביותר נרחב פירוט מאפשר הכלי

 :websock.exe הקובץ מתוך רץ אשר, התהליך את מצאנו ומיד הכלי את פתחנו

 

 .התהליך על מידע של חדש עולם בפני פורסת התהליך על כפולה לחיצה

  



 
 

 בבית תרמנו כבר

www.DigitalWhisper.co.il 

 3  2018 אפריל, 93גליון 
 

 :הבאה הכתובת תחת שמור התהליך כי לראות ניתן

 

 :רץ הוא איתם הפרמטרים הינם יותר המעניין הדבר

C:\Applications\websock.exe -o mine2.12finance.com:2222 -u 

46hwtP8R9YaZwTdWuozJAyMQRSw82tEYkg5FSWqikTxkJNKXKyVmGn57UZR3Agfvwx9GwmHP

5Qby1hKek2u3M738AVCS192 -p x -k -t 2 --donate-level=1 

  :הפרמטר ביניהם, רבים פרמטרים מעביר הוא כי לראות ניתן חטוף במבט

 -o שם מייצג כנראה אשר dns 2222 בפורט פונים אליו, כלשהו 

 -u כלשהו משתמש שם מייצג כנראה אשר-u  

 -p סיסמא מייצג שכנראה 

 :מכל המעניין הפרמטר וכמובן

 --donate-level=1 קנוי בפוגען מדובר כי לנו ומרמז ט"אלו לעמותת תורם לא, ההפתעה למרבה אשר 

 הפוגען למפתח הולכת" תרומה"וה

 לב שים, תמימים לאנשים נוזקות הפצת של והמפחיד הפראי בעולם לעסוק החלטת כבר אם, יקר תוקף

, כן כמו .הכרמל משוק Abibas נעלי של יתmalware--ה מהגרסה יותר הן משתמש אתה בהן שהנוזקות

 .עליך פרטים לגלות לנו לאפשר שיכול dns שם לשם תוסיף אל בבקשה, Malware להפיץ טורח אתה אם
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 לעומת. דינאמיות מאפשר זה, ונכון יפה שימוש הוא בפרמטרים שהשימוש להגיד רוצה אני, יקר מפתח

 כי העובדה על לדבר שלא. יפה פחות קצת, משמעות בעלי ושמות, מוצפנים לא בפרמטרים השימוש, זאת

 .תמלוגים, השכונתי הסמים מסוחר ללבקש ערך שווה, נוזקה מפיץ אשר מאדם" תרומה" לבקש

 

 TCP/IP ללשונית נעבור

 :מעניין. אחר דומיין בשם מדובר אך, 2222 בפורט, כלשהי לכתובת פנייה מתבצעת אכן כי לראות ניתן

 

 

NSLOOKUP 

 על שני הדומיינים שיש לנו: השרת את נתשאל .שונות שאילתות dns שרתי לתשאול המשמשת תוכנה

 

 .IP כתובת באותה מדובר כי לראות ניתן
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WHOIS 

 .מסוים דומיין על מידע לראות המאפשר לסטוקרים מגניב סופר כלי

 

 כנראה, תפרן בסטודנט מדובר כי לשער ניתן'. קולג מקגיל מתוך ממונטריאל רץ השרת כי לראות ניתן

 לממן כדי פוגען פיתח אשר( שלו בחסר הלוקה הפוגען סמך על וניהול תעשייה הנדסת או) המחשב למדעי

 .העצום הלימוד שכר את

 .בו משתמש שלנו והבחור אחסון שרת מאפשר' שהקולג היא נוספת השערה
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Wireshark 

 צפייה ומאפשר תקשורת פרוטוקולי של רחב מגוון עבורנו מפרסר הכלי. תקשורת לחקירת המשמש כלי

 :שמצאנו הכתובת פי על נפלטר .שונים פרמטרים לפי ההודעות פילטור, ויזואלית בצורה בפקטות

 

 נלחץ, המידע את לראות מנת על .קודם שראינו כפי בדיוק, 2222 בפורט TCP בתעבורת מדובר כי נראה

Follow TCP stream: 

 

 .השרת הוא כחולוה הלקוח הוא אדוםה

 :הודעות סוגי 3 רואים אנחנו

 הודעות keepalived עונה השרת עליהן מהלקוח 

 המכילות יותר גדולות הודעות blob ,כלשהי בצורה האש שמזכיר 

 ברורים לא פרמטרים מספר הודעות הכוללות. 



