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The Switcher 
 איתמר :מאת

 

 הקדמה

 Nice To Have חלקם, מיותרים חלקם. הסוגים מכל טים'בגאדגאנו מוקפים בעידן בו אנו נמצאים היום, 

 וחלקם ממש משפרים את חיינו ועוזרים לנו ביום יום.

 מהאנשים מאד עטכזה או אחר. מ IoT מוצר, בית בכל כמעט, קיים, IoTבו ישנה פריחה של מוצרי  בעידן

רכיבים אלה לרוב מחוברים לרשת הביתית באופן קבוע.  .IoTהקיימות במוצרי  ובעיות לחולשות מודעים

 '. וכועם הטלפון הנייד שלנו  מתקשרים, מידע אוספיםמשדרים מידע לענן, 

"צרוב" מראש על ידי  כלומר רכיבי מחשב קטנים המריצים קוד שלרוב Embeddedרכיבי  הינם IoT מוצרי

מאופיינים במערכות הפעלה ישנות ולא מתקדמות ולעיתים,  IoTהמפעל על רכיב זיכרון לא נדיף. מכשירי 

 עליהם פסחו לא אם) לעקוף קל אשר ישנים הגנה ומנגנוני, קטן זכרון. כלל הפעלה מערכת מריצים אינם

 לפגיעים וטרף קל.  ( כמעט ואינם קיימים. לכן הבעיות הנ"ל הופכות אותםלגמרי

מים חשמלי הנקרא  דודשעשיתי על רכיב שליטה מרחוק על  המקיףזה אציג את המחקר  במאמר

"Switcher( "זו לפונקציונלית בישראל הנפוץ רכיב )לרשת הסמיהס את לגלות ניתן באמצעותו כיצד אראה 

של בעליו.  אישור מבלי יועל ולשלוט המכשיר את"לחטוף"  אפשר כיצד ואדגים מחובר הוא אליה הביתית

 .החסרה והאבטחה, IoTמחקר זה מדגים את הבעיות שיש ברכיבי 

 קושחה, ואידשונות שבהם השתמשתי לחקירת אפליקציית אנדר דרכים ואציג אגע במאמר כן כמו

 .Binwalk-ו Jeb Frida ,Ghidra ,Wireshark באמצעות רשת ותעבורת

 המכשיר את חקר אשר, גידי, יקר מחבר שקיבלת והמידע ויהליו, העזרה את זה בשלב לציין לי חשוב

 :שלו האישי בבלוג המחקר של"חומרתי" ה החלק את ומציג. הפיזימהפן 

 https://giddi.net/posts/inside-a-switcher-v2-part-1-overview 

https://giddi.net/posts/inside-a-switcher-v2-part-1-overview
https://giddi.net/posts/inside-a-switcher-v2-part-1-overview
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The Switcher Android Application 

 פחות להבין ניתן האפליקציה מןלטלפון הנייד.  המכשיר אפליקציית על והתבוננות בחקירה נתחיל תחילה

 החברה לשרתי הרישום. הקושחה עדכוני מנגנון כגון שונות ויכולות, המכשיר פונקציונליות את יותר או

 '.וכו

ועם אופציות מפתח  מנהל הרשאות עם אנדרואיד טלפון על התקנתי האפליקציה שאת לציין לי חשוב

מופעלות. ישנם המון דרכים והסברים כיצד לעשות זאת ברחבי הרשת. בעת חקירת אפליקציה מאד 

 גם שאפשר כמובן, ADBהכלי  ועם מנהל הרשאות עם במכשיר להשתמש( חובה בגדר אפילומומלץ  )

 של מסך צילום להלן, נתחיל .פיזית מכשירים עם לעבוד מעדיף אישית אני אך, אמולטור באמצעות

 :פיקטיבי משתמש רישום לאחר האפליקציה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על לחיצהבהוספת מכשירים ) ונתבונן נמשיךהמסך הראשי.  אופציות מדי יותר אין. לראות שניתן כפי

 (:+-ה כפתור
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 למכשיר חיבור ללא המכשיר את להגדיר לנו מאפשרת האפליקציהזה נראה מעניין יותר. למעשה  כאן

. זוהי התחברות על וללחוץ הביתית לרשת ההתחברות פרטי את להזין זה לעשות שצריך מה כל. עצמו

גם האפשרות להעביר  קיימת, נכשלת זו ושיטה במידהשיטה אחת מתוך שתיים לאתחול מכשיר חדש, 

 .ייחודי פרוטוקול ותבאמצע אותו ולאתחלשלו  WIFI-ה לנקודת להתחבר, APאת המכשיר למצב 

". חכם"חיבור  האדומה במסגרתנשים לב לכותרת המסומנת  בתמונה המוצגת הראשונה האתחול בשיטת

 עוד נחזור לזה בהמשך.בשלב זה חקרתי עוד קצת את האפליקציה ללא מציאת דברים מעניינים. 

Reversing the APK 

 :ADB באמצעות מהטלפון ישירות האפליקצייה את נוריד תחילה. להתלכלך הזמן הגיע

 

של הינדוס  IDA-ה למעשה היא זו תוכנה מכיר שלא למי, JEBאת האפליקציה בתוכנת  נפתחנמשיך ו 

שמקלים על  ריםטוב שמקל על העבודה ועוד המון פיצ' דיקומפלייר עם אנדרואידלאחור של אפליקציות 

 :העבודה

 

 לב לשים שניתן החשוב ראשון דבר. קציהבאפלי והמחלקות החבילות כל את לראות ניתן 1 בחלון 

( לכן נוכל בקלות יותר להבין את המשמעות Obfuscated) מעורפלת לא שהאפליקציה הוא

 והפונקציונליות של המחלקות והפונקציות שבה לפי השמות שלהם.

 ספריות, ספריותלאפליקציה. המניפסט,  ויםניתן לראות את כל הקבצים הנלו 2 בחלוןNative  ועוד. 
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 ניתן לראות את ה 3 בחלון-Java Byte Code .ודיקומפילציה של הקוד 

 .ועוד מחלקות שמות, מעניינות מחרוזות לחפש, באפליקציה"לשוטט"  להתחיל ניתן כעת

 

Switcher Protocol 

לחפש שמות של מחלקות לפי פונקציונליות  ניתן מעורפלת לא והאפליקציה מאחר. לעיל שציינתי כפי

 נשלח הוא ואיך קייםונראה איזה מידע  Loginבלחפש את המילה  נתחיל אפליקציה פועלת.ולהבין איך ה

 :לשרתי החברה

 

 לשרת. המשתמש של התחברות על האחראית המחלקה את לראות ניתן לעיל בתמונה
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 :userLogin2_50 - שלמעשה מבצעת את ההתחברות בפועל לפונקציה הקריאה את לראות ניתן למטה

 

את המשמעות,  נבהיר בהמשך, מוזר קצת שם, Build0x1102 זו למעשה קוראת לפונקציה פונקציה 

 :לעומק בה נתבונן .ברשת נשלח פשוט המוחזר והערך

 

, המשתמש של להתחברות נתוניםשמכין את ה Buffer-ה בניית מתבצעת זו בפונקציה לראות שניתן כפי

 למעשה שזהו BuildHeader2 ,0x1102 לפונקציה המועבר השני הפרמטר הינו לעין שבולט הראשון הדבר

 .הפונקציה של מהשם חלק

ובנייה של הפאקטה  Headerולאחר מכן ישנה בנייה של  AESמוצפן באמצעות צופן  שהמידע לראות אפשר

 זריז נציץ ר.’סוויצל ייחודי פרוטוקול של בסוג שימוש פה שיש לראות ניתן זה בשלב כברלשליחה, 

 :ההצפנה תא המבצעת במחלקת
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במקרה של  Function Overloading כאן שיש לבניתן לראות בקלות את המפתח ההצפנה. נשים  בתמונה

פונקציית ההצפנה  מימוש. []byteפונקציית ההתחברות אנו מעוניינים בפונקציה המחזירה טיפוס מסוג 

 .ההצפנה תא המבצעת אווה'ג של סטנדרטיותהיא למעשה איתחול וקריאה למחלקות ספרייה 

 הערך הינו הראשון הפרמטר כאשרלפרמטרים,  3 מקבלת, Build Datagramפונקציה שה לב נשים

השני הינו חבילת המידע אותה אנו רוצים לשלוח והפרמטר  הפרמטר, Buildheader2-מהפונקציה המוחזר

 :BuildHeader2פונקציה ב נתבונן בתים. 32השלישי הינו מערך מאופס של 

 

פרמטרים שיניתי לאחר חקירה יותר מעמיקה של הפרוטוקול והתבוננות בפרמטרים שמות ה את

המועברים לפונקציה בעת הקריאה אליה. בהמשך אפרט כיצד בדיוק הגעתי למסקנה על מהות 

 מערך ישנו למעשה בפונקציה .הפרוטוקול של הפתיחהפרמטרים. בשלב זה חשוב רק להבין כיצד בנוי 

 להביןהמייצג את מבנה הפתיח. ניתן  Buffer-למעשה זהו. הפונקציה"י ע החזר מוחזר אשר בתים של

 :אליו המידע הכנסת בסדר מהתבוננות רק מורכב הפתיח כיצד

 2  0בתים ראשונים ואחרונים הינם מספרי "קסם" המסמלים את תחילת וסופו של הפתיחxfef0 ו- 

0xf0fe .בהתאמה 

 חבילת  +אורך הכולל של חבילת המידע כלומר כותרת את  המייצגים, 2 בהייסטבתים,  2 מכן לאחר

 המידע.

 2  ,הפרוטוקול גרסאת את המייצג, 4 בהיסטבתים. 

 2  ,הפקודה קוד את המייצגים, 6 בהיסטבתים. 

 וכו' 
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 :במלואו הפתיח מבנה להלן

 

 פרמטרים: 3מקבלת  BuildDatagramפונקציה ההתמונה ברורה יותר,  כעת

 המכיל את פתיח החבילהמערך בתים  - ראשון פרמטר 

 המכיל את המידע של החבילה -שני  פרמטר 

 בתים.  32מערך מאופס של  -שלישי  פרמטר 

 :BuildDatagramפונקציה ב נתבונן

 

את הפתיח עם המידע. החלק  משרשרת"הפאקטה",  את בונה פשוט היא, מאליו מובנת דיי הפונקציה

ישובים אחד עבור המידע והפתיח ואחד עבור מערך ח 2 מתבצעים, Checksum-ה חישוב זה פה המעניין

 הראשון. Checksum-ה מחישוב המוחזר והערך( בהמשך לעומק יותר אותו נבין, שלישי פרמטרהבתים )

 לפונקציה מוחזר הפאקטה את שמייצג המערך לבסוף, בהתאמה הפאקטה לסוף משורשרים אלה ערכים

-עבור ה 4עבור הפתיח עצמו,  40בתים,  44קטה הפתיח מוסיפים לאורך הפא בבנייתברשת.  ונשלח

Checksum. 

