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דבר העורכים
ברוכים הבאים לגליון ה 128-של  ,DigitalWhisperגליון אפריל!
אני מאמין שרובכם שמעתם על העניין עם  ,PHPאבל למי מיכם שאיכשהו פספס ,אז ממש לפני  3ימים,
בוצעו שני -commitים לאחד ה Repo-המרכזיים של  ,PHPאחד על-ידי ה Project Founder-והשני ע"י אחד
ה-committer-ים המרכזיים של הפרוייקט .כך התחילה ההודעה שפורסמה ברשימת התפוצה של php-
 internallsו:php-doc-
"Yesterday (2021-03-28) two malicious commits were pushed to the php-src repo
from the names of Rasmus Lerdorf and myself. We don't yet know how exactly this
happened, but everything points towards a compromise of the git.php.net server
"(rather than a compromise of an individual git account).
קטעי הקוד שנוספו במסגרת שני ה-commit-ים היו זהים ובעלי אותו התפקיד ,מטרתם הייתה לגרום
להרצת קוד על השרת במידה ובקשת ה HTTP-הכילה  Headerבשם  User-Agenttשהתחיל ב-
" ."zerodiumלפי התגובות של החבר'ה ב ,PHP-ה-commit-ים זוהו ישר ובוטלו ולא הספיקו להגיע אל
מחוץ לשרת ה .Git-החבר'ה מ Zerodium-כמובן מכחישים כל קשר לעניין ,ובצדק ,אין באמת שום סיבה
לחשוד בהם.
פרצו לשרת ה ?Git-האם המטרה הייתה באמת להכניס  Backdoorל ?PHP-לכו תדעו ,לי מרגיש שאם כל
זה היה קמפיין של איזו מעצמה שמנסה להשתלט על האינטרנט (אחרי הכל ,הנתונים מראים שphp-
מחזיקה  80%מהעמודים הדינאמיים באינטרנט) תוכנית הפעולה שלהם הייתה קצת יותר זהירה  -לפחות
כמו הפעם הקודמת שזה קרה (שבה ,מי שהתקין  PEARבמשך חצי שנה התקין גם  Backdoorעל השרת
שלו) .אז או שמדובר בקמפיין כושל או באיזו מתיחה לא כל כך מצחיקה.
לכאן או לכאן  -כחלק ממספר צעדי מנע ,ניהול הקוד של  PHPעבר להיות ב( Github-עד כה הוא היה
מנוהל במערכת  Gitפרטית בשם  Karmaב .)php.net-מעניין מאוד יהיה לראות עד איפה זה יתפתח ,ובכל
מקרה ,אני מאוד מתחבר לדברים שצוטטו ע"י  HD Mooreבנושא:
"Sounds like the attackers are trolling Zerodium or trying to give the impression
that the code was backdoored for much longer, Either way, I would be spending a
”lot of time going through previous commits if I had any security interest in PHP.
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קצת מזכיר את האירוע של  Perlשפקד אותנו לפני ממש לא הרבה זמן .אם אכן מדובר בנסיון להשחיל
 Backdoorולא משהו שיתברר כבדיחה מוקדמת לקראת ה 1-באפריל אז מעניין אם יש קשר בין השניים.
אני בכל אופן ,אמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות בנושא.

וכמובן  -לתודות!
תודותינו נתונות לכל מי שהקדיש מזמנו החודש על מנת ליצור את רצף הביטים הכל כך מעניין הזה :תודה
רבה לאופיר מנצור ,תודה רבה לאליק קולדובסקי תודה רבה ל ,Dvd848-תודה רבה ל ,zVaz-תודה רבה
ל ,YaakovCohen88-תודה רבה ליואב לוי תודה רבה לדניאל איסקוב!

קריאה נעימה,
אפיק קסטיאל וניר אדר
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External Reconnaissance
מאת אופיר מנצור ואליק קולדובסקי

הקדמה
קרטוגרפיה היא תורת היצירה ,העריכה ,הקריאה ,העיבוד וההדפסה של מפות גאוגרפיות.
בעבר ,כתיבת מפות הייתה תהליך קשה ומייגע .לראייה ,רק בשנת  5521נכתבה על ידי מוחמד אל-
אידרסי "מפת העולם" הראשונה אי פעם .כתיבת המפה ערכה  51שנים וכתיבתה התבססה על עדותם
של עשרות סוחרים ומגלי ארצות .היא נקראה  - Tabula Rogerianaהמפה של רוג'ר ,לכבודו של המלך
רוג'ר השני ,שבחצרו ישב אל-אידרסי בזמן כתיבת המפה.
עם התקדמות הטכנולוגיה ,התהליך נהיה ממוחשב ומתחוכם הרבה יותר וכיום קיים שימוש בצילום אווירי
ובצילום לוויני על מנת לייצר מפות מדויקות ביותר .ובכל זאת ,אם חושבים על העובדה שהמפות
הראשונות בעולם מתוארכות סביב המילניום השביעי לפני הספירה ,ותחום הקרטוגרפיה קיים גם היום,
אנחנו יכולים להבין את חשיבותן של המפות.
כאשר מדובר על גבולות גיאוגרפיים ,קל להבין מניין נובע הצורך במפות ,שהרי כמדינות ,נרצה לדעת היכן
השטח שלנו ומה משאבי הטבע הנמצאים בתחומו ,בין אם למטרות שלום; כאשר נרצה ליישב אזרחים או
לבנות ערים חדשות ,ובין אם למטרות מלחמה; כשנרצה לדעת איפה לשים גדוד של צנחנים ואיפה לשלוח
את חיל האוויר .המפות חשובות גם לאנשים פרטיים שהרי נעדיף לדעת האם עלינו להביא נעלי שורש או
נעליים סגורות לטיול ורובנו נעדיף לוודא שלא נקלע למדינת אויב .באופן אנלוגי לחלוטין ,גם במרחב
האינטרנטי יש חשיבות רבה למיפוי הנכסים והיום נלמד כיצד לעשות את זה.
במאמר היום ,נדבר על מספר נושאים וננסה להבין:


למה שנרצה למפות את הנכסים הדיגיטליים שלנו



למה כולם צריכים למפות את הנכסים הדיגיטליים שלהם



כיצד למפות את הנכסים הדיגיטליים



כמה פעמים צריך להגיד אותה מילה לפני שהיא מאבדת מהמשמעות שלה נכסים דיגיטליים

המאמר נכתב מנקודת הנחה שהקורא מבין מושגים בסיסיים בתקשורת נתונים ,ולכן לא נתעמק במושגים
אלו.
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External Reconnaissance
לפני שנתחיל ,בואו ננסה להבין למה בכלל שנרצה למפות את הנכסים הדיגיטליים שלנו? למי אכפת מי או
מה קיים או לא קיים אי שם ברשת?

נכסים דיגיטליים
אז קודם כל ,רק כדי ליישר קו ,כשאני אומר נכסים דיגיטליים אני מתכוון לכל מה ששייך לארגון  /חברה
שלי ונמצא באינטרנט ונגיש דרכו .בין הדברים הללו אפשר למצוא שרתים שונים  -שרתי  ,Webשרתי FTP
וקבצים ,שרתי מייל וכו' .זה כולל גם מתגים ,נתבים .FW ,כולל מכונות וירטואליות ב AWS-או  Azureובכל
ספק  VPSכזה או אחר .זה יכול להיות קוד שהעליתי ל ,GitHub-מערכות  CMSשונות ,מערכת Jira
ארגונית Confluence ,וכולי.
יש הרבה מאוד סיבות שנרצה לדעת מה קורה עם הנכסים שלנו:


כסף  -יכול להיות שאנחנו משלמים על שרתים שאנחנו בכלל לא צריכים והם סתם עומדים בלי שום
משמעות ומנפחים את החשבון החודשי שלנו אצל ספק ה.VPS / Cloud-



עדכונים ותחזוקה ברמת התוכן  -יכול להיות וכנראה מאוד שיש לנו שרתים שדורשים עדכונים ברמת
התוכן או השירותים שמוצעים בהם ,כמו למשל שירות שאני כבר לא מספק .לקוח יכול להיכנס לאותו
אתר ,לרכוש ממני את השירות ולהיות מופתע מאוד מהשיחה המביכה בה אני מסביר ש"אני יודע
שכתוב באתר שהשירות הזה עדיין קיים ,אבל הוא לא אז אני נאלץ לבטל את העסקה".



עדכונים ותחזוקה ברמה הטכנולוגית  -אם יש לי שרת שלא מעודכן ,למשל שרת עם אפליקציה או
מערכת ישנה מאוד שנמצאה פגיעה להרבה מאוד חולשות ,כל סקיד יכול לחדור אל אותו שרת
ולהשתלט עליו ומשם אולי אפילו להגיע אל תוך הרשת הפנימית של הארגון שלי.

אם נדע מה קורה עם הנכסים הדיגיטאליים שלנו בגלל כל אחת מהסיבות שצוינו ,זה יכול לעזור לנו למנוע
בעיות עתידיות מראש ולכן חשוב שנדע על המצב של כל הנכסים הדיגיטליים שלנו בכל רגע נתון .מה
שיאפשר לנו:


לחסוך כסף על שרתים שאין לנו צורך בהם.



לשמור על המוניטין של החברה שלנו ,ולהיות בטוחים שאנחנו לא מציעים דברים או שירותים שאנחנו
לא מספקים יותר.



לשמור טוב יותר על המידע שלנו ועל הארגון שלנו  -במקרה שכל הנכסים שלנו ממופים ואנחנו יודעים
מה מותקן איפה ,אם וכאשר תתפרסם חולשה חדשה יהיה ביכולתנו לעדכן את אותו שרת /
אפליקציה בזריזות ובלי הרבה בעיות.
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נקודה אחרונה שחשוב להעביר לפני שניגש לפרטים הטכניים  -אף אחד ושום דבר לא חסין מפני
מתקפות .בכל תחום בו תעסקו ,תמיד יהיו אנשים עם אינטרס לפגוע בכם ,בין אם אתם עובדים ב:


חברת תרופות  -תמיד יהיו מתחרים שרוצים לגנוב את הפטנט.



משרד עורכי דין  -ארגון פשע שרוצה להעלים עדים או עדויות.



מפעל לזיקוק נפט  -מעצמה שרוצה לפגוע במדינה שלכם ו/או להעלות  /להוריד את ערך הנפט.

ומי מכם שטרם השתכנע ,ועדיין חושב שיש חברות שלא מהוות מטרה לאף גורם זדוני  /חברה מתחרה /
מעצמות או סתם סקידס  -תנו לי להזכיר לכם ,יש גם מתקפות שבכלל לא מבדילות בין הסקטורים השונים
וסוגי החברות.
מתקפות כופר למשל לא מתעניינת מי או מה אתם ,בין אם אתם בית חולים או סופרמרקט ,מפעל לזיקוק
נפט או רשת בתי קולנוע .כל עסק שהוא ,צריך את השרתים ,המחשבים והמידע שלו ,והרבה מהם גם
ישלמו (ושילמו) כופר בלית ברירה.
אנחנו יכולים לקנות את הציוד הכי מתקדם ,הפיירוול הכי יקר עם כל התוספות ,להתקין אנטי וירוס על כל
עמדה ועמדה ברשת ,אבל מה שחשוב לזכור פה זה ששרשרת חזקה בדיוק כמו החוליה הכי חלשה בה.
כלומר  -מספיק שרת אחד ששכחנו ממנו ולא עדכנו אותו בזמן על מנת שתוקף ינצל את החולשות
הקיימות בו כדי להיכנס לרשת הפנים-ארגונית שלנו ,ויגנוב ,ידליף ,ימחוק או יצפין לנו מידע.
מבוסס על סיפור אמיתי
ישנן המון דוגמאות למתקפות סייבר ,נציג כמה מהן בקצרה רק על מנת להעביר את המסר הכה חשוב
הזה.
אף אחד אינו מאובטח וכולנו מהווים יעד בשביל האקרים מסוג כזה או אחר.
במאי  0202פורסם שחברת הונדה נפרצה ונגנבו פרטים של קרוב ל 022-אלף בעלי מכוניות.
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ביוני  0202פורסם שחברת התוכנה הישראלית סאפיינס שמתמחה בפיתוח תוכנה לחברות ביטוח שילמה
כופר של רבע מליון דולר .ממה שפורסם ,החברה הודבקה בנוזקת כופר.

בדצמבר  0202פורסם שחברת שירביט נפרצה ונגנבו פרטים רגישים של מבוטחים  -כולל צילומי תעודת
זהות ורישיונות ,פרטי רכב וכדומה.

