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 0202אתגר המוסד )הלא רשמי( לשנת 

 רועי חדשי מאת

 

 הקדמה

במהלך השנים האחרונות, בכל יום עצמאות זרוע הסייבר המבצעית של המוסד פרסמה אתגר סייבר, מעין 

CTF  .לא פורסם אתגר סייבר  0202בשנת עם מספר חידות שונות שלאחריהן ניתן היה להגיש קורות חיים

 םאנונימי אכן פרס (קבוצה)או רוץ נגיף הקורונה, אדם עם פאך . סמה סיבהלא פור - רשמי מטעם המוסד

שלבים + שלב  3-כמו אתגרי המוסד גם אתגר זה היה בנוי מ אומת.לא מעולם ומקור האתגר  אתגר שכזה

 סינון ראשוני ונראה שגם העיצוב הושאל מהאתגרים הקודמים.

במאמר זה אביא  .COVID-19סיפור עלילה בנושא מדובר באתגר מאוד מלמד, מתוחכם ומעניין עם אחלה 

 את הפתרון שלי.

 

  OSINT - 2 שלב

 :האתגר מתחיל עם התמונה הבאה
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בתמונה  מסויימת. ipבהסתכלות על התמונה ניתן לראות שההכוונה היא די ברורה, להגיע לכתובת 

(, מספר Google Cloudרוח )(, שירות איnginx) HTTPשרת , סוג IPטווח כתובות  :מופיעים מספר אלמנטים

ASN (AS16151( מדינה ,)US וסוג ,)SSL (lets encrypt.) 

הוא כלי  הנ"למנוע החיפוש . io.shodanואיפה אפשר לקחת את המידע הזה ולמצוא איתו בקלות כיוון? 

OSINT תוצאות מדגימות שהם  ים, ומקבלבו מידע בשאילתת חיפוש, בעזרת פילטרים מזינים .מצוין

 עורכים בצורה רחבה מאוד, )הם סורקים את כל האינטרנט!(.

  :שאילתת החיפוש הראשונה שלי נראתה כך

net:"35.192.0.0/16" asn:"AS15169" country:"US" org:"Google Cloud" product:"nginx" port:”443".   

, ולכן פורט httpולא  https, אפשר להניח שהאתר הוא SSLבגלל שאם יש הצפנת  444את הפורט  הוספתי

 :לא רלוונטי כרגע 02

 

ולא אפשרי לעבור עליהן אחת  תוצאות! 1454 קיבלנו, מספקות היו לא הזאת מהשאילתא החיפוש תוצאות

 אחת.

 .שלנו החיפוש שאילתת את לחדד שצריך, שאומר מה

פים, החלטתי ללכת על הרמז הכי גלוי לעין שיש התבוננות ארוכה בתמונה בחיפוש אחר רמזים נוס לאחר

 challenge, סביר להניח שבשלב הבא תופיע בכותרת המילה Challenge 0בתמונה, אם בתמונה רשום 

 ! בלבד אחת תוצאה קיבלנו וכעת לשאילתא title:"Challenge" :הבא הפילטר את הוספתי לכן לא?

 

  (:יופי, אפשר להתקדם לשלב הבא  איזה

http://shodan.io/
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 מוזר  GIFקובץ - 1 שלב

 :השלב מתחיל עם ההודעה הבאה

 

 06%( שצריך למצוא, שבה פותח וירוס הקורונה שמאיים לחסל .L.A.Bבהודעה מתואר על מעבדה )

מהאנושות, ושהדרך להגיע לאותה מעבדה היא באמצעות פיצוח של קובץ מוצפן שבו מוחבא המיקום של 

 המעבדה.

 :ירוס הקורונהשל ו gifהקובץ המוצפן הוא תמונת 
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, ולא הבנתי את gifהיה לי קשה להבין איך אפשר ״להצפין״ מידע בתוך קובץ  gifכשקיבלתי את הקובץ 

 .gif קבצי הפורמט שעליו הוא מבוסס, לכן התחלתי לקרוא בויקפדיה על

 

ניסתי לחפש  :, אולי נוכל למצוא משהו מענייןhex editor; פתחתי תוך כדי שאני לומד, יריתי קצת באוויר

 כמו שהיה מצוין בהודעה, ואכן מצאתי אותה! .L.A.Bאת המילה 

 

 אבל מעבר למילה הזאת, הכל היה נראה לי כמו גיבריש עדיין.