 רשת שלי רשת הכרטיס עםסביבה לדיבוג הרשת. יצרתי  הקמתי, כה עד הממצאים את לאשש כדי

 ייחודי כליבהפצות שונות השתמשתי ב Linux-משתמש במערכת ההפעלה אישית שאני מכיוון .אלחוטית

במערכות  אין-בילד קיימת האפשרות) מהמחשב המשודרת אלחוטית רשת להקמת Create_ap הנקרא

https://github.com/oblique/create_ap


 
 

The Switcher 

www.DigitalWhisper.co.il 

 8  2020 ספטמבר ,121גליון 
 

 מקלהצצות לפעמים ו שונות בעיות על מתגבר שהוא מכיוון הזה הכלי את אוהב אישית אני. שונות הפעלה

במצב כזה  .ולת הרצה(על ראוטר פיזי אם יש גישה ויכ tcpdump-ב להשתמש גם ניתן, לקינפוג עלמאד 

תעבור דרך המחשב.  זו לרשת המחובר מכשיר כל של האינטרנט תעבורת כלהמחשב מתנהג כנתב, 

, השרת עם האפליקציה של התקשורת כל את למעשה לראות אוכל זו לרשת הטלפון שללאחר חיבור 

 המחובר מכשירוה, מחובר לאעל "רשת שקטה" כלומר לוודא ששום מכשיר אחר  לשמורכדאי  כזה במצב

 באמצעותלזהות בקלות את התעבורה שמעניינת אותנו,  יעזור השקט, מנימלית רשת בתעבורת משתמש

וזאת באמצעות ניתור של החיבורים  הרשת עם מתקשר ולא כמעט שהמכשיר וידאתי מנהל הרשאות

 .לרשת המחוברים התהליכים כל וסגירת, netstat-הקיימים באמצעות הכלי

והתחלתי להסניף. להלן סטרים הפאקטות ברשת לאחר חיבור הטלפון ושימוש  wireshark פתחתי

 באפליקציה:

 

 בירוק, בצהוב הכולל המידע חבילת גודל, הפתיח תחילת של הקסם מספר את האדום בסימוןלראות  ניתן

 .הפקודה קוד ובכחול, הפרוטוקול גרסת
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 שמצאנווננסה לפענח עם המפתח  את הבתים של המידע נעתיק, דבר פספסנו שלא נוודא כעת

 באפליקציה:

 

 

 תוצאת ריצה:

 

  .ההתחברות פרטי את ולראות המוצפן המידע את לפענח הצלחתי המפתח באמצעות, לראות שניתן כפי

 

 ראיתי בקוד מקום בכל וכמעט מאחר( User-space) ואידבלוגים של אנדר להתבונןזה החלטתי  בשלב

 :דיבאג הדפסות
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 ולאחרלפי התהליך שאנו מעוניינים בו  נפלטר, במכשיר שרצים התהליכים כל את להדפיס דהפקו נריץ

 :שלנו PID-ה לפי הלוגים את נפלטר מכן

 

 קוד הוא 0x1102שציינתי מקודם הקבוע  כפי, שימושי מידע המון מדפיסה האפליקציה לראות שניתן כפי

 מהשרת החוזר המידע את רואים אנחנו למעשה, cmd=0x1102: בהדפסה לראות שניתן כפי הפקודה

פירסור של המידע והסבר מה המשמעות של כל מידע. חלק מהפירוט בסינית   עם, תקינה התחברות אחרי

להבין למה משמש  ניתןחומרה וכו(.אחרי מעקב קצר באפליקציה  תוכנה, בסין ייצור המוצר שכל להבין קל)

 בתים(. 32שלו  האורך, רמז)  ההתחברותמפתח 

-ה לחישוב ורק אך משמש המפתח למעשהיש שימוש במפתח זה,  בה, הבאה לפונקציהלב  נשים

Checksum  ,ההתחברות. זה למעשה הסיבה  לאחרשל חבילת המידע בחבילות מידע בין השרת לטלפון

 ולכן התחברות ביצעו לא שעדיין מכיווןבתים מאופס,  32שבעת התחברות העברנו לפונקציה מערך בין 

 :פתחמ אין

 

 באופן אותו לחקור וכיצד יהקצבאפלי לחפש איך לדעת כדי ויותר בסיסית הבנה כבר צברתי זה בשלב

 .ספציפי
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 כל את לחפש היה שלי הבא הצעד לכן הפקודה קוד את הכיל הפונקציה משם חלק, לעיל שציינתי כפי

 :התוצאות ולהלן Build0x-ב מתחיל שלהם שהשם הפונקציות

 

 מאד שהקל דבר, פקודה כל עבור הוא המימושראות שיש המון תוצאות עבור חיפוש זה, ל ניתן בתמונה

 :הבאה למחלקה הגעתי לעיל בפונקציות קצר שיטוט לאחר, הפקודה מהות של ההבנה על
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 עם מהפקודות חלק של הקודים את לנו יש לראות שניתן כפימרגע לרגע,  מעניין... זה ממש נהיה אוקיי

. 0x11 = 17לאמת לפי הפקודה של ההתחברות,  ניתן, מהם אחת כל של משמעות המ מילולי תיאור

 נוכל אולי, קושחה לעידכון מנגנון שקיים נראההחלק המעניין כאן זה הפקודה של עידכון קושחה! למעשה 

לקטע  רפרנס נחפש(,  .. בטח שנוכל .ספויילר) המכשיר של הקושחה את להשיג זו פקודה באמצעות

 :מהשרת הקושחה את שמוריד לקוד ונגיע הקושחה ידכוןע קוד של

 

ממנו  השרת כתובת את לפענח וסטטי קל באופן הצלחתי שלא אציין. HTTP משרת מורדת הקושחה

 לדוגמאמורידים את הקושחה ואת הפרמטרים. ישנם המון דרכים להשיג את הקושחה במצב זה, 

לפני שקופצים לשיטות שונות  אבלועוד,  לרשת להאזין(, זה בכלי אשתמש בהמשך)  FIRDA-ב להשתמש

 נחפש פשוט אזלריבורס,  ונוחהשווה עוד ממש קצת להציץ באפליקציה מאחר והיא מאד אינפורמטיבית 

 בעץ המחלקות ונגיע למחלקה והפונקציה הבאה: Firmware-המילה את
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 :הקושחה עידכון תהליך כל נינולפ פרוש ממש כאן ולמעשה

 הקושחה קיימת בנתיב הכתוב מתבצעת בדיקה ש .1

קבצים,  להעברת UDP שכבת על פרוטוקול הינו TFTP)פרוטוקול  TFTPאמת מאותחל שרת  1-במידה ו .2

 ( 69בפורט  CONTROL-כאשר ה פרוטוקול שיחסית לא בשימוש בימנו וממש לא מאובטח

 ושם קובץ הקושחה. TFTPשליחת הודעה למכשיר עם פרטי השרת   .3

)פורט שמוגדר  TFTP-ה כבר ניתן להבין שהפרמטר השני הינו הפורט של שרת הבלי להציץ בפונקצי

 שם הקובץ להוריד, ופרמטר ראשון כתובת האייפי של הטלפון. -( פרמטר שלישי RFC1350-ב

 שהאפליקציה ראיתי מעמיקה בדיקה לאחר. מחשיד באופן פשוטלי לציין שבשלב זה הדבר נראה  חשוב

 :מאומתת הינה שהתקבלה שהקושחה מוודאת

 

מאחר  אבלהערך המוחזר מהשרת,  מול אלשל הקובץ  MD5 sum-ה בדיקת על מתבצע הקושחה אימות

-למתקפת פגיע הדבר, מוצפן לא HTTP-פרוטוקול גבי על עובריםוהקושחה וגם הערך המוחזר המשרת 

MITM  ,שלא להמשיך בכיוון מתקפת  בחרתי, זה בשלב מקרה בכלקלאסיתMITM נצל את על מנת ל

על המכשיר  MITM-הזמן לחיפוש מתקפות יותר ספציפיות למכשיר הסוויצ'ר. עצם ההתכנות של מתקפת

 דבר, IoT-במוצרי להיות שיכולות הבעיות את ומראהמוכיחה כמה מודול האבטחה של המכשיר חלש, 

 .הלאה לחקור אותי שעודד

 
The Firmware 

ר עם השרת. כעת נעבור ’רוטוקול התקשורת של הסוויצאיך פחות או יותר בנוי פ הבנתי כבר זה בשלב

 בעת, לעיל שראינו כפי .שלה וריברוס הקושחה חילוץ שלמאתגר(  ויותרקצת לחלק היותר מעניין  )

 בנתיב תונשמר למכשיר אוטומטי באופן מורדת הקושחה האפליקציה ופתיחת התחברות

“/sdcard/smarthome” ,נריץ-shell ט קצתונשוט פלאפוןלתוך ה: 

 



 
 

The Switcher 

www.DigitalWhisper.co.il 

 14  2020 ספטמבר ,121גליון 
 

 של קושחה הינו קובץ שכל הנחתי זה בשלב, הטלפון על נמצאת פשוט הקושחות כל, לראות שניתן כפי

 (.בקבצים ותהקיימ במחרוזות הסתכלות ידי-על נכונה שהוכחה הגיונית הנחה) המכשיר של אחר דגם

 מתאר הוא בו, גידי לש הבלוג את קראו שלא מכם לאלה, פיזית ר'הסוויצ מכשירהיה לי את  לא, זו בנקודה

 מה מושג לנו שאין רכיב של קושחה לנו יש. אבודים קצת זה בשלב פיזית המכשיר את וחוקר

 ובאפליקציה באפלה אנחנו לקושחה שקשור מה בכל למעשהויצרן של הציפ' וכו,  דגם, שלו הארכיטקטורה

 .הפיזי הרכיב הוא מה רמז שום אין

 

 סטטיתהקושחה בצורה  חקירת

 אמורה היא עליו הרכיב על מידע שום מבלי נועדה זו קושחה ארכיטקטורה\'יפצ לאיזה להבין ניתן כיצד אז

 ?לפעול

 :מכירים ממכם שרבים מניח שאני בפקודות נתחיל

 

 תוסף ישנו מכירים שלא מכם אלהלא מספקות לנו שום מידע,  binwalk-ו file-הפקודה לראות שניתן כפי 

, בקובץ הקוד של הארכיטקורה את שמזהה תוסף, cpu_rec) ) כאלה יםבמצב שימושי שמאד binwalk-ל

 שגם דבר, בוההבסבירות דיי ג Xtensa-שהארכיטקטורה היא של המעבד נקבל התוסף עם הרצה אחרי

 בזיהוי לעזור יכול מפתח מילות כמה המשלב בגוגל קצר חיפוש ביצוע, מוצפנת לא שהקושחה מרמז

 .לרשת חיבור יכולת, כמובןויש לו,  Xtensaב משתמש בארכטיקטורת אנו יודעים שהרכי הרי'יפ, הצ



 
 

The Switcher 

www.DigitalWhisper.co.il 

 15  2020 ספטמבר ,121גליון 
 

 בתמונה הבאה: לראות שניתן כפי

 

פי תוצאות  שעל ESP8266-הינו'יפ שצ גבוהה דיי בסבירות להסיק ניתן החיפוש בתוצאות לבקר מבלי אפילו

 :Strings, חזק כיה, אולי, הכלי עם נוודא .WIFIהמשתמשים בתשתית  IoTהחיפוש הינו נפוץ ברכיבי 

 

 .ESP8266-ל קושחה אכן זה, שחור גבי על לבן לראות שניתן וכפי

 שלדעתי מכיוון זאתבתור דבר ראשון,  המחרוזות סריקת עם התחלתי לא מדוע שתוהים מכם לאלה

 (.אישית אותי)  בהתחלה לבלבל קצת יכול המחרוזות של הפלט

 .Ghidra ו/או IDA-ב הקושחה של פרישה, הבא הצעד

 המון ומצאתי, Stringsהפלט של הפקודה  את קצת עוד חקרתי ESPשהבנתי שהקושחה היא של  לאחר

 ועוד. 2.0היא  SDK-ה שגרסאת לדוגמא, רמזים
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ריבורס וחקירה של קושחה מסוג זה. למרבה  הכוללים ואחרים כאלה מחקריםהבא היה לחפש  הצעד

עדיין דיי טוב   אבל, מעודכן ולא בבניחו אחד פוסט-בלוג רק, דבר כמעט מצאתי לא תעתיהפ