עוד בדצמבר  ,0202פורסם על פריצה לחברת  ,SolarWindsשדרכה נשלחו עדכונים זדוניים ללקוחותיה,
מה שהוביל לפריצה למקומות הכי מאובטחים וסודיים במשרדי הממשל האמריקאי ,FBI, NSA ,וכמו כן
לעוד מאות לקוחות החברה (המון חברות .)Fortune 500

מתווה של מתקפת סייבר Cyber Kill Chain -
רוב מתקפות הסייבר בנויות מתהליך מאוד דומה  -מהרגע שהוצבתם על הכוונת של תוקף ,התקיפה
תתרחש במספר שלבים ,בדרך כלל באותו הסדר:
 .1התוקף יחפש ויאסוף עליכם מידע  -עובדים בחברה שלכם ,שרתים ,כתובות פיזיות ,כתובות מייל
וכדומה.
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 .2התוקף ינסה לחדור לארגון שלכם בדרך כלשהי  -בין אם על ידי ניצול חולשה ב Perimeter-החיצוני
של ארגונכם ,או על ידי ניצול הגורם האנושי כמו בפישינג.
 .3לאחר החדירה לרשת הפנימית של הארגון  -הוא יתפשט בין המחשבים והשרתים השונים וינסה
להגיע למשאבים חיוניים ולמידע רגיש.
.4

בסופו של דבר ,הוא יפגע בכם ,זה לא משנה איך  -בין אם על ידי הצפנת השרתים שלכם ,ביצוע
ריגול עסקי או הדלפת מידע  -אתם תיפגעו בכל אחד מהמקרים הללו.

כפי שאפשר להבין מהשם ,תהליך התקיפה מורכב כמו שרשרת ( .)Cyber Kill Chainכלומר ,מספיק לנתק
חלק אחד מהשרשרת על מנת שהתוקף לא יצליח להגיע למטרה שלו.
אם התוקף לא יוכל להתפשט בארגון ולקפוץ ממחשב למחשב ,הוא כנראה ייעצר לפני שיגיע למשאבים
החיוניים והמוגנים ביותר שלנו .אם הוא לא יוכל למצוא עלינו מידע קריטי וחיוני בשלב איסוף המידע ,אז
כנראה שמשטח התקיפה שלו יהיה מצומצם יותר ויקשה עליו לבצע את המתקפה ,מה שעלול לגרום לו
לעזוב אותנו לנפשנו ולבחור מטרה חדשה.
במאמר נתמקד בשלב איסוף המידע  -איך לדאוג שתוקף לא יוכל למצוא עלינו מידע שיקדם אותו בתהליך
התקיפה .ואם הוא כבר ימצא מידע  -נוודא שזה לא יהיה מידע רגיש וקריטי שיכול לקדם את התקיפה.

איזה מידע אוספים?
תהליך איסוף המידע נחלק לשניים :איסוף מידע פאסיבי ואיסוף מידע אקטיבי:
איסוף המידע הפאסיבי  -נאסוף כמה שיותר מידע ,מבלי ליצור קשר עם השרתים של הארגון שאנחנו
תוקפים על מנת לא להשאיר עקבות תקיפה לצוותי ה SOCואבטחת המידע של החברה ,וזאת על מנת
שלא להרים דגלים אדומים ולגרום להם לחשוד שהם תחת מתקפה.
השלב הזה כולל חיפוש מידע כמה שיותר רחב על החברה ,החל ממידע לא טכני דוגמת מיקום החברה,
כמות עובדים ,מדינות שהחברה פועלת בהן ,רשימת עובדי החברה מ Linkedin-או  .Facebookעד מידע
יותר טכני ,דוגמת כתובות וסגמנטי  IPשל שרתי החברה ,מידע פומבי שפורסם ב ,GitHub-שמות דומיינים
פנימיים ודברים נוספים שתכף נדבר עליהם.
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איסוף המידע האקטיבי  -ננסה למצוא כמה שיותר מידע באמצעות פניה אקטיבית לשרתי החברה.
השלב הזה הוא הרבה יותר ריסקי כי אנחנו תמיד נשאיר אחרינו עקבות וכנראה גם נרים לא מעט דגלים
אדומים (תלוי בעיקר ברמת הסקיוריטי של החברה) .יחד עם זאת ,כמות המידע שניתן לאסוף באופן הזה
גדולה משמעותית והוא יכול להועיל לנו מאוד בהמשך התקיפה .השלב הזה בדרך כלל כולל סריקות
פורטים למיניהן ,סריקות ידניות ואוטומטיות של שרתי ה ,Web-חיפוש גרסאות של אפליקציות ו-
 Frameworksשונים שהחברה משתמשת בהן ,במטרה למצוא חולשות ונקודות כניסה שונות לרשת
הפנימית של הארגון.

Let’s get down to business
אז עכשיו משהבנו את הצורך במיפוי הנכסים הדיגיטליים ,והגישות השונות לעשות זאת ,בואו נגלה איך
להשיג את המידע הזה.
רשמי האינטרנט האזוריים
רשמי האינטרנט הם מוסדות האחראים על הקצאת כתובות  IPV4ו IPV6-וכתובות מערכת אוטונומית
( )ASNעבור ניתוב  ,BGPבאזור מסויים בעולם .כיום ,ישנם חמישה רשמי אינטרנט כאשר כל רשם בעל
אחריות לאיזור אחר בעולם.
ARIN - America



APNIC - Asia Pacific



LACNIC - Latin America



AFRINIC - Africa



RIPE - Europe and Middle East



באמצעות שימוש ברשמי האינטרנט ,ניתן להוציא מידע רב על החברה אותה אנחנו מחפשים ,לצורך
ההדגמה נסתכל על  ,RIPEהאחראי לאירופה והמזרח התיכון ,אך התהליך דומה בכל יתר הרשמים.
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[תוצאות חיפוש ב RIPE-לפי קטגוריות  -דומיין ,רשתות  ,IPv4/6מיילים ,ראוטים ,מיילים ,אנשים וכו']

באמצעות שימוש באופציית ה ,full text search-ניתן לחפש מידע טקסטואלי ברשם .בין היתר ניתן למצוא
מידע כגוון:


בני אדם  -כתובות מיילים ,מספרי טלפון ועוד מידע שימושי  -מידע אשר יכול לשמש לצורכי מתקפות
פישינג או password spraying



כתובות  - IPמידע אשר יכול לשמש לצורך הגדלת משטח התקיפה



שמות דומיינים

[חיפוש שדות של מיילים בתוך אובייקטים של אנשים ממיקרוסופט]

External Reconnaissance
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,128אפריל 2021

22

[תוצאות חיפוש מיילים בתוך אובייקטים של אנשים ממיקרוסופט]

[חיפוש שמות רשתות בתוך אובייקטים של רשתות ]IPv4
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[תוצאות חיפוש של רשתות  -טווח של כל רשת והשם שלה]

ASN Lookup
 - bgpview.ioהוא אתר שעושה מיפוי ל ,ASN Numbers-שהוא אותו טווח הכתובות שמצאנו ברשמי
האינטרנט בדוגמה הקודמת .באמצעות שימוש באתר ,אנחנו יכולים לשלוף את ה ASN-של פול הכתובות
שהוקצה עבור  IPמסויים של חברה מסויימת ,ולחפש אותו .תוצאות החיפוש תהינה כל מרחב כתובות ה-
 IPהרשומות תחת אותו הטווח ,כלומר ,כל כתובות ה IP-שרשומות עבור אותה החברה.
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DNS HISTORY
האינטרנט כמו האינטרנט ,שומר עדויות לכל מה שקרה בו .בין היתר ,להיסטוריית  .dnsאם כתובת הdns-
שלי הצביעה אתמול על שרת אחד ,והיום על שרת אחר ,יהיה ניתן למצוא עדויות לכך .נניח ואני מאחסן
שרת בשביל עסק ה drop shipping-שלי ,אני יכול לקנות דומיין חדש ולגרום לו להצביע על הראוטר הביתי
שלי .מחר ,עם התרחבות העסק שלי וההבנה שהאיום הקיברנטי לא פוסח על אף אחד ,אני אחליט שאני
רוצה שיהיה לי  WAFאו  CDNשישמרו לי על האתר .אני אצטרך שהכתובת  IPתצביע ל WAF-ולא ישירות
לראוטר שלי ,ולשם כך אצטרך לשנות את רשומת ה.dns-
ישנם אתרים ,המאפשרים להסתכל על היסטוריית ה dns-של אתר מסוים ,ובאמצעותם ניתן למצוא את
הכתובות האמיתיות (כביכול "פיזיות") של השרתים שאנחנו מחפשים או כתובות של נכסים שכבר אינם
בשימוש  -נכסים שאינם מתוחזקים נוטים להיות פגיעים יותר.
דוגמה לאתר שכזה הוא:
https://securitytrails.com/domain/
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נשתמש באתר כדי למצוא את כתובת ה IP-של  ,WHMCSשהיא פלטפורמת  WEB HOSTINGאשר החל
ממאי  ,0251משתמשת ב CloudFlare-כ.WAF / CDN-

תוקף זדוני ,יעדיף לתקוף את האתר ישירות במקום לעבור דרך  CloudFlareשכנראה יחסום את רוב
המתקפות המוכרות .לשם כך ,עליו למצוא את הכתובת שמאחורי ה WAF-ולגשת לאתר ישירות .נעזר
בהיסטוריית ה dns-כדי למצוא אותו:

[חיפוש היסטוריית  DNSב]SecurityTrails-

[תוצאות חיפוש היסטוריית ]DNS
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נקבל מספר כתובות  IPמהעבר הרחוק של האתר ,לפני עידן ה.cloudflare-

ניגש לכתובת ונראה שאנחנו נגישים לשרת האמיתי ,בלי שום דבר שיעצור אותנו מלבצע בו את זממנו.
ניסית לחפש בגוגל?
כלי נוסף ,חזק לא פחות ,הוא שימוש במנועי חיפוש על מנת לעשות את הלא יאומן ,ולחפש מידע .מנועי
החיפוש מאנדקסים באופן שוטף את כל האינטרנט ,ובין היתר ,דברים שעדיף שלא יהיו באינטרנט.
באמצעותם ניתן למצוא מידע חשוב ,החל ממיילים של עובדי הארגון ,כלה בדוחות פיננסיים ,דוחות של
מבדקי חדירות או קבצי סיסמאות שבאופן מקרי ,זמינים לכל דורש.
יש הרבה מאוד מנועי חיפוש ולכל מנוע חיפוש יש את הייעוד שלו וקהל היעד שלו ,ולכן כל אחד מאנדקס
מידע בצורה אחרת .את גוגל אתם מכירים ,ביידו משמש את העם הסיני ,והדברים שמעניינים את העם
הסיני שונים מהדברים שמעניינים את העולם המערבי ,דאק דאק גו יעזור לכם למצוא דברים מפוקפקים,
כאלו שלא מאונדקסים בגוגל .למשל ,תוכן פיראטי .ואקוסיה ישתול עץ בכל פעם שתחפשו בו .שזה נחמד.
באמצעות חיפוש במספר מנועי חיפוש ,ניתן לקבל מידע רב יותר וזווית הסתכלות שונה על כל חברה.