 
 

 בבית תרמנו כבר

www.DigitalWhisper.co.il 

 7  2018 אפריל, 93גליון 
 

-ה מכל בגרוע גם חשדות מעוררת, 2222 לפורט שליחתה, זו תעבורה למראה אדישים להישאר אפשר אי

firewall מפוקפק במשהו מדובר כי מיד יבין שכזה אזוטרי בפורט שימוש שרואה אדם וכל. 

 רושם עושה, Tunneling על אפילו לדבר מה ואין מוצפן לא, TCP Stream-ב עוברת התעבורה, כן כמו

 ייתפס זה ואם מקום לכל זרעיו את מפזר הוא, לרבייה בה משתמש הארי שןש בשיטה השתמש שהתוקף

 .ישמח הוא

 

 מדובר כי לחשוד לנו גורמים בפרט יםblobוה התקשורת תעבורת עם, הגבוהה המעבד צריכת בין השילוב

 .Cryptominer-ב

Cryptominer 

 מנת על, מבוזר חישוב טכנולוגיות עם ביחד, המחשב של העיבוד יכולות את מנצל אשר בפוגען מדובר

 .Bitcoin לדוגמה, שונים קריפטוגרפיים מטבעות לכרות

 הנוזקות בעולם ומה המי לכל גרם אשר דבר, החמה האופנה נהיו קריפטוגרפיים מטבעות, 2017 בסוף

 אתרים ידי על שלנו המעבדים של רגישות חסר בניצול נתקלנו האחרונה השנה במהלך. בתחום להתעניין

 על קריפטוגרפיים מטבעות לכרות מנת על Javascript-ב השתמשו אשר, ThePirateBay דוגמת, רבים

 .האתר מבקרי של המחשבים

Dependency walker 

 הקובץ פעולת על לשער מאפשר הדבר. הרצה קובץ כל משתמש dll-ו ספריות באילו לראות המאפשר כלי

 .הרצתו ללא

 

 כי עולה באינטרנט זריז מבירור, ADVAPI32.DLL,WINTRUST.DLL בספריות שימוש יש כי לראות ניתן

 .קריפטגורפיות פונקציות לביצוע היתר בין המשמשות בספריות מדובר

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99
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Resource Hacker 

 מידע בתוכן מטמיעות תוכנות, רבות פעמים. ההרצה קובץ בתוך המוטמעים בקבצים צפייה המאפשר כלי

 '.וכו מוזיקה, תמונות לדוגמה, התקנה או ריצה בזמן אותן ישמש אשר

 לשלוף; הזו השימושית היכולת את מנצלים פוגענים גם כך, זו ביכולת משתמשות רגילות שתוכניות כפי

 .Anti-Debbuging דוגמת לשימושים מוצפן מידע לפענח, עצמן מתוך להרצה קוד

 

 התוקף כי להניח ניתן. תמונות בעיקר, בדיקה שווה או מעניין Resource אין זה בקובץ כי לראות ניתן

 .מהפרויקט הרלוונטיים החלקים את להוריד טרח לא ומעולם זו בפונקציונליות שימוש על התאמן

 

 פסאודו חברה של פרטים עם לגיטימי שם שלו לתכנית נתן התוקף, version info-ה על להתעכב שווה

 .לגיטימית
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 נפעיל מחדש .פועל הפוגען כיצד יותר מעמיקה בצורה להבין מנת על דינאמית בצורה לחקור לחזור ננסה