(1/-part-firmware-esp8266-com/reversing.//boredpentester:https שבו הכותב מרברס קושחה של )

ESP ,ה באמצעות שקומפלה כזו אך-IDE שלנו הקושחה בעוד, חובבנית ושחהק למעשה, ארדאינו של 

לעיל לא התאים  בבלוג המוסבר פרט שום כמעט כן כמו, מקצועית יותר, אחרת בסביבה ופותחה קופלה

 .(וכו מבנה"קסם",  מספרילקושחה שיש לי  )

 כלינוגעים בכל דבר שקשור לרכיב,  כאשר Must Have-ה בכלי נתקלתי הפיתוח סביבת על חקירה לאחר

 של הפלאש. באמצעות כלי זה אפשר לצרוב קושחה לזכרון esptools-הנקרא הרכיב של היצרן"י ע הפותח

 .ועוד ועוד הרכיב של הפלאש את למחוק, קושחות קבצי על מידע לקבל, הרכיב

 :הקושחה על הכלי את נריץ

 

, ץהקוב בנוי איך יותר או פחות לראות אפשר כבר כאןקצת להתבהר,  מתחילה שהתמונה לראות ניתן

 .וכו Entry Pointסגמנטים,  4, כתובות

 מסתדר לא קצת, 0הכתובת אליה הוא ממופה היא כתובת  תחילה, מעניין הוא באדום הסגמנט המסומן

 אחרישמצאתי שייכים לסגמנט הזה,  המעניינות המחרוזות שרוב היא העיקרית והסיבה, באינטואיציה

 SDK-ה של הקוד למעשה הוא שהסגמנט השני יהבנת היצרן של במדריכים מעמיק ומחקר קריאה קצת

 ר.’במילים אחרות הקוד של הסוויצ User application code-ה הוא הראשון והיסגמנטברובו, 

 הפלגין את לטעון צריך, רשיון צריך תחילה, מכשולים הרבה-יש קצת IDA-ב הקושחה את לטעון כדי

 עברתי ואכן( התהליך כל את שנעבור אחרילקובץ, ייעודי  Loader לכתוב צריך ולבסוף, הזו לארכיטקטורה

 כיוונים לבדוק, מחקר מכל חלק זה אבל, זו בארכיטקטורה תומך לא IDA( נגלה שהדיקומפלייר של אותו

 .ולהמשיך, להתאכזב, חדשות ודרכים שונים

 

 

 

https://boredpentester.com/reversing-esp8266-firmware-part-1/
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Ghidra It is 

 -בשם יצרן"י ע בארה"סיביות המיוצר ב 32 מעבד זהו, Xtensa -הארכיטקטורה על מילים בכמה נתחיל

Tensilica. 

סט הוראות  בעל, Embedded-ברכיבי מוטמע ולרוב נמוכה אנרגיה צריכת בעלתהינו מעבד  Xtensa מעבד

רגיסטרים של  64 מקסימום, ) RISC - Reduced Instruction Set Computingפקודות ) 80-סיביות ו 24של 

 סיביות כאשר: 32

 יתמשמש כמצביע למחסנ a1רגיסטר  .1

 וכו. a2 ,a3פרמטרים לפונקציות מועברים ע"י רגיסטר  .2

  a2ערך מוחזר מפונקציה ע"י רגיסטר  .3

נשמר על  a0מקוננת ערך הרגיסטר /)בקריאה רקורסיבית a0כתובת החזרה נטענת לרגיסטר  .4

המחסנית, דבר המאפשר לשנות את ערך החזרה הנמצא במחסנית ובכך לשנות את ריצת התוכנית, 

 .חולשה כלשהיא המאפשר כתיבה על המחסנית( במידה וקיימת

 . מסויימים במצבים להשתנות יכוללציין שהנ"ל  חשוב

 המאמר את לקרוא בחום לכם ממליץ הכלי את מכירים שלא מכם לאלה, Ghidra-זה לא ארחיב על  בשלב

 :פה שפורסם

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x69/DW105-1-Ghidra_Part1.pdf 

 להבין, ארכיטקטורהמצליחה להתמודד עם ה Ghidraבטעינת הקובץ והתבוננות כללית האם  התחלתי

 :ועוד שכיחות הוראות, פונקציה מבנה

 

 תבניות מעט לזהות הצליחה IDA) פונקציה של יחסית רב מספר זיהתה Ghidra-ש לראות ניתן בתמונה

 ללא סגמנטים. 0( וזאת למרות שטענתי את הקובץ בכתובת פונקציות של

 .פונקציה כל עבור כמעט שנכונה, הבאה בתבנית הבחנתי בפונקציות התבוננות אחרי

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x69/DW105-1-Ghidra_Part1.pdf
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ך רגיסטר שזו למעשה פקודת מעבד להקטין את ער 0x12 0xc1לרוב פונקציה מתחילה ברצף הבתים  .1

a1 שהוא למעשה ה-Stack pointer במילים אחרות הפקודה מאתחלת ,-stack frame .לפונקציה 

סיביות   32סיביות לא ניתן בפקודה לאתחל רגיסטר בערך של  24מאחר וסט הפקודות מוגבל ל .2

( לכן בראש כל פונקציה נמצאים הערכים בזכרון אשר נעשים בהם שימוש ARMת ארכיטקטור)בדומה ל

 בפונקציה, כאשר הערך נטען ע"י טעינה יחסית ממיקום הפקודה המבצעת את הטעינה.

 הדיקומפלייר עושה עבודה לא רעה בכלל. .3

בשלב זה מאד קשה להתקדם עם ניתוח הקושחה מאחר ואין אנו יודעים את חלוקת הסגמנטים והכתובות 

לחפש רפרנס למחרוזות,  ת הקושחה. במצב כזה יהיה קשה להבין את זרימת התוכנית,נאליה נטע

 פונקציות וכו.

 ולהבין לקרוא עלינו זאת לעשות בכדי. נטענת היא ולאן כיצד, הקושחה בנויה איך טוב ממש להבין עלינו

חיפוש מילות  בעזרתוכו.  SDK, העבודה סביבת מהי. זה לרכיב קושחה ולקמפל לכתוב אפשר כיצד טוב

הרשמי של היצרן,  SDK-השקושחה פותחה בעזרת  מפתח מהמחרוזות שמצאתי בקושחה ניתן להבין

 :embedded ,FreeRTOS-מערכת ההפעלה לרכיבי כלולה בקושחה כלומר, RTOS_SDK ver 2.0.0 גרסאת

 

 אךבגרסאת מערכת ההפעלה,  SDK-ב שימוש נעשה שאכן לחלוטין משוכנע הייתי לא עדיין זה בשלב

 ו.הגבוהה החלטתי להתחיל באופציה ז הסבירות בגלל
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Programming Dummy Firmware 

 מכם אשר מנוסים בהינדוס לאחור בוודאי יודעים כמה חשוב והכרחי הידע אותו צברתם בתיכנות לאלה

 של לאחור הינדוס לבצע מאד קשה', וכו מצביעים, התוכנית מבנה את להבין בכדי( Cבשפת  בעיקר)

 .תוכנית לכתוב לדעת מבלי תוכנית

 להבין, ESP8266-עבור קושחה בתיכנות בקצרה ולהתנסות, אחורה צעד לקחת החלטתי זה בשלב לכן

 של המרכיבים את להכיר ובכללי, תהליכונים, התוכנית מבנה, הזכרון מבנה, המכשיר את מאתחלים כיצד

 השונות הספריות על למדתי, בהם התעמקתי, היצרן של הרשמיים למדריכים ניגשתי כך לצורך. הקושחה

 עבודה סביבת ליצירת היצרן של ההוראות אחר עקבתי מכן לאחר .הרכיב של השונות ויכולות, שיש

. היצרן מספק מכונה וירטואלית אשר משמשת כסביבת עבודה נוחה לפיתוח הקושחה והידור, לכתיבת

 נוודא,  SDK-ה בהורדת נתחיל .המכשיר על ולצרוב להדר ניתן אשר לדוגמא קושחה קוד עםעבור הרכיב, 

 :של הגרסא שאנו רוצים Commit ID-ה לפי הנכון בענף אנו שאכן
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 :גרסא באותה בדיוק שאנחנו מחרוזת חיפוש באמצעות נוודא

 

 את נהדר .הקושחה מבנה על יותר קצת להבין וננסה היצרן הוראות לפי לדוגמא הקושחה את נהדר כעת

 :המתקבלת הקושחה את ונבחן, הפיתוח לסביבת המצורפת לדוגמא הקושחה
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 הקושחה למעשה שהוא, בינארי קובץ, הקומפילציה תהליך של הפלט את לראות אפשר האדומה במסגרת

 המסומנת השורה, מידע המון מדפיס המהדר הקומפילציה במהלך, ולהריץ המכשיר על לצרוב שניתן

 זהה הקושחה שמבנה לוודא לי חשוב היה זה בשלב .בהמשך בה נגע, ליבי תשומת את תפסה באדום

 :בחנתי את הקושחה כדי לוודא זאת Esptool-ה בעזרת'ר, הסוויצ של קושחהל

 

) קיימת גרסא ישנה  זהות שהן לראות ניתן הקושחות של Header-ב בהתבוננות. זהה הקושחה מבנה

 לב שמתי המהדר של הפלט במהלך, לעיל שציינתי כפי (.0xe9-יותר של קושחה המתחילה במספר הקסם

 משמעות .ELF, קובץ שזו התחושה את לי אוששה זריזה בדיקה, הקושחה עבוריבאג" "ד קובץ יוצר שהוא

של  Entrypoint-ה מה נבין, למחרוזות רפרנס, סימבולים לראות, בקלות'ידרה גאותו ב לטעון שנוכל הדבר

 .מידע הרבה ועוד לפונקציות חתימות ליצור נוכלהקושחה, 

 נטען את הקובץ ונתבונן במפת הזכרון:

 

סגמנט  כל של לגדלים לב נשים. סיגמנט כל של המשמעות מה להבין יכולים אנחנו לראות שניתן יכפ

זאת מכיוון שעבור כל סגמנט יש פתיח המתאר של הסגמנט  esptool-ה של הפלט לפי לגודל זהים כמעט

ת לב שהוא טעון לכתוב נשים, 1המעניין הינו הסגמנט הסגמנט  .ELF-דבר שלא קיים בעת טעינת ה

0x40201010 ,בתים ראשונים שלו הם פתיח  16"כ סה, כאשר, הקושחה קובץ בתחילת נמצא סגמנט זה

 ר’הסוויצ של הקושחה את נטען שראכ לכן "ל.הנ בכתובת ממוקם שהסגמנט בפועל כלומרהסיגמנט, 

 .0x40201000לכתובת  0נמפה את הקובץ בהיסט 

 זאת לפני .ELF-ה קובץ של הזכרון מפת לפי נכונה בצורה'ידרה בג שלנו הקושחה את לטעון נוכל כעת

( Ghidra עם המגיע) FunctionID . בעזרת הפלגיןפונקציות חתימות, מהקובץ חשוב מידע עוד לקבל ננסה

, התהליך על זה בשלב ארחיב לא. אחר קובץ\לפרוייקט אותם ולייצא פונקציות של חתימות לעשות נוכל

. למעוניינים ניתן למצוא מדריך sigmake-פחות או יותר לשימוש בהדבר שקול  IDA-המכירים מכם לאלה

 :טוב בלינק הבא

https://www.youtube.com/watch?v=P8Ul2K7pEfU 

https://www.youtube.com/watch?v=P8Ul2K7pEfU
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 :ר’הסוויצ של הקושחה את סטטית לרברס להתחיל כדי מספיק לנו יש זה בשלב אז

 Ghidra-הקובץ לנטען את  .1

 נגדיר את השפה .2

 

 נפתח את הקובץ, ונבחר בשלב זה לא לנתח את הקובץ .3

 ניצור ונמפה את הסיגמטים להיסטים המתאימים בקובץ הקושחה .4

 
. לאחר הטעינה נחפש מילת FunctionID-נטען את קובץ החתימות שיצרנו מקודם באמצעות התוסף .5

. נוודא שחלק מהפונקציות קיימות ”wifi“ -מפתח המוכלת בהרבה שמות של פונקציות ספרייה

 בקושחה. 