מנועי החיפוש מאפשרים לחדד את החיפוש שלכם באמצעות שאילתות ייעודיות .לצורך ההדגמה ,נתמקד
ב.google-
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דוגמא ל Google Dorks-מוכרים:
Site: Microsoft.com filetype:pdf



Site: s3.amazonaws.com Microsoft
Site: Microsoft.com vpn




Site: Microsoft.com Citrix



Site: Microsoft.com password



באמצעות השאילתות לדוגמה שצויינו ,נוכל לחפש קבצי  PDFשיכולים להכיל מידע רגיש ,דפים שבהם יש
את המילה  ,PASSWORDממשקי  VPNאו  ,Citrixבאקטים של  S3באמזון ששייכים לחברה ,ועוד .הדברים
שאנחנו יכולים למצוא עם שאילתות כאלה יכולים להיות קבצים שמכילים סיסמאות ופרטי הזדהות ,קבצים
שמכילים מידע רגיש על לקוחות של החברה ,שירותים שונים של החברה ועוד .שאילתות נוספות ניתן
למצוא בדף הבא:
https://gist.github.com/sundowndev/283efaddbcf896ab405488330d1bbc06
Certificate Transparency
פרויקט ה Certificate Transparency-הוא פרויקט שנועד לנטר תעודות דיגיטליות ,ומטרתו לתעד את כל
התעודות שהונפקו על ידי  CAרשמיים ,במטרה לאפשר זיהוי וגילוי של תעודות שהונפקו בצורה שגויה או
על ידי גורמים זדוניים .לעיתים ,ב CA-פומביים מונפקים גם תעודות לדומיינים פנימיים ,דבר המאפשר
לתוקף לגלות מידע על כתובות פנימיות ,קונבנציות השמה ( )naming conventionsאו שרתים פנימיים,
עם מידע זה ,ניתן לחזור על התהליכים המוצגים במאמר ולדלות מידע רב אף יותר .כמו כן לגלות שמות
דומיינים וסאב דומיינים נוספים ,ובכך פעם נוספת ,להגדיל את משטח התקיפה שלנו Crt.sh .הוא אתר
המממש את הפרויקט ומאפשר חיפוש בצורה נוחה:
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Subdomain Enumeration
באמצעות חיפוש  subdomainsנוספים תחת הכתובות והדומיינים שכבר מצאנו ,אנחנו נגדיל את כמות
הנכסים שיש לנו על החברה ובכך נגדיל את משטח התקיפה .יכול להיות שלדומיין https://example.com
קיים סאב-דומיין שנקרא  https://dev.example.comבו ישנה אפליקציה שעדיין בפיתוח  -כלומר ,סביר
להניח שהיא רצה על  ,debug modeולכן תתן לנו שגיאות מאוד אינפורמטיביות שיובילו אותנו לעוד מידע
על הארגון ועל אותו שרת .על מנת לבצע אנומרציה של  subdomainsיש המון כלים ,המוכרים שבהם הם:


censys_subdomain_finder



Subscraper



tomnomnom/assetfinder.



sublist3r

[הכלי  sublist3rהחזיר  52200סאבדומיינים תחת ]microsoft.com
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Reverse DNS Lookup
לעומת סטודנטים בפקולטה להנדסת מערכות מידע ,אני מקווה שאתם מצליחים להבין מהשם שלא מדובר
בפקטות  DNSהנשלחות אחורה ,אלא בתהליך הפוך ל ,DNS-כלומר  -לקחת כתובת  IPולמצוא את כל
שמות הדומיין שאם נעשה להם  - DNS RESOLUTIONנקבל את אותה כתובת .IP
באמצעות הטכניקה הזו ,נוכל לחפש שרתים וירטואליים שיושבים על אותו השרת הפיזי ובכך נוכל למצוא
נכסים נוספים וכמובן להגדיל את משטח התקיפה .כאשר אנחנו מנסים לתקוף שרת  webמסויים ,ייתכן
שהוא לא יהיה פגיע בצורה חמורה .אבל ייתכן גם ,שהוא חולק שרת פיזי עם שרת וירטואלי אחר ,שפגיע
להרצת קוד.

באמצעות תקיפת השרת הוירטואלי ,נוכל להגיע לאחיזה על השרת הפיזי ,וממנו לחזור בחזרה ולתקוף
את השרת הוירטואלי שאותו ניסינו לתקוף מלכתחילה.
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GitHub, Bitbucket, Pastebin
כל מי שעובד או יצא לו לעבוד עם קוד מכיר היום את גיטהאב ודומיו  -שרתי ניהול גרסאות ואחסון של קוד
מקור מבוססי רשת .מי שמשתמש בו לרוב הם מפתחים .בגלל שגם מפתחים הם בני אדם ,גם הם עושים
טעויות .ולא ,לא רק בכתיבת קוד שגורם לבאגים  .לפעמים מפתחים מעלים קוד שמכיל פרטי הזדהות -
יוזרים וסיסמאות ,מפתחות  , APIמידע פנימי רגיש ,קונבנציית שמות דומיינים ועוד.
כך קוד מקור דולף החוצה וביחד איתו גם מידע רגיש (ואולי רגיש מאוד) על הארגון .בואו נגיד שזה לא
המצאה להגיד שיש ארגונים שכרגע המשתמש הכי חזק בדומיין שלהם ( )Domain Adminוגם הסיסמה
שלו נמצאים ב .GitHub-משם ועד להשתלטות מלאה על כל השרתים בארגון  -הדרך קצרה מאוד.

כדי להבין את העוצמה של  ,GitHubבואו נסתכל על מספר דוגמאות:

קבצים כמו  /etc/shadowע”י חיפוש " "filename: /etc/shadowאו קבצי  wp.configשמכילים בין היתר
את הפרטים לחיבור ל DB-של השרת.
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באמצעות חיפוש " "@plink rootומצאנו פרטי הזדהות מלאים של משתמש  rootעל שרתים שונים ,מה
שמאפשר לנו להתחבר בצורה ישירה לשרת ופוטנציאל להשגה של שליטה ראשונית בתוך רשת הפנימית
של החברה.

על ידי חיפוש קבצי  ,wp.configניתן למצוא קבצים שמכילים בין היתר את היוזר והסיסמה לחיבור לDB-
של השרת
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S3 Buckets
עוד נכס דיגיטלי שנרצה למפות זה  ,s3 bucketשירות של אמזון שמיועד לאחסון קבצים בענן .חלק מהs3 -
 bucketsשלנו עלולים להיות מוגדרים בצורה לוקה בחסר ומידע רגיש שקיים שם יהפוך להיות לנחלת
הכלל.
הפרויקט  https://github.com/nagwww/s3-leaksמראה דליפות מידע שונות מבאקטים של חברות
שונות שהכילו מידע רפואי ו SSN-של אנשים ,מידע על לקוחות ענק (כמו נטפליקס ופורד) של חברות IT
שונות ,פרוייקטים צבאיים של  ,NSAתמונות פנימיות של צבא ארה"ב וכדומה:

בדוגמה הנוכחית ,נמחיש מקרה דומה למקרה בו נתקלנו בזמן פרויקט אצל לקוח אמיתי .באמצעות יצירת
ליסט של שמות נפוצים של  app, assets, attachments, files( Bucketsוכו' ) בערבוב עם השם של
החברה ,יכולנו לתשאל את אמזון אם קיימים באקטים כאלה או לא.

בדוגמה ,אפשר לראות שמצאנו  Bucketשל החברה שפתוח לכולם ואנחנו מורידים ממנו קובץ שנקרא
 Mypass.txtוקוראים את התוכן של הקובץ ,התרחיש זהה לחלוטין לזה שקורה אצל חברות הענק
המתוארות בפרויקט למעלה.
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Shodan & Censys
עוד דרך מעולה למיפוי אלה  Censysו .Shodan-מנועי חיפוש שסורקים את האינטרנט באופן קבוע
ומבצעים מיפוי של רשת האינטרנט .באמצעות כלים אלו ,יכול תוקף למפות ולמצוא הרבה שירותים
ושרתים שפתוחים לכל דורש ,גם חוסכים לו זמן רב באיסוף המידע וגם חוסכים לו חלק מהשלב האקטיבי.

לצורך ההמחשה עד כמה הסורקים האלו חזקים ,נזכיר לכם את מתקפת הסייבר האיראנית על תשתיות
המים הקריטיות של ישראל .האמת היא שלא היה שם שום דבר מתוחכם או שום "יכולות סייבר
מעצמתיות" .רק שימוש נבון ב Shodan-ונכסים לא ממופים .בואו נצפה במספר דוגמאות לעוצמתו של
:Shodan

[מכונה שפתוחה לשליטה מלאה של כל מי שרוצה ללא כל הזדהות]
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באמצעות החיפוש  ,”Authentication: disabled“ -ניתן למצוא  SMB Shareהפתוחים ללא כל הזדהות.

[מצלמה שמחוברת לאינטרנט ומשדרת בלייב מגן ילדים]
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[ממשק שמנהל ונותן חיווי על משאבות מים ,משהו שכנראה מאוד דומה למה שהאיראנים הצליחו להשתלט עליו]

חיפושים נוספים שמניבים דברים מגניבים ב:Shodan-


שרתי  FTPפתוחים ללא הזדהות:



מחשבי  WINDOWS XPמחוברים לאינטרנט:



שרתי  SMBפתוחים ללא הזדהות:



 RDPשפתוחים לאינטרנט (אפשר למצוא קונבציית דומיינים פנימיים):

“230 login successful” port:21 org:orgName
032 „anonymous@‟ login ok org:orgName
Windows xp
Authentication: disabled
has_screenshot:true port:3389



מצלמות רשת נגישות:
has_screenshot:true !port:3389 !port:5900
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חיפוש בCensys-
החיפוש הדיפולטי הוא טקסטואלי ,כלומר ,המנוע יחפש מופעים של מילת החיפוש ברשומות שלו.
לדוגמה ,חיפוש של  Microsoftימצא את כל המחשבים המכילים את המילה הזו איפשהו (ללא קשר
לנכסים שבבעלות מייקרוסופט)
גם  ,Censysכמו  Shodanוגוגל מאפשר שימוש בשפת שאילתות משלו על מנת למקד את החיפוש ולהוציא
את המקסימום ממנו .השפה עשירה מאוד ,ומאפשרת יצירה של אלפי שאילתות שונות ,נעבור בקצרה על
סוגים שונים של חיפושים .להעמקה ניתן להסתכל בלינק הבא
השאילותות ,כפי שמוסבר באתר של  Censysנכתבות באמצעות הסינטקס הבא:
<known port>.<protocol>.<additional information which is relevant to the
>protocol> : <what you are searching for

וניתן לשלוט ברמה מדויקת במיוחד על החיפוש ,באופן ספציפי לפרוטוקול .מספר דומאות ,להדגמת
העוצמה של הכלי:
>443.https.get.headers.server:<company or product name

יחפש תחת פרוטוקול  sslאת כל האתרים שיש להם  header serverעם הערך המבוקש:
"443.https.get.body:src="/lib/land_gm.png

יחפש את כל האתרים שב body-שלהם ב HTML-יש תמונה עם הנתיב המבוקש ,לצורך מציאת אתרים
העונים לשאילתא המאוד מסוימת הזו.
אם אנחנו רוצים להשתמש בחיפוש פשוט יותר ,נשתמש בפקודות הבאות:
על מנת לחפש פורט מסוים:
ports:3389

על מנת לחפש טווח כתובות מסוים:
ip:23.20.0.0/14
]ip:[23.20.0.0 TO 23.20.5.34

על מנת לחפש פרוטוקול מסוים:
"protocols:"ssh

וכמובן ניתן לשלב בין מילות החיפוש באמצעות אופרטורים בוליאניים כמו:
And, or, not
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אמצעי תקשורת וממשקי חיבור מרחוק
היום בעקבות מגיפת הקורונה ,נוצר מצב בו המון עובדים עברו לעבוד מהבית  -מה שיוצר צורך להתחבר
מרחוק אל תוך שרתי הארגון ,ובכל פעם שמשהו חדש נחשף לאינטרנט ,נוצר חור אבטחה.
אמצעי תקשורת יכולים להיות:


 Slackאו  TEAMSאירגוני



שרת מיילים חיצוני

אמצעי חיבור מרחוק יכולים להיות:


Citrix



VPN Services

באמצעות הטכניקות שהצגנו למעלה ,ניתן למצוא את אותם הממשקים ,ובדוגמה הבאה ,נראה כיצד אנחנו
מנצלים את כל הידע שהצגנו עד כה על מנת להגיע מהאינטרנט להשתלטות מלאה על ארגון.

 - External To internalהשתלטות מלאה על ארגון מבחוץ
עכשיו נעשה הדגמה קצרה מפרויקט שהיה לנו  -המטרה הייתה להשתלט על השרתים הפנימיים בארגון
מבלי לקבל אחיזה ברשת הפנימית  -מה שנקרא.external to internal :
התחלנו מלחפש מידע על החברה ומצאנו פלט של תעודות ב ,crt.sh-ביניהם אפשר למצוא את
הקונבנצייה של הדומיין הארגוני הפנימי (הדוגמה לא קשורה ללקוח):
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לאחר מכן ,באמצעות חיפוש ב GitHub-של חיפושים שונים שמכילים את אותה קונבנצייה של הדומיין
הצלחנו למצוא משתמש דומייני ואת הסיסמה שלו:

אחרי חיפוש לא ארוך מידי ,מצאנו כמה ממשקים דומיינים חיצוניים שמאפשרים התחברות לתוך הארגון,
לדוגמה Citrix ,ובאמצעותו הצלחנו להתחבר עם אותו משתמש.
חשבנו שיש לנו מפה עוד דרך ארוכה וקפיצות בין מחשב למחשב בתוך הארגון על מנת להגיע ל Domain
 Adminהנחשק ,אבל מה ,המשתמש שמצאנו ב Github-עם הסיסמה היה כבר משתמש .Domain Admin
וכך הצלחנו להשיג את המשתמש החזק ביותר בארגון תוך מספר שעות מרגע התחלת הפרוייקט ותוך
זמן קצר אחר כך ,גם להשתלט על כל השרתים הרגישים של החברה.