ם, בעצם קבוצת תמונות מחוברות שמופיעות בסדר מסוי שהוא, הבנתי gif-אחריי שלמדתי על קובץ ה

לכן ניסתי לחלק את הקובץ לפריימים בודדים, את הפעולה הזאת  וחולקות את אותה פלטת צבעים.

 שלי. kaliשיש לי במכונת  imagemagickביצעתי עם כלי שנקרא 

 :הפקודה נראתה כך

convert COVID_19.gif %05d.gif 

 convert - שם הפקודה 

  COVID_19.gif- שם הקובץ שאותו אנו רוצים לפצל 

 %05d.gif-  פריימים בתמונה( 622-פריימים )הנחתי שאין יותר מ 622תפצל את הקובץ למקסימום 

 :והתוצאה

https://he.wikipedia.org/wiki/GIF
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נכנסתי קובץ קובץ, וחיפשתי  .111והאחרון הוא  2פריימים, הפריים הראשון הוא מספר  022יש לנו אז 

 :L.A.Bשוב את המילה 

 

 .10שהופיע בקובץ מספר 

  &$$%##)%)'$'’%%) :ה לאחר הצירוף הבאאפשר לראות שמילת המפתח מגיע

ובשאר הקבצים, יש חלל ריק לאחר הצירוף, לכן ניסתי לבדוק האם קיימים עוד מסרים מוחבאים 

 :מצאתי את המסר הבא 25שמופיעים במיקום זה של הקובץ. בקובץ מספר 

 

המסרים די מאוששת את ההשארה שלי, ולכן אפשר להתחיל לחבר את כל  "//:https" המחרוזת

 המחובאים במיקום הנ״ל. עברתי קובץ קובץ וחיברתי את הלינק, ששלח אותי לשלב הבא באתגר!
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 רוברט של הטלפון - 0 שלב

 :השלב מתחיל בהודעה הבאה

 

 במשימה הזאת צריך לחלץ את שיחת הטלפון האחרונה שנעשתה מהטלפון שהם מצאו במעבדה

הקובץ שקיבלנו הפעם הוא מכונה  המעבדה החדשה.)שהושמדה( על מנת שנוכל למצוא את מיקום 

 :, קיבלתי מסך נעילהvirtualbox-וירטואלית של אנדרואיד, ובמהלך ההרצה ב
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לכן התחלתי בלנסות לחקור את מצב הדיבאג של המערכת הפעלה, אולי אוכל למצוא פרטים מעניינים על 

 המערכת הפעלה.

 

ד גילתי שהיסטורית השיחות נשמרת בקובץ הבא לאחר שחקרתי את מבנה המערכת של אנדרואי

 :במערכת

/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db 

 

 .sqlite3של  cli-עם ה db-ניסתי לפתוח את קובץ ה .debug mode-ואכן הייתה לי גישה לקובץ זה דרך ה

 שיש בקובץ. tables-בשביל לראות את כל ה  tables.את הפקודה, הרצתי כשפתחתי את הקובץ בתוכנה

 !טוב, זה נראה dataשנקרא  tableראיתי שקיים 

  :לאחר מכן הרצתי את הפקודות הבאות

 .mode insert -  מעביר את התוכנה למצבinsert 

 .output data.sql -  שולח את המידע לקובץ בשםdata.sql 

 .dump - .מוציא את כל המידע 
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 היה מסורבל מידי לקריאה ולא הייתה לי אפשרות לזוז יותר מידי. -outputהקובץ ה כשניסתי לפתוח את

 

, MacOS-מה שהיה מאוד קשה לביצוע ב, )הקובץ של המערכת הפעלה( vdi-ה חשבתי לפרק את כל קובץ