מדהים. התאמנו חתימות רבות של פונקציות הספרייה. כעת נוודא שאכן הקושחה שלנו קומפלה עם 

 :”Task“-. נחפש את המילהFreeRTOS-גרסאת ה
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פעלה. מערכת הה-וקרנל רבות השייכות ל api גם פה ניתן לראות שהתאמנו חתימות רבות של פונקציות

 .FreeRTOS SDKבשלב זה ניתן להגיד, ללא ספק, שהקושחה פותחה וקומפלה בעזרת גרסאת 

, ,כעת ניתן לרברס את הקושחה. לחפש רפרנסים לפונקציות ומחרוזות ולהתמצא בקוד בצורה נוחה

, ,טענה את הקובץ בצורה מאד טובה, כמעט כל הקוד נותח נכון Ghidra-מהירה וקלה יחסית. אציין ש

 .'ונקציות, מחרוזות וכופ

לאחר בחינת הקובץ בצורה מעמיקה, ריבורס של פונקציות רבות והבנת הפונקציונליות שלהם הגעתי 

ר ’לנקודה שבה קשה לי להתקדם מבלי להריץ את הקושחה. עד שלב זה לא היה לי את מכשיר הסוויצ

צות מגפת הקורונה הייתה פיזית. ולא הרצתי את הקושחה. בשלב זה במחקר הייתה התקופה בה התפר

 ר. ’בשיאה ולא היה ניתן לרכוש את הסוויצ

 

Running the firmware on ESP8266 chip 

ר, נאלצתי לחפש אלטרנטיבות ולמצוא דרכים חלופיות. תחילה ניסיתי ’מאחר ולא יכולתי לרכוש את הסוויצ

ור זה הוא הפתרון היחידי לצערי נסיון זה כשל, מאחר ואמולט Qemu-להריץ את הקושחה על אמולטור

 ESP-מאחר ו Qemu-על ESP8266-שמאפשר סביבת דיבוג סבירה, כרגע אין אפשרות להריץ קושחה של

 זה קוד סגור, אומנם ניתן לסמלץ את פעולות המעבד אך לא את פעולות הקשורות לתקשורת.

, Arduino ,Tennsy ,STM32שונים ) Embedded-רכיבי על כתחביב שונים פרוייקטים פיתחתי בעבר, למזלי

Nodemcu ,Raspberry Pi ,)של פיתוח כרטיס למעשה הוא מהרכיבים שאחד וזכרתי-Esp8266 ,לאחר 

 :ESP-של פיתוח כרטיס אכן NodeMCU-כרטיס, צדק אכן שלי שהזכרון גילית קצרה בדיקה
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-ל מעטפת בסוף הוא שבפועל מאחר אבל הארדאינו הפיתוח סביבת על חובבני לפיתוח נועד זה כרטיס

ESP הכלי עם איתו ולהתממשקר, ’את הקושחה של הסוויצ יואין סיבה שלא נוכל לצרוב על-Esptool .נעשה 

 :תקין הכל שאכן לראות כללית בדיקה

 

 עלינו זאת לעשות בכדי. הקושחה את עליו ולהריץ עליו לצרוב שניתן רכיב לנו יש למעשה זה בשלב, אוקיי

 לאחר. ועוד ממופה הוא כיצד, הנדיף הזכרון מבנה את להבין, היצרן של יםהמדריכ את לעומק לקרוא

 :כדלקמן הזכרון מבנה כאשר התבהרה התמונה מעמיקה קריאה

Address Binary 

1x0 Boot.bin* 

1x1000 User_firmware.bin 

1x7E000 Blank.bin* 

1x7C000 Esp_init_data_default.bin* 

 .SDK-* קבצים הכלולים ב

 המצוינות הכתובת, חשובה הערהבהיסטים הנכונים על זכרון הרכיב,  הקבצים כל את לצרוב ניתן עתכ

לעיל הצגתי את הכתובות עבור רכיב בעל זכרון בגודל  בטבלה, הרכיב של הזכרון בגודל תלויות לעיל

1mb ,4אני משתמש זכרון הפלאש בגודל  שאיתו והכרטיס מאחר אחרmb ונותכתובות הטעינה יהיו ש: 
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 ספק לי היה לא זה בשלבולראות איזה הדפסות המכשיר מדפיס,  UART-עם להתחבר הזמן זה, אוקיי

. אחרי קריאה מעמיקה גליתי כך על המרמזות בקושחה רבות מחרוזות ומצאתי מאחר הדפסות שאראה

 דע:כדי לקרוא את המי miniterm-ב נשתמש. 74880 בקצב של uart-שולח מידע ל bootloader-שה

 

 bootloader-המודפסת,  SDK-ה גרסאת את רואים אנחנו, הנכון בכיוון נראים הדברים, לראות שניתן כפי

 תהליכי איתחול את רואים אנו כן כמוו"מודיע" על התחלת הקוד של המשתמש,  שגיאותלא מדווח על 

מאחר וקצב  זאת, יבינאר כמידע ומתקבל כראוי מפוענח שלא מידע עוד רואים אנחנו מכן לאחר הקרנל

'ידרה בג טעונה הקושחה את לנו ויש מאחרמשתמש,  bootloader-ה שבוהעברת המידע לא תואם לקצב 

", uart" המחרוזת את המכילה פונקציה המפתח מילת לפי נחפש, ומהו הקצב מוגדר היכן לחפש נוכל

שימוש  dummy-ה לקושחה הוספתי"ל, הנ המחרוזת את המכילה פונקציה שום מצאתי לא תחילה

 אך Ghidra-ל החדש החתימות קובץ את טענתיבפונקציות אלה הידרתי וחילצתי חתימות פונקציות, 

 ולהתאים למצוא יכול תמיד לא Ghidra של שהפלגין הנחתי זה בשלב, תואמת אחת פונקציה מצאתי

 אחרי. זכרוןב ממוקמות הם היכן תלויה שלהם והחתימה קצרות מהפונקציות וחלק מאחר וזאת חתימות

-ה איתחול על האחראית הפונקציה את למצוא הצלחתי יצרתי אני אשר חתימות וחיפוש מעמיקה חקירה
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uart בתמונה המצורפת ניתן לראות קריאות לאיתחול ה-uart ,הינם בתמונה הפונקציות שכל אציין 

 :ידני באופן לפענח צריך שהייתי ספרייה פונקציות

 

 עומד תוהים חלקים בוודאי0x9600 (38400 ,)לקצב של  uart-ה של ולחאית מבוצע לראות שניתן כפי אז

 של לאחור בהינדוס להתנסות כדי הארוכה בדרך בחרתי אני, ידועים"קצבים"  כמה לנסות לא פשוט

 את שוב נפתח. לנחש אוכל שלא באתגרים בהמשך לי שיעזרו כישורים וחידוד, שלה הבנה, הקושחה

 :ןהנכו בקצב הפעם, הפורט

 

 לב נשים(,  את שמו וגם) המפתח של הדיבאג הדפסות את לראות ניתן"רצה",  אכן הקושחה, הללויה

, כתובת, המודפס הרב למידע לב נשים. bootloader-ה הדפסות למעשה זה, באדום המודגשת להדפסה

 שהמוצר הוכחה עוד, GMT + 8, סין שעון לפי( אחרון עדכון תאריך, תהליכים, זכרון מרחבי, קבצים שמות

 ( וכו'.בסין ותוכנת ייצור
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 לפי. מההדפסות רק דברים המון ולהבין הדיבאג הדפסות לפי התוכנית זרימת את להבין ניתן כעת

, נמצאת היאאת המצבים השונים בה  להבין, בקושחה רבות פונקציות ולזהות להבין הצלחתי ההדפסות

 ארוך לאחור הינדוס תהליך אחריאירועים שונים ועוד. )ל callback פונקציות, למצב ממצב עוברת היא כיצד

 (.מאד

ניסה להתחבר  המכשיר, הקושחה את הרצתי שראכ. מסוים במידע וחוסר, בקושי נתקלתי זה בשלב

 שום ללא אליה התחבר המכשיר זו רשת שיצרתי לאחר, סופית אין בלולאה, Factory Testלרשת הנקראת 

 לעשות משתמשים שבאמצעותה הייצור במפעל רשת שזו תיחשב תחילה. אחרת אקטיבית פעולה

 לטיפול פונקציות מיני כל בקוד חיפשתי. זו רשת באמצעות אותו ולקנפג המכשיר על שונים מבדקים

,  גידי עם התייעצות לאחר. דבר מצאתי לא. נדיף הלא הזכרון על נתונים ואיתחול מהרשת המתקבל במידע

הייחודים  מהיצרןהפלאש של הרכיב מאותחל בנתונים הנצרבים ומגיעים הבהיר לי את הבעיה. זכרון  הוא

בזכרון  0x1000לא נמצאים בקושחה. כפי שציינתי לעיל הקושחה נטענת בהיסט  אשרלמכשיר ספציפי, 

, הרכיב של(, יותר גובהה בהיסט פעמיים משוכפל המידע) user data-נמצא ה 0x7d400 ובהיסטהפלאש, 

 ייחודי מזהה, הצפנה מפתחות, הרשת של הסיסמה, להתחבר יש אליה הרשת שםזה נמצא  באיזור

 .ועוד למכשיר

 .עימי אותי ושיתף( 1MBגידי חקר את המכשיר הוא קרא את כל זכרון הפלאש  ) כאשר

 

 חלקם, נתונים הרבה עוד לראות ניתן. התחבר גידי של המכשיר אליה והסיסמה הרשת שם באדום מסומן

 MB 1 בגודל קובץ יצרתי לכן. כראוי יעבוד לא המכשיר הזה המידע ללא, בהמשך ןנבי וחלקם מובנים

הקושחה וכו,  0x1000בהיסט  לאחריו, bootloader-ממוקם ה 0בהיסט  שראכ, הפלאש הזכרון את המייצג

 ועוד.  המצויינת לרשת להתחבר ניסההמכשיר פעל כראוי,  מכןלמכשיר. לאחר  צרבתי

 את ערכתי פשוט תחילה, שלי הביתית לרשת להתחבר שיוכל כך המכשירת זה רציתי לאתחל א בשלב

 להבין היה הבא השלב. שלי הביתית לרשת בהתאם הרשת נתוני של השדות את ושניתי הפלאש הקובץ

 ללחוץ שיש הבנתי המכשיר של המדריכים קריאת לאחר. המיועדת בדרך המכשיר את לקנפג אוכל כיצד

אותו למצב קונפיגורציה. הכפתור בפאנל המכשיר למעשה  להכניס כדי שירהמכ בפאנל כפתור על פיזית

 (.זה בעניין העזרה על לגידי תודה שוב. )GPIO5-מחובר ל

. בכדי לדמות את הכפתור יצרתי מעגל חשמלי ESP-של ה GPIO5-מחובר ל D1פין  NodeMCU-ה בכרטיס

  NODEMCU -של הכרטיס HIGH and Lowפשוט באמצעות הפינים 
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למעגל החשמלי זה למעשה ידמה לחיצת כפתור. לאחר כמה בדיקות  5בכל פעם שאחבר את פין  עתכ

 .כפתור"לחיצות" -קצרות וידאתי שאכן המעגל עובד והתוכנה מגיבה ל

 :כה עד המכשיר של פעולתו אופן על ותובנות מסקנות כמה

 המכשיר חייב את המידע בזכרון הפלאש כדי לפעול כראוי. .1

ציא את המכשיר מנסיונות חיבור לרשת אליה הוא מנסה להתחבר, רק באמצעות לחיצה לא ניתן להו .2

 (.Hardware interruptעל הכפתור הפיזי.  )

 ר )ארחיב בהמשך על ההתחברות(’תחילה המכשיר מבצע התחברות לשרת הסוויצ .3

לפי הפרוטוקול  TCPלחיבורים על  9957כאשר המכשיר מחובר לרשת )הביתית( הוא מאזין על פורט  .4

 חיבורים בו זמנית. 2ר. מוגבל ל’הייחודי של הסוויצ

ר. כאשר האפליקציה למעשה ’כל פקודות ההדלקה והכיבוי וכו מתקבלות מהשרת המרוחק של הסוויצ .5

 מתקשר עם השרת המרוחק שמתקשר עם הרכיב. הרכיב מבצע בלולאה אין סופית בקשות מהשרת.