סוף דבר
נכסים דיגיטליים ,במיוחד אלו החשופים לאינטרנט ,יכולים לשמש תוקפים זדוניים או להיות להם למטרה.
באמצעות מיפוי הנכסים ,ניתן לוודא כי המידע הנגיש באינטרנט אינו קריטי ולא מהווה סיכון לחברה.
כמו כן ,אני לא אהיה הראשון שיגיד שמספיק פרצה אחת בגדר כדי להיכנס ,ונכסים ישנים יותר ,כאלו שלא
בשימוש או כאלו שלא יודעים על קיומם בכלל ,בדרך כלל נוטים שלא מתוחזקים .וכידוע ,הם אלו שנוטים
ליפול ראשונים .באמצעות מיפוי הנכסים הדיגיטליים ,באופן תדיר ,ניתן לוודא שאנחנו ממזערים את סיכוני
האבטחה שלנו למינימום.
אנחנו מלאי תקווה שבאמצעות המאמר הזה ,אנשי אבטחת מידע יוכלו למפות את הנכסים שלהם
ביעילות.

תודות מיוחדות
תודה ענקית לחי מזרחי ,חביב וייצמן וניקולאי סוקוליק על העזרה בכתיבת המאמר.
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2222  אתגר השב"כ- AI, Data Science פתרון אתגרי
YaakovCohen88- וzVaz ,Dvd848 מאת

הקדמה
 האתגר עסק. עלה לאוויר למשך כשבועיים אתגר הגיוס השנתי של השב"כ0202 במהלך חודש ינואר
- את פתרון אתגרי ה.)Pwn, Reversing, Web, AI, Signal Processing, Data Science( במגוון קטגוריות
 והרברסינג אפשרPwn- את פתרון אתגרי ה,201  אפשר למצוא במאמר של עידו פרנקנטל מגליוןWeb
- והAI- ואנחנו נציג בגליון הזה את הפתרונות שלנו לאתגרי ה,201 למצוא במאמר של דן אלעזרי מגליון
 אז מי מרים את הכפפה ומפרסם בגליון הבא את פתרון.) (מלבד אחד אם חייבים לדייקData Sceince
?Signal Processing-אתגרי ה

Data Science-אתגרי ה
Welcome to the Data Science for Cyber Defense Challenge!
In this challenge you are presented with network logs of a mid-size organization. An anonymous source
reported that the network has been compromised by not just one, but 4 different types of malware. Your
objective is to analyze the logs and discover the infected endpoints. Each correct identification of endpoints that
have been attacked by a given malware type will grant you a flag.
All together there are 4 flags, corresponding to the 4 malware types. The network logs are given in the
challenge.csv file which contains the following columns: timestamp, src_ip, dst_ip, src_port, dst_port, protocol,
payload

Submission Guidelines
Submission of suspected endpoints should be in the example submission_example.csv format below. Each
submission should contain the endpoints infected by a single malware type. Note that a single endpoint may be
infected by at most one malware type.

Scoring
The submission score is the maximal corresponding to any of the four malware types. A minimal score of 0.8 is
required in order to gain the flag which corresponds to the best-detected malware type.
Can you gain all four flags?

.) שורות02261142( לאתגר צורף קובץ לוג ענק
:פתרון
 עלינו לנתח את התעבורה בקובץ ולאתר את העקבות של ארבע נוזקות שונות שמסתתרות בתוך,כאמור
.הרשת הארגונית
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:נתחיל עם טעימה מקובץ הלוג
root@kali:/media/sf_CTFs/shabak/DataScience# cat challenge.csv | head
timestamp,src_ip,dst_ip,src_port,dst_port,protocol,payload
2020-06-21 00:00:02.892702,120.18.164.170,120.18.53.84,2459,53,UDP,218
2020-06-21 00:00:03.771702,120.18.53.84,120.18.164.170,53,2459,UDP,285
2020-06-21 00:00:03.989702,120.18.164.170,148.26.83.117,2495,443,TCP,142
2020-06-21 00:00:04.547702,148.26.83.117,120.18.164.170,443,2495,TCP,130
2020-06-21 00:00:05.170953,120.18.187.161,120.18.63.42,3487,1993,TCP,69
2020-06-21 00:00:05.691953,120.18.63.42,120.18.187.161,1993,3487,TCP,243
2020-06-21 00:00:06.124702,120.18.164.170,148.26.83.117,2495,443,TCP,110
2020-06-21 00:00:07.230702,148.26.83.117,120.18.164.170,443,2495,TCP,277
2020-06-21 00:00:08.522702,120.18.164.170,148.26.83.117,2495,443,TCP,198

 סוג הפרוטוקול, ופורט עבור המקור והיעדIP  כתובת, כל רשומה כוללת תאריך ושעה,כפי שניתן לראות
.וכמות הבתים שנשלחו
 אולי נחפש, למשל.באמצעות מידע זה בלבד עלינו למצוא אנומליות שעשויות להעיד על פעילות זדונית
,)שרת שפונה לכמות חריגה של שרתים אחרים (כדי להדביק אותם בנוזקה או לנהל אותם לאחר שנדבקו
.)או שרת ששולח מחוץ לארגון כמות חריגה של נתונים (כדי להדליף החוצה את סודות הארגון
 ספריית פייתון שתוכננה בדיוק עבור משימות אנליזה- pandas-לצורך ניתוח הנתונים אנחנו נשתמש ב
. במהלך האתגר מצאנו רפרנס נהדר עבור סוג כזה של אתגרים ונעזרנו בו רבות.מעין אלו
:נתחיל מהכנת השטח לשאילתות שיגיעו לאחר מכן באמצעות הגדרת מספר משתני עזר
import
import
import
import

pandas as pd
numpy as np
matplotlib.pyplot as plt
gc

df = pd.read_csv(
'challenge.csv',
header = 0,
names= ["timestamp", "src_ip", "dst_ip", "src_port", "dst_port",
"protocol", "payload"]
)
df['timestamp']
%H:%M:%S.%f')
df['hour']
df['minute']
df['src_port']
df['dst_port']
df.head()

= pd.to_datetime(df.timestamp, format='%Y-%m-%d
=
=
=
=

df.timestamp.dt.hour.astype('uint8')
df.timestamp.dt.minute.astype('uint8')
df['src_port'].astype('uint16')
df['dst_port'].astype('uint16')

all_ips = set(df['src_ip'].unique()) | set(df['dst_ip'].unique())
print('Unique src:', df['src_ip'].nunique())
print('Unique dst:', df['dst_ip'].nunique())
print('Total Unique IPs:', len(all_ips))
ip_type = pd.CategoricalDtype(categories=all_ips)
df['src_ip'] = df['src_ip'].astype(ip_type)
df['dst_ip'] = df['dst_ip'].astype(ip_type)
gc.collect()
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פה אנחנו בסך הכל קוראים את הקובץ לתוך מבנה נתונים של  ,pandasכאשר המידע עצמו מומר לטיפוס
המתאים ביותר לשם כך (למשל  -התאריך מומר לאובייקט תאריך) .אנחנו גם מייצרים קבוצה של כלל
כתובות ה( IP-כתובות מקור  +כתובות יעד) ואפשרות לגשת לכתובות מקור ויעד בצורה נוחה .מהרצת
הקוד אנחנו רואים שישנן  6241כתובות  IPשונות:
Unique src: 5497
Unique dst: 5497
Total Unique IPs: 5497

נרצה כעת להבין מהו טווח הכתובות של הארגון שלנו .לשם כך ,נחפש את התחיליות שחוזרות על עצמן
הכי הרבה:
def get_network_prefix(s):
]return s.str.split(".").str[0
)]'df['src_network_prefix'] = get_network_prefix(df['src_ip
df.drop_duplicates("src_ip").groupby("src_network_prefix").size().sort_v
)alues(ascending=False

נריץ ונקבל:
src_network_prefix
120
523
142
38
131
32
100
30
7
30
...
170
11
213
11
8
10
193
10
95
9
Length: 254, dtype: int64

ניתן לראות פה ש 202-הינה התחילית הנפוצה ביותר ,בפער ברור.
נניח שכתובות שמתחילות ב 202-שייכות לארגון שלנו ,ולשם הנוחות ,נייצר מספר משתני עזר נוספים:
def is_internal(s):
)'return s.str.startswith('120.
)]'df['src_int'] = is_internal(df['src_ip
)]'df['dst_int'] = is_internal(df['dst_ip

כך נוכל לגשת בקלות לכתובות מהארגון שמשמשות ככתובת מקור או ככתובת יעד .כעת ,נתחיל לחפש
אנומליות ,נוזקות ודגלים.

דגל ראשון ( 252נקודות)
נתחיל מניתוח שעות העבודה בארגון ונחפש תעבורה חריגה מחוץ לשעות העבודה .את שעות העבודה
אפשר למצוא לפי השאילתה הבא:
\)(df.groupby('hour').size
\)'.plot.bar(title='Activity per hour
)'.set_ylabel('Connection counts').get_figure().savefig('hours.png
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התוצאה:

אפשר לראות פה יחסית בבירור ששעות העבודה הן  17:00-20:22יחד עם עובדים חרוצים שמתחילים
לעבוד כבר ב 21:22-וכאלו שמסיימים לעבוד בסביבות חצות .השעות  00:00-06:22הן שקטות כמעט
לחלוטין ולכן אם נתמקד בהן נוכל אולי למצוא פעילות שמקורה בנוזקה.
נכתוב שאילתא שתתן לנו את הכתובות הכי פעילות בתוך הארגון בשעות שהן לא שעות העבודה:
< ]'df[df['src_int'] & ~df['dst_int'] & ((df['hour'] >= 0) & (df['hour
\]))6
\)'.groupby('dst_ip
\)(.size
\)].pipe(lambda x: x[x > 0
)(.sort_values(ascending=False).reset_index

נריץ ונקבל:
3475
3467
355
330
279
218
51
34
12
5
1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

148.26.83.117
5.183.60.54
251.139.203.226
250.42.245.153
8.8.8.8
234.8.152.205
55.107.247.62
24.161.197.98
198.70.42.36
15.254.213.206
80.213.210.227
65.64.19.34
21.91.160.44
112.146.59.67
242.138.45.182
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 נבדוק אילו כתובות דיברו.ניתן לראות פה שתי כתובות שמקבלות מספר חריג של בקשות בשעות הללו
:עם שני השרתים הללו
df[df['src_int'] & ~df['dst_int'] & df['dst_ip'].isin(["148.26.83.117",
"5.183.60.54"]) & ((df['hour'] >= 0) & (df['hour'] < 6))]\
.drop_duplicates("src_ip")["src_ip"]

:נריץ ונקבל
2
120.18.164.170
31
120.18.213.107
65
120.18.192.121
186
120.18.206.150
220
120.18.120.241
240
120.18.118.50
318
120.18.104.36
398
120.18.216.242
432
120.18.48.222
480
120.18.18.124
498
120.18.45.124
521
120.18.26.88
592
120.18.57.96
797
120.18.162.115
963
120.18.143.87
996
120.18.182.116
1005
120.18.110.15
1119
120.18.66.102
1242
120.18.23.222
1335
120.18.71.37
1353
120.18.88.93
1506
120.18.159.247
1614
120.18.178.138
1629
120.18.143.73
1775
120.18.218.147
1777
120.18.132.135
1856
120.18.173.154
1902
120.18.168.250
2005
120.18.157.13
2318
120.18.103.76
2385
120.18.205.198
2406
120.18.96.34
2416
120.18.171.175
2433
120.18.55.138
2460
120.18.9.187
2852
120.18.207.47
2988
120.18.195.179
3105
120.18.251.35
3187
120.18.27.78
3281
120.18.235.29
3314
120.18.202.14
3481
120.18.156.202
Name: src_ip, dtype: category
Categories (5497, object): ['24.133.117.23', '138.62.106.170',
'92.150.22.192', '209.69.254.129', ..., '173.119.192.16', '177.66.191.51',
'178.195.62.138', '120.121.209.92']

:נגיש את הכתובות ונקבל את הדגל הראשון שלנו
flag{hsjhjskdhjkhdjksd673276327sb}
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דגל שני ( 252נקודות)
כעת נבדוק מי שולח מחוץ לארגון כמויות גדולות של נתונים .השאילתה הראשונית שלנו תדרג את
הכתובות הפנימיות ששולחות מידע החוצה לפי כמות המידע הנשלח:
\]]'df[df['src_int'] & ~df['dst_int
\)'.groupby('src_ip
\)(.payload.sum
\)].pipe(lambda x: x[x > 0
)(.sort_values(ascending=False).head