 :הרשת בתעבורת צפייה תוך;((  בהמשך ראו, בקלות לא) הפוגען את

 

 כי ראינו אותם הפרמטרים את בדיוק המעבירה, login הודעת היא שנשלחת הראשונה ההודעה כי נראה

 .מקבלת התכנית

 דקה של זמן בהפרשי מקודם שראינו כפי, פריודיות בהודעות השיחה ממשיכה, login-ה הודעת לאחר

 .לשנייה האחת keep alive הודעת בין בדיוק

 

Netcat 

nc שונות הודעות לשלוח וננסה לכתובת נתחבר". התקשורת מחקר של השווייצרית סכין"ה-מוגדת כ: 

 

 אכפת שלפוגען היחיד הדבר :כדלהלן המסקנות. ומייגע ארוך הוא כי בעיקר, התהליך כלל את נראה לא

 יכול היה, חבל. כלל מפורסרים לא הפרמטרים שאר וכל, הפוגען שולח אותו Login המזהה הינו ממנו

 …binary exploitation טיפה למצוא מגניב להיות

Persistency 

 .מחדש פעם כל אותו מריץ מה לבדוק מנת על, הפוגען של Persistency מנגנון את לחקורננסה  כעת

 .process explorer-ל נחזור ולכן, הפוגען את שהריץ process-ה מי בדקנו לא מעולם, לאחור במבט

 

 אז .service.exe הינו הפוגען את שהריץ process-ה שם כי ראינו, לכן קדם שהקדשנו החטוף במבט

 כלל את שמריץ התהליך, servcies.exe את אוטומטית לנו והזכיר, מדי חשוד לנו נראה היה לא זה אומנם

 .ההפעלה במערכת השירותים
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 יותר כשהסתכלנו אך, המחשב על לנו הותקן זדוני שירות איזה לחקור התחלנו כמעט, הדומה השם בגלל

 .הכבוד כל, מגיע כשמגיע. שלנו לטעות לב שמנו לעומק

. ההפעלה מערכת של services.exe-ל דרך בשום קשור שלא, service.exe בשם תהליך ישנו באמת, ואכן

-ה את כפרמטר לו והביא, השני את הריץ אחד כאשר, התהליך של שונים מופעים שני ישנם, מכך יתרה

PID אמר מישהו. שלו watchdog? 

 עם התהליך את המריץ registry לערך עצמו את כתב הקובץ כי נראה, autoruns-ב מהירה בדיקה לאחר

 .אותה למצוא קל מאוד ומאוד, הזו בשיטה תחכום אין, ווירוסים של פשוטה טכניקה. המחשב עליית

 

Watchdog 

Watchdog  ניסינו כאשר, ואכן .אחר תהליך של התקינה ריצתו על שומראחד  תהליך בה טכניקההינה 

 …התהליכים של חדש מופע פתח Watchdog-ה, websock.exe הפוגען את או, service.exe את לכבות
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 ומסקנות מיצוי

 ואת, שלו persistency-ה מנגנון, האינטרנט רחבי בכל שהופץ גנרי cryptominer, הפוגען מטרת את גילינו

 את למצות והחלטנו, העניין בכל עוד לחקור מה מדי יותר אין כי למסקנה הגענו כעת. שלו watchdogs-ה

 :צדקנו האם לראות כדי VirusTotal-ב הקובץ את נריץ .החקירה

 

 

  קרובים די היינו

 הצד" של העולם את לנו ופתחה, ומהנה מעשירה הייתה הפעילות, נוזקות בחקר עוסקים ואיננו היות

 ".השני

 

 המחברים על

 ופיתוח מחקר, חדירות בבדיקות עוסק, 22 בן - משה נעם. 

 כשנתיים ופיתוח מחקר, חדירות בבדיקות עוסק, מגשימים תוכנית בוגר, 20 בן - קולדובסקי אליק .

 Linkedin: קצר ליצור ניתן

 

https://il.linkedin.com/in/alik-koldobsky-80419713b