 

 משך שהכי הדבר. וחולשות תקיפה וקטורי לחפש ועברתי בקושחה מתמצא מאד שאני הרגשתי זה בשלב

 מאד דבר הינה פרוטוקול מימוש, ייחודי פרוטוקול קיים ר’הסוויצ שלמכשיר העובדה זה ליבי תשומת את

( חולשות יש באגים ובעקבות)  באגים ללא פרוטוקול לממש מאד קשה, ובדיקות מצבים המון המכיל קשה

 מחוברים להיות צריכים אנו אחרות במיליםר צריך להיות עם יכולת ניתוב אליו, ’אך כדי להתחבר לסוויצ

 כיצד, ההתחלתי הקונפיגורציה תהליך את לעומק לחקור התחלתי תחילה לכן מחובר הוא אליה לרשת

 .הביתית לרשת הגישה פרטי את למכשיר מעביר המשתמש למעשה
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Smart config  (Smart connect) 

מהם והמעניין יותר  אחד, המכשיר את לקנפג ניתן באמצעותם הדרכים שני את הצגתי המאמר בתחילת

זו האפליקציה מבקשת  באופציה .הקינפוג בתהליך ונתבונן לאפליקציה נחזור. smart connectנקרא 

 תהליך ל חילאחר הזנת הפרטים ולחיצה על "התחבר" מת ,מהמשתמש את פרטי החיבור לרשת הביתית

 נקודות מעניינות: 2ים העברת הנתונ

 הטלפון נשאר מחובר לרשת הביתית. .1

 ר לא מחובר לשום רשת.’רכיב הסוויצ .2

 הנקודות לעיל המסקנה היחידה היא שהאפליקציה משדרת ב"גלוי" את פרטי הרשת הביתית. 2 בהתחשב

 :שייצרנו הכפתור ובעזרתאת המכשיר למצב "הגדרת רשת" לפי הוראות היצרן  נעביר
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. SmartConfig -תן לראות המכשיר נכנס למצב של הגדרת חיבור חכם. באדום מסומן שם הפיצ'ר שני כפי

 תחילה. מעניין. המידע תשדורת את ומחפש הערוצים בין מדלג שהמכשיר לראות אפשר מכן לאחר

התחלתי בחיפוש כללי ברשת על המצב הנ"ל. לאחר התעמקות במדריכים ופורומים שונים נתקלתי 

 .TI-חברתאשר פותח על ידי  ESP-ייחוד עבור הרכיב  בפרוטוקול

זה נועד להקל על המשתמש להעביר למכשיר את הפרטים הנחוצים להתחברות עבור רשת  בפרוטוקול

אלחוטית. מאחר והרכיב בעל יכולות האזנה לתווך האלחוטי היצרן פיתח פרוטוקול ייחודי שבאמצעותו 

ות. פרוטוקול זה מאד מעניין ובוצע עליו מחקר  מקודדים הנתונים באורך המסגרות המשודר

(-esp8266-an-turns-to-how-com/profile/steve6366/articles/smartconfig.eeweb.//www:https

device-home-smart-a-ntoi ,)וכרטיס  מאחר, המסגרת אורך את המייצג בשדה מקודד המידע למעשה

 לא את המידע כי הוא מוצפן(  אךלראות את שדה המייצג את אורך המסגרת ) יכול האזנה במצברשת 

דיר להג יסיתינ מכןזה ניסיתי להגדיר את המכשיר באמצעות האפליקציה אך הדבר לא צלח. לאחר  בשלב

 .צלח לא שגם דבר הפרוטוקול את הממשת היצרן של ייעודית יהאת המכשיר באמצעות אפליקצ

 את להגדיר וניסיתי הפרוטוקול את הממשות בספריות שימוש נעשה בה אשר קושחה הידרתי מכן לאחר

 המידע את"לחלץ"  הצליח המכשיר ואכן צלח זה תהליך, היצרן של האפליקציה באמצעות המכשיר

 של האפליקציה באמצעות הידרתי שאני הקושחה את להגדיר ניסיתי כאשר אך המסגרות רתמתשדו

 .כשל התהליךשבה נעשה שימוש באותו פרוטוקול(  בהנחה) ר’הסוויצ

משתמש בווראציה אחרת של הפרוטוקול. כדי לאמת זאת ניסיתי  ר’שהסוויצ הבנתי כבר זה בשלב

צרן הממשות את הפרוטוקול אל מול פונקציות בקושחה. לא להתאים חתימות של פונקציות הספרייה של יי

 מצאתי דבר. גם לא מחרוזות וכו'.

 :משודר המידע כיצד ונבין באפליקציה נתבונן, הקורה לעובי לצלול זמן הגיע

 

 עם חכם חיבור של אובייקט מאותחל"התחבר"  על לחיצה לאחר, האדום בסימון לראות שניתן כפי

 :משיךנ, הרלוונטים הנתונים

 

  

https://www.eeweb.com/profile/steve6366/articles/smartconfig-how-to-turns-an-esp8266-into-a-smart-home-device
https://www.eeweb.com/profile/steve6366/articles/smartconfig-how-to-turns-an-esp8266-into-a-smart-home-device
https://www.eeweb.com/profile/steve6366/articles/smartconfig-how-to-turns-an-esp8266-into-a-smart-home-device
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 :הבאמקודד באופן  המידע, האובייקט של הבנאי סוף את לראות ניתן המצורפת בתמונה

 

 :ההצפנה בתהליך נציץעובר הצפנה ומועבר לתהליכון חדש,  המידע מכןלאחר  

 

 :נמשיך, 98-בעם מפתח שניתן לנו והפחתה  קסור, פשוטה די ההצפנה

 

 :נמשיךעם המידע והאורך ושולח אותו,  UDPMUCא למעשה מאתחל אובייקט חדש הנקר התהליכון
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 IPלכתובת  UDPלרשת פאקטות  משדרים למעשה לראות שניתןהדברים קצת מסתבכים. כפי  כאן

 IP-ה כתובת לתחילת לב נשים, protocolמהפונקציה  מוחזרת -IPה כותבת(, קבוע תוכן עםכלשהיא )

 :כה עד החכם החיבור תהליך את נסכם. broadcast למעשה כתובת זה, 230שהיא 

 המשתמש מזין את פרטי החיבור, נוצר אובייקט "חיבור חכם" חדש עם הנתונים .1

 ר’לפי פרוטוקול ייעודי של הסוויצ buffer -המידע מקודד ב .2

 המידע מוצפן .3

 המידע המוצפן מקודד .4

 למעשה מייצגת את המידע IP-שר כתובת האלרשת כ UDPמשודרות חבילות   .5

. Firdaכך נעזרתי בכלי מאד שימושי ונפוץ הנקרא  לשם, יזיק לא דינמי דיבוג שקצת החלטתי זה בשלב

 :לאלה מכם שלא מכירים את הכלי ממליץ בחום לקרוא את המאמר שפורסם במגזין

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/DigitalWhisper92.pdf 

ככה  לעיל שתארתי לפונקציה קריאות ואחרי לפני הערכים כל את ידפיס אשר סקריפט כתבתי כך לשם

 השונים הפלטים על משפיעים שונים קלטים איך להבין וניסיתילמעשה וידאתי את הממצאים שלי עד כה, 

 :לעומק הפרוטוקול את להבין בתקווה

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/DigitalWhisper92.pdf
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המעניין הוא  החלקואת הפלט.  frida-באמצעות לאפליקציה הזרקתי אותו הקוד מצורף לעיל בתמונות

 המספר כאשר, IP-כתובות  12פאקטות המידע שנשלחות. נראה שהמידע בתמונות מקודד באמצעות 

 המספרים העוקבים הם למעשה קידוד של 2ו, 2ב מתחיל אשר, הכתובת של סידורי מספר הוא הראשון

 המידע את בחזרה לקודד רוצים אנו. ייחודי קידוד מכן ולאחרהמידע. המידע עובר תחילה הצפנה, 

 שאלות עיקריות: 2. בשלב זה עולות IP-ה מכתובת

 כיצד המידע מקודד? .1

שזו שכבת הרשת, היא לא ניתנת להסנפה מכיוון ששכבת  IP-מאחר והמידע מקודד בכתובות ה .2

רק שכבת הקו, אז מה ההגיון לקודד את המידע בשכבת הרשת מוצפנת, ניתן להסניף את 

נתחיל בלענות על השאלה הראשונה. נתבונן בקוד האפליקציה וננסה להבין כיצד מתבצע  הרשת?

 הקידוד:
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אשר מבצעת את הקידוד. פונקציה זו מאד  protocolפונקציה ה את לראות ניתן המצורפת בתמונה

 של טעויות כמה בה קיימות לכך ובנוסף מאד ארוכהה סטטית, מסורבלת ומסובכת להינדוס לאחור בצור

 לא אשר במשתנה שימוש באדום מסומןלעיל  בתמונה לדוגמא, התהליך על מקשות אשר הדיקומפלייר

 . אותחל הוא והיכן כיצד להבין ניתן

 להבין ניסיתי המעבד של בארכיטקטורה והן טובה בצורה הקושחה קוד ברוב שלטתי זה ובשלב מאחר

 בעזרת, התהליך של כללית בהבנה נתחיל תחילה.המתקבל המידע את מפענח בקושחה הקוד כיצד

 :שמפענח הקוד את למצוא מאד לנו יעזרו אשר חשובים דברים כמה להסיק ניתן דיבאג ההודעות

 כרטיס הרשת מוכנס למצב "הסנפה" .1

 הערוץ משתנה מסויםכל זמן  .2

 :הסנפה למצב הרשת הכרטיס את מכניסים באמצעותה אשר הפונקציה את נחפש
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 למעשה שבו היחידי בקודל ”הנ לחלק נגיע לפונקציה קריאה לכל הנשלח הפרמטר את ונבחן נעבור כאשר

 לי חשוב, נאזין עליו הראשון הערוץ איתחול את נראה זאת אחרל, פעיל למצב הרשת כרטיס את מכניסים

 .הקוד של לאחור הינדוס אחרל ידי על שונו ומשתנים הפונקציה משמות שהרבה לציין
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-ה כלומר, הרשת מכרטיס מעוברות אשר פאקטות בכל מטפלת אשר הפונקציה זו המעניין החלק, כאמור

callback. 