התוצאה:
src_ip
120.18.53.84
24795472
120.18.215.38
11774718
120.18.231.65
8447175
120.18.15.208
8047102
120.18.138.6
7872829
Name: payload, dtype: int64

ניתן לראות שהכתובת הראשונה שולחת מידע בפער ניכר מהכתובות האחרות .עם מי הנקודה הזו
מתקשרת?
& )"df[(df['src_ip'] == "120.18.53.84
)(~df['dst_int']][['dst_ip']].drop_duplicates("dst_ip").reset_index

התוצאה:
dst_ip
8.8.8.8

index
1896

0

זהו שרת  .DNSהאם מדובר בהברחת נתונים באמצעות ( ?DNS Tunnelingעוד על כך במאמר של יהודה
גרסטל בגליון .)02
נחפש את הכתובות שמדברות עם  202.20.63.02בתוך הרשת הארגונית ,התוצאה:
450
450
449
449
448
447
446
442
440
435
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

payload
120.18.212.32
120.18.252.47
120.18.179.89
120.18.7.139
120.18.85.233
120.18.70.11
120.18.56.143
120.18.24.144
120.18.88.125
120.18.109.224
120.18.107.52
120.18.31.136
120.18.212.63
120.18.64.46
120.18.64.93
120.18.172.179
120.18.23.132
120.18.39.9
120.18.92.185
120.18.115.245

src_ip
17372911
5344676
8272425
337259
22821948
16895409
20668204
12639850
6659136
21480711
14669212
15580481
7722221
15651258
1333362
7723299
9784261
140100
15586973
1335597

פתרון אתגרי  AI, Data Science -אתגר השב"כ 0202
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,128אפריל 2021

34

 נניח שזהו הגבול שבו אנו מפרידים בין.062- ל236-אפשר לראות שבשלב מסויים מספר הפניות נופל מ
 נגיש אותם. השרתים החשודים שלנו הם עשרת הראשונים, אם כך.פעילות זדונית לפעילות תמימה
:ונקבל את הדגל השני שלנו
flag{sjgdgyweo3983483742lk2$%^344}

) נקודות222( דגל שלישי
 אוסף כתובות גדול שבו, כלומר,את הנוזקה השלישית נמצא בעזרת איתור קליקה גדולה ברשת שלנו
 מסתבר שזהו משהו שנוזקות עושות כאשר הן.נשלחה הודעה מכל כתובת לכל כתובת ללא יוצא מהכלל
 למשל כדי לצמצם את כמות התעבורה משרת מסוים או כדי להמנע מניהול, פנימיתP2P מייצרות רשת
: קירוב לקליקה הגדולה ביותר ניתן למצוא באמצעות הקוד הבא.ריכוזי של הבוטנט
import networkx
from networkx.algorithms.approximation.clique import large_clique_size
from collections import Counter
internal_edges_all = df[
df['src_int'] & df['dst_int']
].drop_duplicates(['src_ip', 'dst_ip', 'dst_port'])
internal_ports = internal_edges_all.dst_port.unique()
port_upper_bounds = []
for p in internal_ports:
internal_edges = internal_edges_all\
.pipe(lambda x: x[x['dst_port'] == p])\
.drop_duplicates(['src_ip', 'dst_ip'])
edges = set()
for l, r in zip(internal_edges.src_ip, internal_edges.dst_ip):
k = min((l, r), (r, l))
edges.add(k)
degrees = Counter()
for (l, r) in edges:
degrees[l] += 1
degrees[r] += 1
max_clique_size = 0
min_degrees = len(degrees)
for idx, (node, degree) in enumerate(degrees.most_common()):
min_degrees = min(min_degrees, degree)
if min_degrees >= idx:
max_clique_size = max(max_clique_size, idx+1)
if min_degrees < max_clique_size:
break
port_upper_bounds.append((p, max_clique_size + 1))
max_port = 0
curr_max_clique = 0
max_clique_G = None
for p, max_clique_upper_bound in port_upper_bounds:
if curr_max_clique > max_clique_upper_bound: break
internal_edges = internal_edges_all\
.pipe(lambda x: x[x['dst_port'] == p])\
.drop_duplicates(['src_ip', 'dst_ip'])
internal_nodes = set(internal_edges.src_ip) | set(internal_edges.dst_ip)
G = networkx.Graph()
G.add_nodes_from(internal_nodes)
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for l, r in zip(internal_edges.src_ip, internal_edges.dst_ip):
G.add_edge(l, r)
_size = large_clique_size(G)
if curr_max_clique < _size:
curr_max_clique = _size
max_port = p
max_clique_G = G
max_clique_ips =
networkx.algorithms.approximation.clique.max_clique(max_clique_G)

:נריץ ונקבל
{'120.18.123.198',
'120.18.132.228',
'120.18.14.179',
'120.18.147.29',
'120.18.15.122',
'120.18.154.145',
'120.18.158.121',
'120.18.187.161',
'120.18.201.129',
'120.18.241.224',
'120.18.254.217'}

:נגיש ונקבל את הדגל השלישי
flag{12124wdjhjh78882saslw@90817#4}
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) נקודות322( הדגל הרביעי
, התחלנו מחיפוש אחר כתובת שמבצעת בקשות בזמנים קצובים.את הדגל הרביעי מצאנו כנראה במקרה
 הרצנו את השאילתה הבאה על מנת למצוא כתובות ששולחות הודעה. דקות6 למשל כל חצי שעה או כל
:בכל דקה
df[df['src_int'] & ~df['dst_int']]\
.drop_duplicates(['dst_ip', 'minute'])\
.groupby('dst_ip').size()\
.pipe(lambda x: x[(x == 60)])

: ורצינו לראות את התוצאה בתור גרף, כתובות22 השאילתה החזירה
import itertools
suspecious_ips = df[df['src_int'] & ~df['dst_int']]\
.drop_duplicates(['dst_ip', 'minute'])\
.groupby('dst_ip').size()\
.pipe(lambda x: x[(x == 60)])\
.index.tolist()
numl_cols = 4
num_rows = (len(suspecious_ips) // numl_cols) + 1
fig, axs = plt.subplots(ncols = numl_cols, nrows = num_rows,
figsize=(20, 10))
fig.tight_layout(pad=6.0)
for ax, ip in zip(itertools.chain(*axs), suspecious_ips):
df[df['dst_ip']==ip]\
.set_index('timestamp')\
.resample('Min').size()\
.plot(title = ip, ax = ax)

:הגרפים שקיבלנו
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אפשר לראות בבירור ששלושת הגרפים האחרונים (מבין אלו שיש להם נתונים) מציגים דפוסי התנהגות
שונים לחלוטין מכל מה שבא לפני .שלושת הגרפים הללו מייצגים שטף של בקשות שנוצר בשלושה
מקבצים מרוכזים ביום .נראה חשוד מאוד.
נמצא אילו כתובות פנימיות מקושרות לשלוש הכתובות שמצאנו:
df[(df.dst_ip.isin(['80.155.115.153', '78.161.198.188',
]"'132.213.142.131']))].drop_duplicates('src_ip')["src_ip

התוצאה:
503796
120.18.201.129
504115
120.18.2.84
515835
120.18.146.190
542064
120.18.216.16
567744
120.18.54.9
582629
120.18.102.12
623570
120.18.248.164
635570
120.18.123.205
647223
120.18.205.249
654354
120.18.138.14
658088
120.18.132.113
662042
120.18.188.217
666483
120.18.12.170
668357
120.18.202.49
689205
120.18.136.32
693631
120.18.219.23
717801
120.18.180.110
739725
120.18.240.47
747601
120.18.168.231
751304
120.18.36.143
757815
120.18.216.159
768456
120.18.184.225
771843
120.18.224.201
805606
120.18.102.141
817697
120.18.185.238
852189
120.18.162.99
Name: src_ip, dtype: category
Categories (5497, object): ['24.133.117.23', '138.62.106.170',
'92.150.22.192', '209.69.254.129', ..., '173.119.192.16',
]''177.66.191.51', '178.195.62.138', '120.121.209.92

נגיש ונקבל את הדגל הרביעי:
}flag{!#fdfsd^&dfsdsds*sds(sajh336
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) נקודות22 ,AI : (קטגוריהStatistics אתגר
Imagine you are a data scientist working alongside Marie Curie; a Laurent and a physicist. Inspired by her
work on radiation, she comes up with an idea for creating a new stochastic neural network layer entitled
"RadiumDropout". The suggested layer behaves as follows:
For each K'th neuron, an eight-sided die is tossed K times. The dropout is activated with probability of 1 if
and only if the sum of the K tosses is larger than 3^K, and a probability of 0 otherwise.
What is the probability that the first neuron is dropped?

:פתרון
 לפי הנוסחה שבתיאור.זהו הראשון מבין צמד אתגרי סטטיסטיקה ששימשו לכל היותר בתור חימום קל
 יתבצע אם ורק אם ערךdropout- ה. פאות0  מטילים פעם אחת קובייה עם, עבור הנוירון הראשון,האתגר
4 / 5 / 6 / 7 /  ואם הוא, לא יתבצעdropout- אזי ה1 / 2 / 3  אם ערך ההטלה הוא, לכן.3-ההטלה גבוה מ
.5/8  סיכוי של, כלומר. אזי הוא יתבצע8

) נקודות22 ,AI : (קטגוריהStatistics 2 אתגר
Still refering to challenge Statistics1:
What is the maximum number of neurons that will be dropped?

:פתרון
 סכום, עבור הנוירון השני. ראינו כבר שקיים תרחיש שבו הנוירון הראשון יופל. שאלה קלילה לחימום,שוב
 וזה כמובן אפשרי (למשל אם בשתי ההטלות נקבל, על מנת שהנוירון יופל4-ההטלות צריך להיות גבוה מ
 אך גם אם בכל ההטלות,01- מה לגבי הנוירון השלישי? במקרה זה סכום ההטלות צריך להיות גבוה מ.)0
.0  מכאן שהמספר המקסימלי הינו.) לא נצליח לקיים את התנאי0 נקבל את הערך הגבוה ביותר (שהוא
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אתגר ( Visionקטגוריה 252 ,AI :נקודות)
During your research on image similarity methods, you discover a corpus made of images, only to find out
that the original images were deleted by their creator and only their 512D feature vector was saved. You
are now provided with a single such binary vector (a pickled numpy array), which was created from a
ResNet18 model (PyTorch), pre-trained on the ImageNet corpus.
Your task is to identify the object that appeared in the original image.

לאתגר צורף קובץ .image_embedding.npy
פתרון:
לפי תיאור האתגר ,קיבלנו לידינו וקטור המייצג תמונה של עצם כלשהו ,ועלינו למצוא מהו עצם זה .כל מה
שאנחנו יודעים על הוקטור הוא שמדובר במודל של ( ResNet18רשת עצבית מלאכותית בעלת  20שכבות)
שעברה אימון באמצעות מאגר התמונות של ( ImageNetמאגר ענק של תמונות מתויגות לצרכי deep
 .)learningהגישה שלנו לפתרון הייתה לעבור על הקטגוריות של  ,ImageNetלבחור מספר תמונות
אקראיות מתוך כל קטגוריה ,לחשב עליהן וקטור בצורה דומה ולבדוק כמה התוצאה דומה לוקטור שקיבלנו
באתגר .לצורך כך ,מצאנו קובץ  JSONגדול עם קטגוריות מתוך :ImageNet
{
"0": ["n01440764", "tench"],
"1": ["n01443537", "goldfish"],
"2": ["n01484850", "great_white_shark"],
}

עברנו על הקטגוריות אחת-אחת ,ועבור כל אחת ביצענו שאילתה ב ImageNet-כדי לקבל חזרה את
רשימת התמונות ששייכות לקטגוריה .למשל ,עבור קטגוריית דגי הזהב נקבל רשימה של תמונות של דגי
זהב ,ומתוכן נבחר את עשרת התמונות הראשונות (שאינן שבורות).
עבור כל תמונה ,ביצענו חישוב מקביל ליצירת וקטור המייצג את התמונה ,והשוונו לוקטור המקורי .במידה
והוקטורים היו מספיק דומים (מעל  thresholdמסוים שהגדרנו) ,הדפסנו את התוצאה .זהו הקוד עצמו
(מימשנו אותו באמצעות שימוש ב Multi-Processing-כאשר החלקים השונים מתקשרים בינם לבין עצמם
באמצעות :)Queues
* from pwn import
from PIL import Image
from multiprocessing.dummy import Pool as ThreadPool
os
json
torch
torchvision
torchvision.models as models
numpy as np

import
import
import
import
import
import
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import
import
import
import

requests
logging
multiprocessing
matplotlib.pyplot as plt

THRESHOLD = 0.7
OUTPUT_FOLDER = "output"
NUM_THREADS = 20
MAX_IMAGES_PER_LABEL = 10
# Load the pretrained model
model = models.resnet18(pretrained = True)
# Use the model object to select the desired layer
layer = model._modules.get('avgpool')
# Set model to evaluation mode
model.eval()
transforms = torchvision.transforms.Compose([
torchvision.transforms.Resize(256),
torchvision.transforms.CenterCrop(224),
torchvision.transforms.ToTensor(),
torchvision.transforms.Normalize(mean = [0.5, 0.5, 0.5], std = [0.5, 0.5,
0.5]),])
def get_vector(image):
# Create a PyTorch tensor with the transformed image
t_img = transforms(image)
# Create a vector of zeros that will hold our feature vector
# The 'avgpool' layer has an output size of 512
my_embedding = torch.zeros(512)
# Define a function that will copy the output of a layer
def copy_data(m, i, o):
my_embedding.copy_(o.flatten())
# <-- flatten
# Attach that function to our selected layer
h = layer.register_forward_hook(copy_data)
# Run the model on our transformed image
with torch.no_grad():
model(t_img.unsqueeze(0))
# Detach our copy function from the layer
h.remove()
# Return the feature vector
return my_embedding