 .לביצוע המשימה zip7-שלי, והשתמשתי ב PCלכן העברתי את הקובץ למחשב 

 

 אני יכול לסרוק בנוחות.הקצבים לפורמט ש כעת, מעולה

 DB Browser for Sqliteהשתמשתי בתוכנה בשם  dbבשביל לסקור את קובץ ה
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 שהוא כביכול השיחה האחרונה שהטלפון ביצע, זה הלינק! table-השורה האחרונה ב

 

 אפשר לעבור לשלב הבא 

  



 
 

 0202אתגר המוסד )הלא רשמי( לשנת 

Whisper.co.ilwww.Digital 

 12  2020 נובמבר ,123גליון 
 

 פייתון ואחרון - 3 שלב

 :השלב מתחיל עם ההודעה הבאה

 

יחו לתפוס את המדען המשוגע! ואנו מתבקשים לפענח את התרופה למחלה כאן מספרים לנו שהצל

 .בעמוד הבא -  שנמצאה אצלו, התרופה מסתתרת בתוך קוד הפייתון המצורף
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 :עם האנימציה הבאה, נראה קצת מוזר לא?הקונסול  לאחר הרצה ראשונה של הקוד נפתח

 

, שהיא argparseפייתון, וראיתי את מודול  התחלתי לקרוא את הקודעל מנת להבין את מה שמולי, 

 משמשת להוספת אופציות עבור המשתמש בעת ההרצה של הקוד. 

, שבדרך כלל נותן מידע על הקוד והמהות שלו, ומה האופציות h-לאחר מכן ניסתי להריץ את הקוד עם 

 שאיתן אפשר להריץ את הקוד.
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 ?Conway’s Game Of Lifeאז מה זה 

 :אלו הם חוקי המשחק ןמכון דוידסולפי 

 :”החיים“משחק  כללי

 המשחק מתחיל ממצב התחלתי כלשהו שבו חלק מהתאים בלוח חיים וחלקם מתים, בהתאם למה שקבע

המשתמש מראשץ במהלך המשחק מצב הלוח משתנה על פי שורה לא ארוכה של כללים שקובעים מה 

 ."קורה לתאים בכל זמן נתון. את המצב של הלוח בזמן נתון נכנה "דור

 :בכל "דור" נולדים ומתים תאים, לפי הכללים הבאים

 .תא מת ייוולד אם יש לו בדיוק שלושה שכנים חיים :לידה

 :מות בשני מקריםתא חי י :מוות

 .אם יש לו שכן חי אחד בלבד או פחות הוא ימות מבדידות .1

 .אם יש לו ארבעה שכנים חיים או יותר הוא ימות מצפיפות יתר .0

המשחק מבוסס על שינויים בלוח, כך שבכל דור או נקודת זמן הלוח משתנה לעומת הדור שקדם לו. שימו 

שהיה בדור הקודם. ובמלים אחרות, לפני שמשנים  לב שהשינויים בכל התאים מבוססים תמיד על המצב

בכל רחבי הלוח. חשוב להקפיד על כך,  –לידות, מוות, הישרדות  –את התאים יש לחשוב על כל השינויים 

 .משמעיים-כי אחרת השינויים המתבקשים במצב מסוים לא יהיו חד

ת הקוד ראיתי את שתי שהמשכתי לקרוא א אחרי .אפשרויות של מתמטי משחק איזה פה יש, בקיצור

 :הבאות החשובות ההערות

 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/tikshuv/math_and_comp/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
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 :-base64שמקודד ב gif קובץהוא  cure result-ה

 

 .השלב לסיום אתקדם וכך, הבאה לתוצאה שיגיע בשביל הקוד עם לשחק צריך אני, מבין שאני מה לפי אז

 שהיא זואי להיות אמור זה ,ממנה להבין מצליח שאני מה ולפי, השניה ההערהלחקור את  התחלתי

 :במשחק התאים של הפתיחה״ ״נקודות את מגדירה שכנראה, פונקציה
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 :cureשיהיה אפשר לקרוא לה! בשם  argumentובנוסף הוספתי  

של הפונקציה, ניתן להבין זאת על  i ,j, ואת ערך המשתנים grid-ה ערך את לנו נתנו הזאת התגובה בסוף

 סמך קריאת שאר הפונקציות.