 

ואורכה. כפי שניתן  המסגרתמקבלת שני פרמטרים,  CB-ה פונקציית הבנתי במדריכים קצרה קריאה לאחר

המסגרת ומעבירים אותה לפונקציה אשר מטפלת בה.  הבתים הראשונים של 12לראות אנו מדלגים על 

הצלחנו לקלוט את כל המידע המקודד והערכים שנקלטו מודפסים. נמשיך  1באם הערך המוחזר הוא 

 :המסגרת את מעבירים אליה בפונקציה ונסתכל האלה

 

או  4הערך לא נמצא בהיסט  באם, 0x5e0001בדיקה עבור הערך  מתבצעת, מסתבכים קצת הדברים כאן

 השנייה השאלה את זוכריםהפונקציה נכשלת. זו פיסת מידע מאד חשובה שתעזור לנו להבין רבות,  16

 ? הרי שכבת הרשת מוצפנת.IP-ה בכתובת מקודד המידע מדוע, ששאלנו

 . המידע של השולח ובצד המקבל בצד התבוננו זה ובשלב מאחר
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 :נראות הפאקטות כיצד ונראה רשתל נאזיןולחבר את הנקודות,  בתווך להתבונן הזמן הגיע

 

 אליה הפיזית כתובת. המעניין לחלק לב נשים. האפליקציה באמצעות ששודרה מידע פאקטה לפניכם

 ,היסט בו נמצאת הכתובת הפיזיתל? כמו כן שימו לב מוכר נראה, 0100:5e-ב מתחילה הפאקטה מיועדת

 בתים מתחילת המידע של שכבת הקו. 16

 . XXX.XXX.XXX.230לכתובת UDPבין מה למעשה קורה אשר משדרים פאקטת ונ RFC-ל קצת נצלול

 מוודאים בקודבתים אשר  3-ב מתחילה המסגרת של הפיזית הכתובת לכן. Broadcast כתובת למעשה זו

. כלומר IP-ה מכתובת למעשה תהבתים הבאים של הכתובת הפיזית נגזר 3מכאן  ולאחר(, 0100:5e) זאת

למעשה תשודר לכתובת הפיזית , היא .230111.222.123 הבאה: IP-ה לכתוב האם אנו משדרים פאקט

 "::0100:5e:6f:de:7b"הבאה: 

0x6f = 111 

0xde = 222 

0x7b = 123 
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 :ממושש הפיענוח תהליך ואיך מקודד המידע כיצד ונבין נמשיך, מובן הכל עכשיו

 

 כפי. ההבנה לפני הפרמטרים ותשמ את נשנה, הקו שכבת של השדות את המייצג חדש טיפוס נגדיר

 ומעביר, מסגרת תקינות מוודא. המקודד המידע של הסידורי מספר את מחלץל ”הנ הקוד לראות שניתן

 . נתבונן בפונקציה המסומנת בצהוב:פיענוח להמשך

 

 אישית אני) זה בשלב בזה נתעמק לא. ועוד גלובליים נתונים במבנה נתונים באיתחול מתחילה הפונקציה

לעיל  בקוד(, הקושחה להבנת רבות לי שעזר דבר, בנוי התוכנה של הזכרון כל כיצד להבין כדי מקתיהתע

 קריאה ישנה כן אם, הראשונה המידע חבילת כלומר, 2מתבצעת בדיקה האם אינדקס חבילת המידע הינו 

 נציץ בה ונראה שהיא למעשה הפונקציה שמפענחת את ההצפנה שראינוfun_40238924 פונקציה ל

 כפי המידע חבילת גודל למעשה שהוא, שנשלח המידע של הראשון הבית את מפענחים אנובאפליקציה. 

 :הבא החישוב ומתבצע, frida-של בפלט שראינו



 
 

The Switcher 

www.DigitalWhisper.co.il 

 39  2020 ספטמבר ,121גליון 
 

 

 זכרון לאיזור המצביע משתנה למעשה זהו. iVar2 המשתנה באמצעות נשמרת חשוב לציין שהתוצאה

 .בהמשך רבות זו נראה עוד, באמצעותו נעשת לזכרון מהגישה ניכר חלק, גלובי

 את מחשב למעשה זה שחישוב למסקנה הגעתי וטעייה ניסוי וקצת האפליקציה בקוד שוב הצצה לאחר

המכילות את כל המידע. במילים אחרות החישוב מחשב כמה מסגרות של מידע אנו  המסגרות מספר

 :צפויים לקבל

 

 גם צורך היה לעמוק כולו את להבין בכדיולו  )ארחיב על כ לא, ומבלבל, מורכב קצת לעיל בתמונה הקוד

 בחלקים נתמקד( לזכרון גישה של חישובים זה רובו, ועוד האסמבלי קוד של לאחור והינדוס בהבנה

, לא אם, הזו המידע חבילת את קיבלנו כבר האם בדיקה מתבצעת הראשון האדום בסימון, הרלוונטים

 את ונשמור לזכרון גישה נבצע הראשונה האדומה סגרתבמ, החבילה את שראינו ונסמן הקוד לתוך נכנס

 .המידע חבילת באינדקס תלוי הכתובת שחישוב לב נשים, המידע

 מכן לאחר, שראינו המידע חבילות מספר של הכללי המונה של עידכון מבוצע השנייה האדומה במסגרת

  .לקבל מצפים אנו אותו הכולל החבילות מספר הוא שראינו החבילות מספר האם הבדיקה באדום מסומנת
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 :האלה נמשיך, ?"מצפים אנו אותו המידע כל את קיבלנו האם: "אחרות במילים

 

 למעשה הינו המועבר  הפרמטר כאשרקריאות לפונקציות שונות,  3קבלת המידע מתבצעות  לאחר

פונקציה ולאחריה קריאה לfun_40238950 פונקציה ל קריאה רואים אנו. המידע את המכיל למערך פויינטר

 (.יותר מקודם ניתקלנו שבההמפענחת את ההצפנה )

 האדום בסימן. הקידוד את מפענחת שלמעשה הפונקציה, חיפשנו אותו הפונקציה להיות חייבת זופונקציה 

 מהסוף דווקא נתחיל. צלח לא הפיענוח שתהליך שגיאה הדפסות למעשה אלה, רבות הדפסות לראות ניתן

 :fun_40238a2cפונקציה ב ונסתכל

 

 הראשון מהפרמטר נתונים של העתקה ולאחריהן if-לראות כמה בדיקות בתנאי ה יכולים אנובתמונה 

 (. הקושחה של לאחור בהינדוס שפיענחתי איזור) שלה והסיסמה הרשת שם את המכיל בזכרון לאיזור
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 ניתן, חהמופענ המידע את המכיל בזכרון למערך פוינטר למעשה הוא הראשון שהפרמטר להסיק ניתן

-ה בדיקת", החכם"חיבור ה של המידע חבילת פתיח סוף את המסמל הבית של הבדיקה את לראות

checksum  ."עוד. פונקציה למעשה מפרסרת את חבילת המידע של ה"חיבור החכם 

אנו מעתיקים מכתובת  memcpy-ל אחרונה בקריאה. בקוד הקיים באג\חדי העין מבניכם יזהו חולשה

 גודל, להעתיק יש בתים כמה המייצג הפרמטרכרון כאשר לא מתבצעת בדיקה על המערך למקום בז

 .ערכו על שולטים שאנו ביתמידע,  בחבילת הנשלח הרביעי הבית למעשה הוא העתקה

 :FUN_40238950 הקידוד את מפענחת שלמעשה לפונקציה נחזור

 

 . מאליו ברור דיי לעיל הקוד

 לראות ניתןבתים של מידע,  2כל מסגרת מידע מכילה  שראכ, המידע מסגרות כמספר לולאה מתבצעת

 .mask-למשתנה בהתאם בית על עבור המתבצעות הביטים הזחות את

 המידע באמצעות הפרוטוקול.  העברתזה למעשה פיענחו את כל תהליך  בשלב
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Attacking 

 :תקיפה וקטור לתכנן נוכל הנתונים העברת תהליך את שהבנו לאחר

 לרכיב. deauth-פן רציף מסגרותהתוקף שולח באו .1

 הרכיב מתנתק מהרשת והמשתמש מקבל אינדיקציה על כך באפליקציה. .2

 המשתמש מנסה להגדיר מחדש את המכשיר.  .3

 התוקף מאזין למסגרות ומפענח את המידע. .4

 :4שלב  עבורסקריפט פייתון קצר  נכתוב

 

 :את התקיפה המדמה סרטוןהבא מצורף  בלינק

https://drive.google.com/file/d/165zTvtWfzfC5HszzcvFEdnoXBGL8BP-2/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/165zTvtWfzfC5HszzcvFEdnoXBGL8BP-2/view?usp=sharing
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 המכשיר על השתלטות

 מצריכה שהיא פההתקי עםמכם שלא מרגישים בנוח עם התקיפה לעיל אכן יש סיבה טובה. הבעיה  לאלה

העדיפות להמנע מתלות  תקיפה ווקטורי חולשות מחפשים שאנו לרוב, המשתמש של התערבות

 דורשות שלא במכשיר אחרות או כאלה אבטחה פרצות או חולשות עוד לחפש החלטתי לכןבמשתמש, 

 .המשתמש של התערבות

 שאלתי, המכשיר קינפוג של והתהליך, החברה לשרתי המכשיר התחברות תהליך כל את לחקור התחלתי

 מתחבר המכשיר כיצד? לשרת עובר מידע איזה, מרחוק המכשיר על שולט המשתמש כיצד עצמי את

 ? ועוד שאלות רבות.לשרת

 התחברות פרטי את לגנוב ניתן, המאמר בתחילת הצגנו כבר לשרת המשתמש התחברות תהליך את

 .MITM-ב שימוש ללא המכשיר את לתקוף ננסה כעת. MITM -מתקפת בעזרת המשתמש

 מנסה שהמכשיר הבחנתי לי נתן שגידי הפלאש זכרון עם הקושחה את שצרבתי ולאחר, המחקר במהלך

 :הצלחה ללא החברה לשרתי להתחבר

 

 בניית תהליך כל אחרי עקבתי, לשרת המכשיר של התחברות פקודת בנויה כיצד להבין רציתי תחילה

 השדות את רק אציג)  כך בנויה אשר התחברות פאקטת המבנ את והבנתי, בקושחה ההתחברות פאקטת

 (:הרלוונטים

 

!( גידי תודהכך שוב נעזרתי בגידי ) לצורך, לשרת תקינה התחברות נראת כיצד להבין הוא הבא השלב

 שפאקטת אציין תחילה. לשרת תקין התחברות תהליךtcpdump -באמצעות למעני והקליט שיתף אשר

 לשרת המכשיר להזדהות קשור לא גבוהה שבסבירות דבר, הביתית תהרש שם את מכילה ההתחברות

סביר שמידע זה רלוונטי  פחות לכן, למכשיר ממכשיר ושונה רגע בכל להשתנות שיכול מידע שזה מכיוון

 .להתחברות

  



 
 

The Switcher 

www.DigitalWhisper.co.il 

 44  2020 ספטמבר ,121גליון 
 

 :להתבהר התחילו הדברים לשלו שלי התחברות תהליך בין השוותי שראכ

 

 והשני, מוצלחת התחברות לאחר האחד, מקרים בשני השרת עם התקשורת את לראות ניתן לעיל בתמונה

, הפלאש בזכרון נמצאת אשר, המכשיר של הפיזית כתובת הוא המקרים בין השוני. שכשל התחברות נסיון

 של התחברות את פרטני באופן לבחון יהיה הבא הצעד לכן, המכשיר מחובר אליה הביתית הרשת ושם