# <-- no_grad context
# <-- unsqueeze

def download_images(input_queue, output_queue):
while not input_queue.empty():
key, id, label = input_queue.get()
try:
r = requests.get("http://www.imagenet.org/api/text/imagenet.synset.geturls?wnid={}".format(id))
except Exception:
continue
added_images = 0
for i, image_url in enumerate(r.text.split("\n")):
if image_url == "":
continue
if added_images > MAX_IMAGES_PER_LABEL:
break
try:

0202  אתגר השב"כAI, Data Science - פתרון אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il
42

2021  אפריל,128 גליון

img = Image.open(requests.get(image_url, stream = True).raw)
output_queue.put((key, id, label, i, img))
added_images += 1
except Exception:
pass
def main():
if not os.path.exists(OUTPUT_FOLDER):
os.mkdir(OUTPUT_FOLDER)
img_list_queue
result_queue

= multiprocessing.Queue()
= multiprocessing.Queue()

v = np.load("image_embedding.npy")
cos = torch.nn.CosineSimilarity(dim = 0)
# https://s3.amazonaws.com/deep-learning-models/imagemodels/imagenet_class_index.json
with open("imagenet_class_index.json", "r") as imagenet_class_index:
labels = json.load(imagenet_class_index)
for key, (id, label) in labels.items():
img_list_queue.put((key, id, label))
img_list_thread_pool = ThreadPool(NUM_THREADS, download_images,
(img_list_queue, result_queue))
with log.progress('Searching for similar objects...') as p:
while not img_list_queue.empty():
try:
key, id, label, i, img = result_queue.get(timeout = 60)
p.status(f"{key}: Label '{label}', image #{i}")
pic_vector = get_vector(img).numpy()
cosine_similarity = cos(torch.from_numpy(v),
torch.from_numpy(pic_vector))
if cosine_similarity > THRESHOLD:
log.info(f"Found similar object: {label}, similarity:
{cosine_similarity}")
np.save(f"{OUTPUT_FOLDER}/{label}_{i}_vector.npy",
pic_vector)
plt.scatter(range(v.shape[0]), v)
plt.scatter(range(pic_vector.shape[0]), pic_vector)
plt.savefig(f"{OUTPUT_FOLDER}/{label}_{i}_image.png")
plt.clf()
except multiprocessing.queues.Empty:
break
except RuntimeError as e:
pass
img_list_thread_pool.close()
img_list_thread_pool.join()
if __name__ == "__main__":
main()

:הפלט
root@kali:/media/sf_CTFs/shabak/Vision# python3 solve.py
[?] Searching for similar objects...: 420: Label 'banjo', image #26
[*] Found similar object: assault_rifle, similarity: 0.7856280207633972
[*] Found similar object: assault_rifle, similarity: 0.7135688662528992
[*] Found similar object: assault_rifle, similarity: 0.7446579337120056

.assault rifle התוצאה שהתקבלה הייתה
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אתגר ( NLPקטגוריה 252 ,AI :נקודות)
לאתגר צורף קובץ  nlp_embedding.npyיחד עם התמונה הבאה:

פתרון:
כמו באתגר הקודם ,גם במקרה הזה אנחנו מקבלים לידינו וקטור שהתקבל מביצוע חישוב כלשהו על
אובייקט ,כאשר בפעם הקודמת מדובר היה בתמונה והפעם במשפט מתוך טקסט .אנחנו מקבלים את
הפרטים על המודל בו השתמשו לביצוע החישוב ( ,)bert-base-multilingual-uncasedיחד עם הסבר כיצד
להגיע מהמידול אל הוקטור עצמו (חישוב ממוצע על פני מספר שכבות נסתרות) .מהמידע הזה ,עלינו
למצוא את המשפט המקורי ,וממנו להגיע לאינדקס שלו בטקסט ("מספר השורה") .זה נשמע די מעורפל
אבל הכל יתבהר ברגע שנצליח לפצח את הרמז.
בתור רמז ,אנחנו מקבלים תמונה של הלוגו של השב"כ .אחד הדברים שכדאי לבדוק במהלך  CTFכאשר
מקבלים תמונה שלא ברור מה עוד אפשר לעשות איתה הוא לחפש בה מסרים שהוסתרו באמצעות
סטגנוגרפיה .ישנם כלים ואתרים רבים שמסייעים לבצע חיפוש בצורה אוטומטית ,למשל זה .אם נעלה
אליו את התמונה ,נגלה שהוסתר בה מסר חבוי באמצעות שימוש בביט התחתון של כל פיקסל:
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 הפרק השני בספר הקוראן- "בקרה-נחפש את הטקסט הנסתר البقرة בגוגל ונגלה שמדובר ב"סורת אל
: התובנה הזו מסבירה מספר דברים בתיאור התרגיל.) פסוקים001( שהוא במקרה גם הארוך ביותר בו
 מה הייתה הכוונה ב"תווים המיוחדים" (ניקוד) וכיצד יצא,) multilingual( שפתי-מדוע השתמשו במודל רב
 עלינו לחשב וקטור. ברור לחלוטין מה עלינו לעשות כעת, אם כך.)שהטקסט ממוספר (מספרי פסוקים
 הדבר. ולאתר את הפסוק שעבורו הוקטור הינו הקרוב ביותר לוקטור שקיבלנו,עבור כל אחד מהפסוקים
:נעשה באמצעות הקוד הבא
from pwn import *
import numpy as np
from scipy import spatial
from transformers import BertTokenizer, BertModel, BertConfig
import os
tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained('bert-base-multilingual-uncased')
config
= BertConfig.from_pretrained("bert-base-multilingual-uncased",
output_hidden_states = True)
model
= BertModel.from_pretrained("bert-base-multilingual-uncased", config =
config)
VECTOR_LEN = 768
def calc_layers_average(layers):
res = np.zeros(VECTOR_LEN)
count = 0
for layer in layers:
for level1 in layer:
for level2 in level1:
assert(len(level2) == VECTOR_LEN)
res += level2.detach().numpy()
count += 1
res /= count
return res
def calc_score(text):
inputs = tokenizer(text, return_tensors="pt")
outputs = model(**inputs)
hidden_states = outputs[2]
embedding_output = hidden_states[0]
attention_hidden_states = hidden_states[1:]
return calc_layers_average(attention_hidden_states)
scores = []
with log.progress('Calculating scores...') as p:
with open("AlBaqarah.txt", encoding = "utf8") as f:
line_num = 0
for line in f:
line = line.strip()
if line != "":
p.status(f"Working on line #{line_num}")
scores.append(calc_score(line))
line_num += 1
with log.progress('Searching for best match...'):
data = np.load("nlp_embedding.npy")
tree = spatial.KDTree(scores)
res = tree.query(data)
log.success(f"Best match: line #{res[1] + 1}")

. הינו הקרוב ביותר221 נריץ ונקבל שפסוק
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אתגר ( Speechקטגוריה 522 ,AI :נקודות)
האתגר האחרון בקטגוריית  AIעסק בשחזור של קובץ שמע מתוך מערך של  .numpyאת האתגר לא
הצלחנו לפתור במהלך ה CTF-ולכן אנו מזמינים אתכם לקרוא את הפתרון המצוין של Ariel Demidov
בקישור הזה .כל הכבוד!

סיכום
ללא ספק ,השב"כ הקפיצו השנה את הרמה וסיפקו  CTFמגוון ,מהנה ומאתגר מאוד .באופן אירוני למדי,
המאמר הזה כולל דווקא פתרונות לתחומים שבהם אפשר לומר שעשינו את צעדינו הראשונים תוך כדי ה-
 , CTFמכיוון שעבור התחומים הקלאסיים יותר התפרסמו כבר פתרונות בגליונות קודמים .שמחנו מאוד
שהצלחנו לפתור אתגרים מתחומים שחדשים לנו ,אבל עם זאת קיים סיכוי סביר שחלק מהפתרונות שלנו
לא היו אופטימליים ומומחה או מומחית בתחום היו בוחרים לפתור אותם בדרך אחרת.
מבחינת אתגרים ,האתגר המוצלח והמיוחד ביותר היה כנראה ( NFCקטגוריית רברסינג) אבל החלק
המגניב והמפתיע ביותר הגיע בדיעבד כשקיבלנו כל אחד לחשבון הלינקדאין האישי את ההודעה הבאה:

מה שמפתיע פה הוא שבמהלך ההרשמה ל CTF-לא סיפקנו מייל או פרטים שמקושרים באופן ישיר
לפרופיל ש לנו ,אלא כינויים וכתובות מייל משניים ,ונדרשה פה "עבודת שב"כ" מסויימת על מנת להגיע
משם אל הפרופילים הפומביים!Well played .
כל הכבוד ליוצרי האתגר ,מצפים מאוד לאתגר של שנה הבאה!
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Importless Malware
מסע אל כתיבת פוגען בעל פרופיל סטטי אפסי
מאת יואב לוי

הקדמה
אחת התכונות החשובות ביותר של פוגען היא (חוסר) הנראות שלו  -כלפי המשתמש ,מערכת ההפעלה
ותוכנות  AVלמיניהן .ככל שהפוגען יהיה יותר חמקמק ( )Stealthyגדלים סיכוייו להשאר שמור על מערכת
הקבצים ,לרוץ על מערכת ההפעלה ,לשמר עליה שרידות ( ,)Persistencyלקבל הרשאות נוספות ,ולהצליח
לבצע את משימתו.
לכן ,חלק גדול מתהליך הזיהוי של פוגען מוקדש לאנליזה סטטית  -חקירה של הפוגען על סמך המאפיינים
הפנימיים שלו מבלי לבחון את התנהגותו בפועל .אנליזה סטטית יכולה להתבצע בכמה שכבות:


זיהוי מבוסס חתימה ( - )hashחישוב פונקציית גיבוב על כל הקובץ והשוואת התוצאה למאגר של
חתימות זדוניות מוכרות .מכיוון שניתן לעקוף זיהוי זה ע"י שינוי בית אחד בקובץ ,זהו הזיהוי הכי
פחות אמין.



זיהוי מבוסס  - importsהתבוננות בפונקציות מערכת מוכרות שקובץ ההרצה מייבא בשמן ()name
או בסדרן ( .)ordinalבשיטה זו ניתן ללמוד המון על הפונקציונליות של הקובץ אבל ניתן לעקוף את
הזיהוי באופן חלקי ע"י שימוש בטעינת זמן ריצה של פונקציות (הרחבה בהמשך).



זיהוי מבוסס  - patternsחיפוש מחרוזות/תבניות חשודות ידועות בתוך הקובץ .למשל באמצעות חוקי
 .yaraניתן לעקוף זיהוי זה ע"י שימוש ב packers-או ע"י הצפנת מחרוזות.