 

 

 תי את הערכים הללו לקריאה של הפונקציה.לכן הוספ 

החלק הקשה באמת של המשימה, להבין מה הערך של הסימני שאלה בתוך הפונקציה, שללא סינון,  וכעת

 יכולות לקחת המוןן אבל המוןן זמן.

 הייתה שלי ההנחה .מסוים דפוס לזהות מצליח אני אם לראות הערכים של הצורה את לחקור התחלתי אז

 text editor! לכן פתחתי בינארי ייצוג(, כנראה שיש פה 2-ו 066אפשרויות ) 0ש לנו רק אם י :כזאת

 .השאלה סימני עם הבינארי הייצוגוכתבתי את 
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, יוצא לי ג׳יבריש או סימול 1-ב שאלהה סימןרצף רצף, האם כשאני מנסה להחליף את  לבדוקנתחיל  כעת,

 :נשארתי עם האופציות הבאות. 2ם מסוים? אם יוצא ג׳יבריש אז ננסה אותו דבר ע

 

 לא יצאו גיבריש[ 1וגם  2עם יותר מאפשרות אחת סבירה, זאת אומרת, שבחלקם גם  byteמסמן  /הסר ספק, כל  למען]

 עם הקוד את הרצתי  !בקוד אותם להריץ להתחיל ואפשר, האפשרויות את משמעותית צמצתי, מקרה בכל

 :הבאים הנתונים
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 :54-ל grid-ה פריסת של האפשרות הוספת עם וכמובן

 

 

  !gif בקובץ שקיבלנו לתוצאה זהה התוצאה! והופה

 

 :בינארי לקוד  addUnboundפונקצית של הנתונים את להחזיר הזמן הגיע
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 :string-ל אותם נמירו

 

אך  ...יצא לי ג׳יבריש! ולא לינק כמו בפעמים הקודמות ן, הרילחלוטי טועה שאני בטוח הייתי הזה בשלב

 ?url-של ה path-ה זה אולי, לעצמי חשבתי, לגמריי שהתאיישתי לפני

 לפחות שווה ניסיון לא?
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 ! )ע״פ גורמים זרים(0202! זה עבד! סיימנו את האתגר סייבר של המוסד לשנת יש

 

 !Mרבה  תודה

 .ב.נ

צאות האפשריות, של כל התו wordlist, הייתי יכול להכין path, אם הייתי מבין שזה בסה״כ בדיעבד

 .משם רואים לא מכאן שרואים ריםאבל כמובן, דב… dirbusterולנסות את כולם באמצעות כלי שנקרא 

 

 לסיכום

 .ומהנה מאוד מלמד, האישית לדעתי, לא אם ובין מקורי היה אם בין, השנה האתגר

 במערכת ולשותח למציאת אותך מכוונים רק לא האלה האתגרים, היום הקיימים האתגרים מרוב להבדיל

 רק לא, טכנולוגיות מול להתמודד לדעת אלא. מעודכן לא שרת לחפש כמו והפשוטה הקלאסית בצורה

, לקופסא מחוץ לחשוב לדעת על ענק דגש עם. לקופסא מחוץ ולחשוב, מולם לעבוד שתצפה כאלו

 גם כי, מחשבים וחנון האקר בתור שלי הכלים ארגז בתוך לחדד חשוב שמאוד כלי זה, שלטעמי

 ולאו, אחרת לחשוב היכולת זה לי עוזר שלרוב מה, דבר של בסופו, יום ביום אתגרים מול כשמתמודדים

 .חומר ולזכור לשנן יודע אני כמה דווקא

 .כמוני שנהנתם מקווה

 .רועי

 

 תודות

 במהלך פתרון האתגר! יעוץהתמיכה והאוראל ביטן על תודה רבה ל