ון קצר אשר מבצע התחברות לשרת ונשנה את הפרמטרים ונראה סקריפט פיית נכתוב, לשרת המכשיר

 פרטים ואיזה, השרת מול ההזדהות מבוצעת כיצד להבין נוכל כך, ההתחברות על משפיע שינוי כל כיצד

 . רלוונטים

 שאינם פרמטרים שיניתי שראכ גםפעמים לא הצלחתי להתחבר לשרת,  מספרלאחר שניסיתי זאת 

 לקוד שוב לצולל ועלינו מנוס אין, עדכנית להיות שחייבת הזמן חותמת למשל כמו, התחברות על משפיעים

 :ההתחברות פאקטת מורכבת כיצד לעומק נבין, הקושחה
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 מאד ארוך לאחור הינדוס תהליך לאחרהפונקציה שלמעשה בונה פאקטות ושולחת אותם,  לפניכם

 המסומנים לחלקים לב נשים, בהתאם שמות ונתתי, פונקציה כל של הפונקציונליות את להבין הצלחתי

  .מידע( + כותרתעבור המידע ) checksum מבוצע תחילה, באדום

 של החישוב תוצאת את אליו מעתיקים, זמני מערך יוצרים תחילההשני הוא המעניין,  checksum-ה חישוב

 רשריםמש המתקבלת התשובה אתהראשון ומשרשרים אליו מערך ממבנה נתונים גלובלי,  checksum-ה

למסקנה  הגעתי, כולו הנתונים מבנה להבנת לאחור הינדוס של ארוכה עבודה אחרי .ושולחים לפאקטה

 ". ogemray2017000000000000000000000" :הבאה המחרוזת למעשה הוא המשורשר שהמערך

 :ההתחברות תהליך את ולבחון לחזור נוכל, ברור שהכל כעת

 

 הם וכיצד השונים הפרמטרים את לבחון ניתן, לשרת נהתקי התחברות שמבצע קוד שכתבנו לאחר

 .ההתחברות על משפיעים

 נקבלשל המכשיר,  AP-ה שם את נשנה כאשר .תקינה התחברות נקבל, הרשת שם את נשנה כאשר

 הכתובתהמספר המזהה של המכשיר או  לאנשנה כל פרמטר שהוא  כאשר למעשה .תקינה התחברות

 !.תקינה התחברות נקבל, הפיזית

של  הפיזית הכתובתהיא שהתחברות המכשיר אל מול השרת מתבצעת אך ורק על סמך  המסקנה

 מכשיר שכל מוחלטת ואפילו, מאדהמכשיר ומספר מזהה של המכשיר. לכן ניתן להגיד בסבירות גבוהה 
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 של סידורי ומספר פיזית כתובת, לשני אחד תואמים להיות חייבים אשר פרמטרים שני לפי מזוהה

 דרך בחברה מתרחש מכשיר רישום ותהליך ייתכן. )הייצור בעת נעשת ל"הנ ההצמדה כאשר .המכשיר

 (.כך על המרמזים ממצאים למצוא הצלחתי לא, עצמה הקושחה

 להסניף ניתן המכשיר של הפיזית הכתובת שאת מכיוון אבטחה מבחינת בחסר לוקה זה התחברות מודל

 המספר את לדעת הוא שנותר מה כל. מחובר ואה אליה הביתית לרשת מחוברים להיות צורך ללא

 .המכשיר של הסידורי

 הסידורי?  המספר את נדע כיצד

המנסות  IP , השרת לא מבצע חסימה של כתובותbruteforce לשרת אין מנגנון הגנה נגד מתקפת .1

עד שנצליח  bruteforce-לבצע מס רב של התחברויות, לכן ניתן לנסות ולתקוף את השרת בשיטת

 את המספר הסידורי של המכשיר. לגלות

 informationבשלב זה שיתפתי את גידי בממצאים שמצאתי עד כה, גידי שיתף אותי בחולשת .2

disclosure  שהוא מצא אשר בעזרתה ניתן לגשת לכל היסטוריית ההפעלה של המכשירים ללא

י לא אוכל )לצער ניתן לבצע שאילתה לשרת עבור כל מספר סידורי של מכשיר. .התחברות לשרת

 .לשתף אתכם בלינק הבעייתי מכיוון שהיצרן טרם תיקן את הבאג(

בחרתי לקרוא למזהה המכשיר "מס סידורי" ולא סתם, המזהה של המכשיר הוא מספר מס סידורי,  .3

בתים, לבצע מתקפה עבור מספר זה יכול לקחת נצח, אבל המספר לא נקבע באופן רנדומלי  4בגודל 

 3שאימתתי באמצעות החולשה שגידי מצא, לכן רק תחום המספרים של אלה באופן סידרתי, דבר 

 בתים רלוונטי בשלב זה.

 :bruteforce-מתקפת לבנות ניתן לעיל הנקודות בהתחשב

 באמצעות החולשה של גידי, נמפה את כל מספרי המכשירים הקיימים.  .1

 .1עבור המספרים שמצאו בשלב  bruteforce-נבצע מתקפת .2

פר הסידורי של המכשיר נבצע רישום פיקטיבי של המכשיר אל מול שרתי לאחר שנגלה את המס .3

החברה באמצעות האפליקציה, בזמן הרישום נוודא שהמכשיר אותו אנו תוקפים מנותק מהרשת ולא 

 (.deauthיכול להחבר לשרת  )באמצעות שליחת 

 הקונפיגורציה תהליך תא לעשות יש, לאפליקציה אותו ולשייך הרשת מול אל מכשיר של רישום לבצע בכדי

 רישום ולבצע המכשיר את ידמה אשר פייתון סקריפט לכתוב ניתן, האפליקציה באמצעות המכשיר של

 :מהירה בדרך בחרתי זה בשלב, והאפליקציה הרשת מול אל מכשיר של פקטיבי וחיבור

צרבתי את קובץ זכרון הפלאש של המכשיר, כאשר שיניתי את הנתונים כך שהמכשיר יתחבר  .1

באופן תקין לשרת, מכשיר זה למעשה ידמה את המכשיר עליו אנו רוצים להשתלט המחובר 

 .goodלרשת בשם 

צרבתי את זכרון הפלאש למכשיר נוסף, הוא למעשה יהיה מכשיר הדמה, קינפגתי אותו בעזרת  .2

 האפליקציה, והוא מחובר לרשת הביתית שלי.

 תקף.לאחר סיום תהליך הקינפוג יכולתי לשלוט במכשיר הנ .3
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 :הבא בלינק הדגמה בסרטון לראות ניתן לעיל המתואר תהליך כל את

https://drive.google.com/file/d/1Yvbq8MyhkY2kebM2RFKN__YOtp2HJbeM/view?usp=sharing 

 ניתן לראות את המכשיר הנתקף מתחבר לרשת " ןהראשו בשלבgood ,"אותו מנתקים אנו מכן לאחר 

 מהרשת
 

 ניתן לראות את מכשיר הדמה מתחבר לרשת " השני בשלבbad ,"האפליקציה באמצעות ומוגדר .

 המכשיר הגדרת שבעת מכיוון זאת, החברה לשרתי להתחבר מצליח לא הדמה שמכשיר לב שימו

 הגדרת בזמן רק מתרחשת זו כתיבה) המכשיר של תהאמיתי הפיזית כתובתה הפלאש לזכרון נכתב

 .הדמה מכשיר על לשלוט מעוניינים לא אנו אבל( המכשיר
 

 ניתן לראות שהפסקנו את שליחת ה השלישי בשלב-deauth  ,לרשת להתחבר מצליח והואלמכשיר 

 . התוקף של האפליקציה ידי על ונשלט, שוב

 לא הקורבןולאחר ההשתלטות על המכשיר,  שונים למשתמשים משוייכים המכשירים ששני לציין חשוב

 את להסניף נוכל וכעת, המכשיר את מחדש לקנפג מחוייב הוא כזה במצב, שלו המכשיר על לשלוט יכול

 .הקורבן של הביתית הרשת של הסיסמה את ולגלות" החכם"חיבור ה פרוטוקול מסגרות

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Yvbq8MyhkY2kebM2RFKN__YOtp2HJbeM/view?usp=sharing
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 וקטורי תקיפה נוספים

 מה .בעליו של אישור לאל הרכיב על לשלוט ניתן אז?" מה, "אז בראש המחשבה עברה כםלחלק בוודאי

 עוד על חשבתי המחקר של זה בשלב. בראש עברה המחשבה לפחות לי? לקרות שיכול גרוע הכי המקרה

 להחליף במטרה הקושחה עידכון תהליך את לעומק חקרתי תחילה, לעשות אפשר עוד ומה תקיפה וקטורי

 איך ראיתי לא, מוטיבציה ללא אבל, בעליו של אישור ללא זדונית בקושחה היצרן של ההקושח את

 לא כבר המכשיר זה בשלב למעשה, כתוקף אותי לקדם יכולה זדונית בקושחה המכשיר על השתלטות

 .אותי תקדם לא עליו והשתלטות מאחר אותי עניין

 .בחסר לוקה!, מרכיביו שלל על, המוצר של האבטחה מודל, לב ששמו מכם אלה, המחקר כל לאורך

 :דברים לכמה לב שמתי המחקר במהלך. המכשיר אפליקציית את לחקור אותי שהוביל מה

 ר.’באפליקציה קיים מימוש של הפרוטוקול הייחודי של הסוויצ .1

 האפליקציה מתקשרת עם המכשיר באופן ישיר דרך הרשת המקומית, ועם השרת בדרך לא מוצפנת. .2

, ולמעשה מאפשרת גישה TFTPעידכון הקושחה, "מריצה" שרת לוקאלי של האפליקציה, בזמן  .3

 לכרטיס זכרון של הטלפון לכל אחד.

  

 עידכון לבצע נצטרך תחילה, מורכבת קצת מתקפה זו אך, לרעה לנצל אפשר השלישית האופצייה את

לשכנע את  נוכל) קושחה עידכון לבצע למשתמש נגרום זה בדרך, ר’הסוויצ גרסאת את ולשנמך גרסא

המשתמש לבצע עידכון גרסא על ידי שליטה על המכשיר( באם המשתמש יעשה זאת הוא למעשה "יריץ" 

 Directory -תקיפות: לדוגמא השרת על שונות תקיפות לבצע לנסות נוכל אזעל הטלפון שלו,  TFTPשרת 

Traversal ,המכשיר של הזכרון מכרטיס שונים קבצים ולהוריד. 

 גרסא שינמוך ולדמות, המכשיר עם האפליקציה של התקשורת פרוטוקול של מימוש ובלכת נוכל לחליפין

 .רבה עבודה מצריך אך מעניין תקיפה וקטור זה כך או כך, גרסא בעידכון וצורך

שהוביל אותי לחפש  מה, המשתמש של אקטיבית בפעולה תלויה שהיא מתקפה של הבוהק החסרון

 וקטורי תקיפה אחרים על האפלקציה. 