במאמר הזה נציג שיטות לא סטנדרטיות למזעור הפרופיל הסטטי של פוגען בעל יכולות רבות כרצוננו,
כאשר המטרה הסופית היא לקבל פוגען שלא מסגיר אף חלק בפונקציונליות שלו .את הפוגען לדוגמה
נכתוב בשפת  Cטהורה ב SDK-הנפוץ  ,Visual Studio 2019בארכיטקטורת  30ביט ובסביבת Windows
 .10על הדרך נלמד גם על פורמט  PEוקונבנציות שימוש ב.Windows API-
המאמר מניח שהקורא בעל ידע בסיסי ב ,Windows-בשפת  Cוב .Malware Analysis-המאמר עלול להיות
קצת הרפתקני למי שאין לו ניסיון בכתיבת קוד אבל לאורכו יהיו קישורים למקורות שיספקו בסיס טוב
להעמקה .בסוף המאמר יצורף קישור ל github-של הקוד שהשתמשנו בו עבור מי שירצה לכתוב נוזקה
כזאת בעצמו.
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אנליזה סטטית לתוכנית שלא עושה כלום
ננסה בתור התחלה לקמפל תוכנית שפשוט חוזרת  -בלי לעשות כלום .נכון ,זה עדיין לא ממש פוגען אבל
זאת נקודת התחלה טובה לבחון את הפרופיל הסטטי הראשוני של הפוגען שננסה לכתוב.
קוד המקור פשוט למדי:

כותרת ראשית
על מנת לחקור סטטית את קבצי ההרצה שנקבל במהלך כתיבת הפוגען נשתמש בכלי המצוין והחינמי
 Detect It Easy1של .horsicq
נקמפל את התוכנית ונבדוק איך נראה קובץ ההרצה שלנו ב:DIE-

 DIEמראה לנו שמדובר בקובץ מסוג  PEבארכיטקטורה  30ביט ,שקומפל בחודש ינואר השנה וחתימת
הלינקר (המודול שאחראי על יצירת הקובץ) היא של  .Microsoft Linkerבנוסף מצוין שהכתובת היחסית
בקובץ ממנה התוכנית תתחיל לרוץ היא  .)Entry Point( 22222203עד כאן הכל יחסית סטנדרטי.

1

horsicq/Detect-It-Easy: Program for determining types of files for Windows, Linux and MacOS.
)(github.com
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נשים לב שרשימת ה imports-אינה ריקה .נלחץ על  Importונראה אותה:

מה קורה פה? התוכנית שלנו לא עושה כלום ובכל זאת מייבאת עשרות פונקציות מ 3-ספריות  dllשונות
למרות שלא השתמשנו באף פונקציה בקוד המקור.
ננסה לשפר את המצב ע"י קימפול הקוד בגרסת  Releaseבמקום  Debugונתבונן שוב:

Importless Malware
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,128אפריל 2021

49

נשים לב שנוספה חתימת קומפיילר  .Microsoft Visual C/C++נתבונן שוב ב:imports-

עכשיו קיבלנו אפילו יותר  importsמאשר בגרסת  !Debugנוספו עוד הרבה -DLLים מסוג .api-ms-win-crt
מדובר בספריות שהן חלק מ Visual C++ Redistributable Packages-כלומר התלויות ()dependencies
הטבעיות של אפליקציות שנוצרו ב.Visual Studio-
לא טוב ,אנחנו רוצים שהפוגען שלנו לא יהיה תלוי באף ספריה ובטח לא שייבא כל כך הרבה פונקציות
מחשידות ומסגירות (לכאורה).
אם נסתכל על הקובץ ב IDA-נגלה שהתוכנית נראית ככה:
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והקוד שנמצא ב - 2222206b( entry point-ע"פ  )DIEהוא:

וזאת שגרה מוזרה שבכלל לא דומה לקוד התוכנית שכתבנו .השגרה מכילה כל מיני קריאות לפונקציות
שמעולם לא קראנו להן בקוד המקור (לפחות לא במודע) .למיודעי סודות ה RE-מבין הקוראים בטח כבר
נדלקה נורה אדומה למשמע כתובת ה entry point-המוזרה של הקובץ  -כתובת ה entry point-הטיפוסית
של קבצי הרצה היא  22222222ושם אמור להיות ממוקם הקוד של פונקציית  .mainנשים לב שלקראת
סוף השגרה אכן יש קריאה לכתובת ( 22222222מסומנת בצהוב):

ואם נקפוץ לכתובת הזו נמצא את זה:
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זה כבר יותר מסתדר ונראה כמו משהו שמזכיר את פונקציית ה main-שלנו .חדי העין מביניכם ישימו לב
שהקוד מכיל בדיוק  0פקודות אסמבלי שתרגומן לשפה עילית הוא ” ,“return 0למרות שלא כתבנו
במפורש את הפקודה הזאת בקוד שלנו .זה קורה כי הקומפיילר מוסיף את הפקודות האלה אוטומטית אם
הגדרנו שהפונקציה תחזיר ערך מטיפוס  intאבל לא כתבנו במפורש בקוד איזה ערך להחזיר.
עדיין נותרת השאלה  -מי הזריק לתוכנית שלנו את השגרה המוזרה שבגללה כנראה נוספו לנו מלא
 ?importsהתשובה הפעם היא הלינקר של  .Visual Studioמסתבר שאם לא מגדירים ללינקר במפורש
להתחיל את הריצה של הקוד מפונקציית ה( main-או כל פונקציה אחרת) הוא יתחיל לרוץ משגרת ברירת

מחדל בשם " "mainCRTStartupשמבצעת פעולות מקדימות (למתקדמים :טעינת ארגומנטים ,ביצוע
הקוד שמחוץ לפונקציית ה main-ומחוץ לשאר הפונקציות ועוד כמה פעולות שקשורות ל security-ו-
 )integrityובסוף קוראת גם ל .main-מה שאנחנו צריכים לדעת לגביה זה שהיא מפריעה לנו לכתוב
תוכנית ללא  importsולכן צריך למצוא דרך לעקוף את הקריאה לפונקציה הזאת .חיפוש קצר
באינטרנט

יוביל

לתיעוד

הרשמי

בMSDN-

שמציע

לשנות

את

הגדרות

הפרויקט

ב-

 Linker>Advanced>Entry Pointלשם הפונקציה ממנה אנחנו אמורים להתחיל.
נעשה את זה ,נקמפל את התוכנית מחדש ונטען את הקובץ שוב ל:DIE-

הצלחנו .סוף סוף אין לתוכנית המנוונת שלנו בכלל ( importsוה entry point-תואם לכתובת של
פונקציית ה.)main-
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בינתיים לא עשינו כלום חוץ מלוודא שאין לקובץ ההרצה שלנו בכלל  .importsעל מנת לבנות פוגען
פונקציונלי לא נוכל להשתמש רק בקבועים ואופרטורים של שפת  ,Cנהיה חייבים להשתמש בשכבה
בסיסית של פונקציות שמממשות  APIכלשהו בין הקוד לבין מערכת ההפעלה ,מערכת הקבצים וה.I/O-
הגישה הנאיבית תגיד  -בואו נכתוב את כל הפונקציות שאנחנו צריכים בעצמנו ונקמפל אותן עם הקוד
שלנו .בפועל זה לא פרקטי כי מערכת ההפעלה  Windowsעל שלל גרסאותיה אינה מתפרסמת בשיטת
קוד פתוח (בעניין זה שווה לציין שרוב קוד המקור של גרסת  Windows XPדלף לרשת לאחרונה) וגם כי
מדובר בהמון קוד וייקח המון זמן לשחזר אותו.
לכן נהיה חייבים להשתמש לפחות בספריות הבסיסיות ביותר של .Windows API

איך בכלל תוכנית משתמשת בפונקציות לא שלה?
לפני שנסביר איך הפוגען שלנו יעבוד שווה להבין קודם איך תוכנית רגילה עובדת .רק על תהליך טעינת
הספריות והפונקציות אפשר לכתוב מאמר שלם אבל אנחנו נסתפק בהסבר חלקי שיכסה את הרקע
התיאורטי הדרוש להבנת הקוד שנבנה בהמשך.

ספריות
שימוש בספריות הוא נדבך חשוב בפיתוח תוכנה (ופיתוח נוזקה) כי הוא מאפשר שימוש בקוד שמישהו
כבר כתב ומימש בצורה יעילה בשבילנו .יותר מזה ,ב Windows-לא נוכל לממש את רוב פונקציות הAPI-
בעצמנו גם אם נרצה כי כמו שכבר אמרנו הקוד שלהן לא פורסם מעולם.
במאמר זה נתמקד בשימוש בספריות קוד דינמיות ( .)Dynamic-Link Libraryבמערכת הפעלה Windows
הספריות הן קבצים בפורמט  PEעם סיומת  .dllרגע ,אבל גם כל קובץ הרצה (עם סיומת  ).exeהוא
בפורמט  PEאז מה ההבדל בין ספריה לבין קובץ הרצה? בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים ההבדל הוא
לא כ"כ גדול .גם לספריה יש פונקציית  mainמשלה (קוראים לה לרוב  )DllMainשרצה בעת טעינת
הספריה לזיכרון של תהליך ,יצירת  threadחדש או הסרה של הספריה מהזיכרון .מעניין לציין שבאופן
שקול ,עם לא הרבה שינויים אפשר להשתמש גם בקובץ הרצה ( ).exeבתור ספריה דינמית.
כדי להשתמש בקוד שנמצא בספריות נצטרך קודם לטעון אותן לזיכרון התהליך שלנו.
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טעינת ספריות


טעינה באמצעות IAT
טעינה שמתבצעת מיד לאחר הטעינה של קובץ ההרצה לזיכרון ע"י מערכת ההפעלה .מכיוון שמערכת
ההפעלה צריכה לדעת אילו ספריות לטעון ,חייבת להיות הצהרה על הספריות הדרושות במבנה
הקובץ (המידע הזה שמור במבנה נתונים בשם  )IAT( Import Address Tableובו מופיעה בין השאר
גם רשימת ה .)imports-מערכת ההפעלה (או ליתר דיוק ה )Image Loader-עוברת על ה IAT-וטוענת
למרחב הזיכרון את הספריות שהקובץ מבקש לייבא .שיטת טעינה כזו היא הנפוצה ביותר
באפליקציות בסביבת  .Windowsחיפוש הספריות על הדיסק נעשה מהנתיב שקובץ ההרצה נמצא בו
ואם הן לא נמצאות שם אז בנתיבי ברירת מחדל (למשל  )C:\Windows\System32או בנתיבים
שנמצאים ב .PATH-באופן מטריד ,מסתבר שה Loader-יטען גם ספריות ששמן מכיל נתיב ברשת (וכך
בעצם עלול לבצע הורדת קובץ ללא ידיעת וכוונת המשתמש).



טעינה בזמן ריצה
טעינה שמתבצעת בזמן שהקובץ כבר רץ וטעון לזיכרון .ניתן לבצע טעינה בזמן ריצה של ספריה
בעזרת שימוש בפונקצית ה API-המוכרת ( LoadLibrayשהיא חלק מ )kernel32.dll-וציון שם הספריה
המבוקשת .במצב כזה מערכת ההפעלה תחפש מקטע גדול מספיק במרחב הזיכרון שלא בשימוש,
תטען אליו את הספריה ותחזיר למשתמש את הכתובת בזיכרון שאליה נטענה הספריה.

שימוש בפונקציות מתוך ספריות
ניתן לקרוא לפונקציה רק מרגע שהיא טעונה לזיכרון והקוד שלנו מכיר את הכתובת שלה.
כאשר הטעינה היא בזמן ריצה אז אפשר לקבל את כתובת הפונקציה באמצעות הפונקציה
( GetProcAddressשמקבלת את הכתובת של ה DLL-בזיכרון ואת שם הפונקציה המבוקשת) .פונקציות
שיתקבלו בצורה כזו לא יופיעו בטבלת ה .imports-לכאורה היה אפשר לסיים את המאמר כאן? לא
בדיוק ,כי בכל זאת נצטרך לקבל איכשהו את הכתובת של הפונקציות  LoadLibraryו.GetProcAddress-
אנחנו לא רוצים לטעון את הפונקציות האלה סטטית כי אז טבלת ה imports-לא תהיה ריקה .מצד שני,
ברור שלא ניתן לטעון אותן בזמן ריצה בעזרת עצמן לפני שאנחנו יודעים את הכתובות שלהן מראש.

Importless Malware
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,128אפריל 2021

54

תהליך כתיבת הפוגען
עכשיו יש לנו מספיק ידע תיאורטי כדי להתחיל לכתוב את הקוד של הפוגען .נשאב השראה למימוש (כמו
תמיד) מתשובה ב Stack Overflow-ואת הרקע התיאורטי משילוב של מקורות רשמיים ולא רשמיים.