-חולשת להשיג. מורכב הדבר כמה יודעים אנדרואיד אפליקציות של ותקיפה במחקר שמנוסים מכם אלהל

RCE בשלב זה לא הצלחתי למצוא חולשה כזו(.  :ספויילר. )ומורכב קשה מאד דבר זה ואידבמכשיר אנדר 

, ++C, C-ב הנכתבות ספריות למעשה אלה, NATIVE-ה בקוד מתרחשות באנדרואידבעיקר רוב המתקפות 

חלק מלוגיקת  של והסתרה עירפול וגם מהירות, יעילות להשיג בכדי מסויימת לוגיקה המבצעות

ממליץ  . אני(..BOF, Heap overflow etc) שונות למתקפות פגיעות יותר יחסית שהן החסרוןהאפליקציה, 

 לכולם לקרוא את המחקר האחרון שנעשה בנושא בלינק הבא: 

https://googleprojectzero.blogspot.com/2020/07/mms-exploit-part-1-introduction-to-

qmage.html 

https://googleprojectzero.blogspot.com/2020/07/mms-exploit-part-1-introduction-to-qmage.html
https://googleprojectzero.blogspot.com/2020/07/mms-exploit-part-1-introduction-to-qmage.html
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 עובדהה, וכו מבאגים להמנע מאד קשה, בעייתי דבר זה פרוטוקול שמימוש ציינתי המאמר בתחילת

 חקירת במהלך, מתבצע הדבר כיצד ולחקור להמשיך יאות עודדה הפרוטוקול את מממשת שהאפליקציה

 הוסתרו למעשה שםאשר קומפלה ע"י היצרן,  Native-בספריית שימוש עושה שהיא לב שמתי האפליקציה

של  checksum-ה מחושב איתו אשר מקודם שהצגתי למפתח הכוונה. )המכשיר מול אל ההצפנה מפתחות

 :כה עד הממצאים ואת שלי המחקר של השני החלק התחלת את רק אציג זה בשלבהפאקטות(. 

 

 פונקציות, האפליקציה של Java-ה לקוד החשופות הפונקציות את ונחפש Ghidra-ל הספרייה את נטען

 :Java_com_ogemary_data_FUNCTION_NAME בשם מתחילות אלה

 

 הפאקטה של פירסור מתבצע, מעיד שהשם פיכ, בה כי מעניינת שיותר זו היא המסומנת הפונקציה

המקום שייתכן בסבירות  זה כן כמו, עליו שולטים תוקפים בתור שאנחנו מידע למעשה זה, המתקבלת

 גבוהה שבו נמצא באגים.
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 :הפירסור בפונקציה נתבונן

 

 ניתן אדום בסימון, ההפאקט פירסור את מבצעת אשר לפונקציה קריאה לראות ניתן האדומה במסגרת

באמצעות פונקציה יעודית,  Java אשר נוצר מוקמית לאיזור בזכרון של הקוד buffer-של העתקה לראות

 :packetParsingפונקציה ב נתבונן. int-הינו מסוג len-שהפרמטר לב נשים
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 פרמטרים: 3זו מקבלת  פונקציה

 ונראה כך: Heap-מבנה נתונים אשר מוקצה על ה .1

 

 בתים המייצג את הפאקטה.מערך  .2

 אורך המערך .3

 בעיות בפונקציה זו אשר ניתן לגלות בהינדוס לאחור סטטי: 2 ישנם

ידי -המחושב על, אבל לא מתבצעת בדיקה אל מול הערךchecksum-מתבצע חישוב ה 20בשורה  .1

 , מה מהות החישוב?השולח

, אבל לא מתבצעת , כדי להגיע לאורך המידע בפאקטה44מפחיתים מגודל המערך  22בשורה  .2

(, במצב checksum-בתים ל 4בתים ועוד  40)כותרת של  44בדיקה שאורך הפאקטה הוא לפחות 

 .0xfffcנקבל את הערך  22בתים ונבצע את החישוב בשורה  40כזה אם נשלח פאקטה באורך 

 

קריאה לפונקציה שלמעשה  33נראה בשורה  disassemblyPackageמעניין, אם נחזור לפונקציה 

, לאחר מכן ערך זה מועבר 0xfffcמחזירה את אורך המידע אשר חישבנו בפונקציית הפירסור, כלומר 

אין בעיה ולא תתרחש העתקה אך לא כך הדבר  sign extenstionלפונקציית העתקה, באם מתבצע 

, במילים אחרות במקרה כזה unsigned-מאחר והפעולות בקוד האסמבלי הם עבור משתנים מסוג

 .65532שזה למעשה  0x0000fffc, מספר בתים של 40תקה ממערך בגודל נבצע הע

 

במצב כזה יש לנו יכולת כתיבה שרירותית, אך למעשה בגלל שפונקציית העתקה מתרחשת באמצעות 

, נזרק לנו מצב חריג אשר לא מטופל, של גישה לאינדקס לא קיים Javaהמכונה הוירטואלית של 

 DDoSה זה הכי טוב שנוכל לקבל זה קריסה של האפליקציה )במערך )במערך היעד(, לכן במקר

Attack כדי לבחון את הבאג הרצתי .)gdb server  על הטלפון, ודיבאגתי את האפליקציה ואת הקריאה

 לפונקציה זו, לא ארחיב כיצד עושים זאת, למי שמעוניין ניתן למצוא הסבר קצר בלינק הבא: 

https://simoneaonzo.it/gdb-android/ 

 

  

https://simoneaonzo.it/gdb-android/
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 :האפליקציה קריסת את לראות ניתןהבאה  בתמונה

 

 שקיימת הנוספת הספרייה אתאציין שאני מנסה דווקא לתקוף  רק, מחקר במהלך עדיין אני זה בשלב

אלה מורדות  מונותמת חלק, האפליקציה של gifs-ה תמונות בעיבוד שמטפלת הספרייה, באפליקציה

 כמו:, 1day להשמיש אולי, ולמעשה ניתנות לשליטה על ידנו HTTPמהשרת על גבי פרוטוקול 

https://awakened1712.github.io/hacking/hacking-whatsapp-gif-rce 

  

https://awakened1712.github.io/hacking/hacking-whatsapp-gif-rce
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 שונות

Fuzzing 

 וקלה נוחה דרך חיפשתי לכן, בקושחה שונים ובאגים חולשות לחפש רציתי הקושחה חקירת במהלך

 .הממצאים ואת זאת ביצעתי אני כיצד אציג רק זה בחלק רבים פאזרים ישנם, פאזר באמצעות זאת לבדוק

 למשימה מתאים בדיוק והוא, ונוחפאזר מאד קל לשימוש radamsa  הנקרא בפאזר להשתמש בחרתי

 מהתוכנית פידבק לקבל אפשרות אין לפאזר כלומר, סגור במעגל פאזיניג לבצע אפשרות לנו ואין מאחר

 .וכו והיכן קרסה היא האם

אותה לפאזר כאשר את הפלט שהפאזר מייצר הפנתי אל  הזנתי, לגיטימית פאקטה של בינארי קובץ יצרתי

 :TCPהמכשיר על גבי חיבור 

 

 :דק כמה לאחר

 

 באופן קורה הקושחה איתחול לעיל שבתמונה אציין, הקושחה של האיתחול את לראות ניתן לעיל בתמונה

 מכוונות לא קריסות הרבה בעוד נתקלתי, מסוים מערך גדול הפאקטה גודל את המייצג השדה כאשר מכוון
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 דרך כל לי אין אך זכרון מדליפת נובעות שהקריסות שלי השערה, ועוד מטופל לא חריגה ממצב כתוצאה

 זאת.  ולבדוק זאת להוכיח

 

Debugger 

למצוא דרך לדבאג את  הצלחתי לא לצערי אך, הקושחה בחקירת מועיל מאד היה שדיבאגר ספק אין

 זכרון לקרוא, הקושחה את"דבאג" ל לנסות יצירתיות דרכים לחפש התחלתי מסוים בשלב לכןהקושחה, 

 ערכים יודפסו, יודפסו שהן פעם שכל כך בקוד מהמחרוזות חלק שיניתי תחילה. ועוד אליו לכתוב

 מספיק לא הדבר לצערי. מהזכרון ערכיםקלאסי ואכן הודפסו לי  string format attack, מהמחסנית

 .דרכים עוד לחפש והמשכתי

פירסור הפקודה  במהלך(, מוזר וגם) מעניין במשהו נתקלתי הקושחה עידכון תהליך את חקרתי כאשר

0x0f04 ,הבאה הקוד סתלפי בתוכנית מגיעים: 

 

-ל בקוד אשר בודק את הפוינטר ב”ללא מידע נגיע לחלק הנ 0x0f04נשלח פאקטת פקודה  אם

0x4023ddbc הפוינטר מצביע אליה הפונקציה את נבצע תקין הפוינטר אם . 
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מאופס ולכן לא קורה דבר לכן השלב הבא היה לשנות את ערך הפוינטר לפונקציה כל  הפוינטר בקושחה

 :(בהתחלה הקושחה פרטי את שמדפיסה הפונקציה לדוגמא) ועבר  המ שהיא

 

 הקוד פאקטה שנשלח פעם כל, נכונה אכן סטטית בצורה לאחור בהינדוס שלנו ההבנה לראות שניתן כפי

 .תודפס הקושחה וכותרת יבוצע

 את נותולש כלשהוא קוד לקמפל ניסיתי זה בשלב סיכרונית-א בצורה קוד הרצת יכולת לנו יש כזה במצב

 סתם או מהזכרון ערכים למעשה תדפיס הקושחה כותרת את המדפיסה שהפונקציה קח הבינארי הקובץ

 משהו פיספסתי וכנראה אפשרי שהדבר ספק לי אין, צלח לא הדבר זאת כשניסיתי לצערי. מחרוזת

 לשתף רק אלא הקושחה את ולחקור להמשיך לא החלטתי במחקר זה בשלב אך האסמבלי בתיכנות

 .זו בדרך םאתכ
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 סיכום

 נפוץ בישראל. IoT מכשיר, ר’הסוויצ מכשיר על שעשיתי המחקר את הצגתי זה במאמר

 שונות למתקפות פגיע המכשיר כיצד ראינו, במכשיר שמצאתי האבטחה פרצות את חשפתי זה במאמר

 .ועוד אבטחה במודל החוסר את,  וישנות

 מיני לכל פגיעים הם לדעתי, אחרת או כזו רהבצו החברה שרתי את לתקוף ניסיתי לא המחקר במהלך

 תהליך בחקירת המשכתי לא בנוסף, אחר או כזה תקיפה מוקטור חלק להיות יכולים ובהחלט מתקפות

 לקושחה המכשיר קושחת את לעדכן האפשרות להיות יכולה שלתוקף לציין חשוב אך קושחה עידכון

 . ועוד, מרוחק לשרת אותו רולשד ברשת המידע את להסניף שתוכל קושחה"זדונית", 

 מושפעים הדברים כיצד רואים לא או חושבים מאיתנו רבים, להכל מחובר הכל בו בעידן חיים אנחנו

 לצערי אך ממשי איום מהווים לא נפרצים אם גם, IoTלחשוב שמכשירי  ונוטים, השני על אחד ומשפיעים

בטחה ניתן להגיע אל המכשיר הטלפון שראיתם באמצעות שרשרת חולשות וכשלים בא כפי, הדבר כך לא

 את, הטלפון ממכשיר לו יגנב אחראדיש אם מידע כזה או  ישאר לא אחד שאף בטוח ואני, המשתמש של

 קבוצת אם למצוא ניתן עוד מה להרהר לקורא אשאיר, החופשי ובזמני עצמי באופן בעיקר ביצעתי המחקר

 .המכשיר את יחקרו יותר מנוסים חוקרים

 ידעתי את היצרן על הבעיות שהצגתי במאמר. הוא אישר אותם וטען שיתוקנו בקרוב. 04/08/2020-ב

 במאמר היצרן דיווח לי על תיקון הבעיות והחולשות שהוצגו 23/08/2020-ב

את כל החפירות  והכיל, המחקר במהלך לי עזר אשר, לגידי האינסופית תודתי את להביע ברצוני לסיום

 בכם לעשות זאת בהקדם. מפציר אני שלו הבלוג את קראו שטרם מכם לאלה! רבה תודה, שלי 

 kofteror@gmail.com, איתמר
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