תהליך מציאת הספריות
נהיה חייבים להמציא איכשהו את הגלגל מחדש כדי לקבל גישה לפונקציות  APIכלשהן .אבל אין לנו דרך
לטעון אף ספריה לזיכרון בלי הצהרה עליה בטבלת ה imports-או שימוש בפונקציית  .APIנשאלת השאלה
האם מישהו אחר יכול לעשות את זה בשבילנו?
התשובה היא כן ,ומערכת ההפעלה  Windowsתמיד עושה את זה כשהיא מתחילה להריץ כל קובץ וכמו
שכבר הזכרנו המודול שאחראי על זה נקרא ( Image Loaderאו  )Ldrוהוא רץ כחלק מהספריה .ntdll.dll
המובאה הבאה מתוך הספר :Windows Internals, Sixth Edition, Part 1

כדי לבדוק נטען את הקוד המנוון ונטול ה imports-שלנו לדיבאגר שמתאים בדיוק למשימות האלה -
:WinDbg
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עוד לפני שהקוד התחיל לרוץ נטענו  2מודולים לפי הסדר הזה :קובץ ההרצה עצמו,ntdll.dll ,
 .kernelbase.dll ,kernel32.dllנשאלת השאלה למה נטענו גם  kernel32ו ?kernelbase-עד כה לא מצאתי
תיעוד רשמי לעובדה הזאת ,וגם התיעוד הלא רשמי בנושא דל :כתוב במאמר הזה (בעמ'  )0שkernel32-
תמיד יטען שני למרחב הזיכרון של כל תהליך ,ואין אזכור ל( kernelbase-אם אחד מקוראינו יודע את
התשובה הוא מוזמן להאיר את עינינו בתגובות לגיליון) .בכל מקרה אנחנו לא נתלונן לאף אחד שעכשיו
בזכות מערכת ההפעלה יש לנו  3ספריות  APIשטעונות לזיכרון "במתנה" .איך ניגש אליהן ואיך נחלץ מהן
פונקציות?
כדי להבין איפה שמורים המודולים (הספר יות עם הקוד שנטענו לזיכרון) ואיך להגיע אליהם נצטרך לצלול
קצת לתוך מבני הנתונים של תהליך ושל פורמט  .PEקחו נשימה ארוכה  -מתחילים.
אחד המבנים הבסיסיים (והפחות מתועדים) בזיכרון של תהליך הוא הThread Information Block (TIB)-
או בשמו השני ) Thread Environment Block (TEBוהוא מבנה נתונים שמכיל מצביעים למידע על ה-
 threadשרץ כרגע במעבד .ניתן לגשת אליו באמצעות שימוש ברגיסטר בשם  FSשמאחסן את הכתובת ל-
 .TEBכדי לעשות את זה נשתמש בפונקציה  __readfsdwordשמחזירה את המידע בזיכרון בהיסט שניתן
לה מכתובת ה .TEB-קריאה על הפונקציה  __readfsdwordב MSDN-מובילה לתובנה שהיא לא מאוד
מחמירה בדרישות שלה:

היא כ"כ בסיסית שהדרישה היחידה כדי להשתמש בה היא מעבד בארכיטקטורה  .x86כעת נסתכל על
תיעוד לא רשמי של ה TEB-כדי להבין מה נוכל לקבל ממנו:
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הוא מכיל בין השאר מצביע למבנה נתונים קצת יותר מוכר בשם )Process Environment Block (PEB
בהיסט  . 0x30בגדול ,זה מבנה נתונים שמשמש בעיקר את מערכת ההפעלה ומכיל מידע על קובץ
ההרצה , entry point :דגלים ,פרמטרים ומצביעים למבני נתונים נוספים .תיאור חלקי של המבנה הפנימי
שלו מאותו אתר:

מה שמעניין אותנו מפה הוא המצביע בהיסט  0x0Cלמבנה בשם ( PEB_LDR_DATAזוכרים מה זה )?Ldr
שלפחות ע"פ התיאור שלו ב MSDN-הוא נשמע מבטיח:

יאללה ,ניגש שוב לתיעוד הלא רשמי כדי לקחת מהמבנה הזה את המודולים שלנו:
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בהיסט  0x14יש מצביע לרשימה מקושרת של המודולים הטעונים לפי הסדר שבו הם נטענו לזיכרון .אם
נעקוב אחרי המצביע הזה נגיע להיסט  0x08בתוך מבנה בשם  LDR_DATA_TABLE_ENTRYשנראה ככה:

כאשר ב 0x08-יש מצביע לאיבר ברשימה מקושרת (של כל המודולים בזיכרון) ובהיסט  0x18יש את
הכתובת בזיכרון של אותו מודול שאנחנו מצביעים אל ה LDR_DATA_TABLE_ENTRY-שלו כעת .לכן נצטרך
להוסיף  0x10לאיפה שאנחנו מצביעים כרגע כדי לקבל את המודול.
חפרנו מספיק ,בואו נבדוק איך זה נראה בקוד ואם זה בכלל עובד .חשוב לזכור שבשפת  Cלפני גישה לכל
מצביע נצטרך לבצע המרה לטיפוס המצביע ולאחר מכן שימוש באופרטור הגישה " * " (.)dereferencing
נקבל את כתובת המודול הראשון (קובץ ההרצה) באמצעות שורת הקוד הבאה:

לאחר מכן ,כדי לקבל את המודולים הבאים אחריו פשוט נוסיף עוד המרות ואופרטורים (כי הם נשמרים
בצורת רשימה מקושרת).
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נכניס את  2המודולים הראשונים למשתנים מקומיים ,נעבור למצב  Debugונראה מה מתקבל:

אפשר לראות שהצלחנו לקבל את הכתובת של שלושת הספריות שהיו אמורות להטען כמו שראינו ב-
.WinDbg

שיטת מציאת הפונקציות
אם נחזור לתשובה ב Stack Overflow-נראה שלאחר השגת  kernel32מתבצע פרסור של מבנה הPE -
 headerכדי להגיע לשמות הפונקציות והמספר הסידורי שלהן .נשנה מעט את הקוד כדי לנפות שגיאות
קומפילציה וכדי לקבל שיטה יותר רובסטית ופחות רועשת סטטית על מנת להשיג את הכתובת של כל
פונקציה שנרצה מכל ספריה:

לפנינו פונקציה שמקבלת כתובת של מודול ( )dllו hash-של שם הפונקציה ומחזירה את כתובת הפונקציה
בזיכרון .היא עושה את זה ע"י מעבר על רשימת ה exports-של ה ,dll-מציאת המספר הסידורי ובעזרתו
את הכתובת היחסית בתוך המודול של הפונקציה עם ה hash-המבוקש.
בכוונה אנחנו משתמשים בהשוואה בין -hashים ולא בין מחרוזות כי אם נשווה באמצעות מחרוזת hard-
 codedאז היא תופיע ב strings-של הקובץ ותסגיר את הפונקציונליות שאנחנו מנסים לממש .אבל באיזה
אלגוריתם  hashנשתמש? בגדול  -כל אלגוריתם אמור לעבוד .בקטן  -לא.
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ניקח לדוגמה את האלגוריתם שמופיע במדריך על  API hashingבאתר :Red Teaming Experiments

הפונקציה נראית מסובכת ומבלבלת (בדיוק כמו שהיינו מצפים מפונקציה שאמורה לגבב את שמות
הפונקציות שאנחנו משתמשים בהן) אבל אם ננסה לבדוק את ה hash-המתקבל מהאלגוריתם הזה עבור
מספר גדול של שמות פונקציות נגלה שישנה בעיה:

יש לפחות  0פונקציות עם שם שונה ו hash-זהה לגמרי! קוראים לזה  hash collisionוזה הדבר הכי גרוע
שיכול לקרות באלגוריתם ( hashingהוגש  issueב github-של האתר ,שבעקבותיו מאז נוספה במאמר
הסתייגות לגבי הפונקציה) .נצטרך למצוא אלגוריתם אמין יותר שנבדק מראש על מספר גדול של שמות
פונקציות .במאמר המפורט של קבוצת המחקר  The Last Stage of Delerium2משנת ( 0220שעוסק בין
השאר באיך לבנות  - shellcodeקשור מאוד למה שאנחנו מנסים לעשות) נמצאו דרכים להקטין את גודל
הקוד ע"י המנעות מכתיבת מחרוזות  hard codedושימוש ב hash values-במקום:

The Last Stage of Delerium. Win32 Assembly Components.
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2

נממש את הפונקציה שהוצעה עם  seedשרירותי כלשהו .נבדוק שהבעיה נפתרה:

כעת יש לנו מנגנון אמין לקבלת כל אחת מהפונקציות ב ntdll.dll, kernel32.dll, kernelbase.dll-ורק נשאר
לבחור באיזה פונקציות נרצה להשתמש .מעניין לציין שבמקרה (או שלא במקרה) פונקצית  hashדומה
שימשה את הפוגען  BlackEnergy V.2שנידון בהרחבה בגיליון ה.201-

דוגמאות לשימוש בפונקציות
קריאה לפונקציה הראשונה Sleep -
בתור התחלה נרצה לגרום לפוגען שלנו לבצע פעולה פאסיבית למדי " -לישון" למשך זמן מוגדר מראש
באמצעות הפונקציה המוכרת  .Sleepנבחר בפונקציה הזאת כי:
א .הקריאה אליה פשוטה ולא דורשת שימוש במבני נתונים או פרמטרים מיוחדים.
ב .פוגענים אוהבים לבצע את הפעולה הזאת בתחילת הריצה כדי להקטין את הפרופיל הדינמי שלהם -
כלפי המשתמש/החוקר לא תתבצע אף פעולה מחשידה מיד לאחר הרצת הקובץ וכלפי תוכנות הAV-
זה יעכב/ימנע את הזיהוי ע"י הארכת זמן הריצה של הפוגען ב.sandbox-
לפני שנאחסן את הכתובת לפונקציה  Sleepנצטרך קודם להגדיר מצביע אליה .בשביל להגדיר מצביע
לפונקציה בשפת  Cצריך לדעת איך נראית החתימה שלה (מתוך :)MSDN

סטודנטים שלמדו קורס במערכות תוכנה יודעים שעל מנת להגדיר מצביע לפונקציה כזאת נצטרך לכתוב
שורה בסגנון הזה:

Importless Malware
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,128אפריל 2021

62

שמשמעותה "הגדר מצביע בשם  sleep_pלפונקציה שמקבלת ארגומנט אחד מטיפוס  DWORDולא
מחזירה ערך ) ."(voidננסה להכניס את הכתובת של הפונקציה אל המצביע שהגדרנו ולקרוא לה:

אם נריץ את הקוד בגרסת  Releaseנגלה שהוא עובד  -ישן  6שניות ואז יוצא .באופן לא ברור אם נריץ
אותו בגרסת  Debugנקבל שגיאה מוזרה:

רשום שה( ESP-רגיסטר המצביע לראש המחסנית) לא נשמר כמו שצריך בגלל שקראנו לפונקציה עם
מצביע שהוגדר באופן שונה מהחתימה האמיתית של הפונקציה .בתוכנית הבסיסית שלנו זה לא באמת
הפריע לתוכנית לבצע את מה שהיא עושה כי היא סיימה לרוץ מיד אחרי זה ,אבל אם נשאיר את זה ככה
זה יפריע לנו לקרוא לפונקציות נוספות אחריה שישתמשו בערכים שנטענו למחסנית .חיפוש קצר בגוגל
מוביל לתשובה שמסבירה למה זה קרה :הפונקציה  Sleepמקיימת קונבנציית קריאה סטנדרטית שבין
השאר "מנקה אחריה את המחסנית" (משנה את ערך ה ESP-לערך המקורי שלו לפני שהתבצעה הקריאה
לפונקציה) מבלי שהשגרה הקוראת תצטרך לדאוג לזה .את הקונבנציה הזאת מקיימות כל הפונקציות שהן
חלק מ ,Windows API-אבל משום מה רק בחלקן זה מצוין במפורש בתיעוד הרשמי .מה שקרה הוא
שהפונקציה  Sleepשינתה את ערך ה ESP-בסוף הריצה שלה ,וגם הפונקציה  mainעשתה את זה ,כלומר
הוא שונה פעמיים ולכן אנחנו רואים את החריגה הזאת .התיקון הוא קל אחרי שמבינים מה הבעיה:

אם נגדיר את המצביע לפונקציה כמצביע מסוג מצביע לפונקציית  ,APIאחרי שנריץ שוב את הקוד לא
נקבל את השגיאה .זהו ,מעתה והלאה אנחנו יודעים בדיוק איך להגדיר מצביעים לפונקציות ואיך לבצע
אליהם השמה נכונה.
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מחיקת הMBR-
אם נרצה לגרום לנזק קשה מאוד לשיקום למחשב שיריץ את הנוזקה שלנו ,נוכל לדרוס את  620הבתים
הראשונים בדיסק הקשיח שלו ( )Master Boot Recordובכך למנוע ממנו לטעון את מערכת ההפעלה
בפעם הבאה שהוא ידלק .הטכניקה נוצלה לראשונה בקנה מידה גדול ע"י הפוגען  Shamoonב 0220-נגד
חברת השמנים  SAUDI ARAMCOובעקבות כך  32אלף ממחשביה הפכו לבלתי שמישים.
כדי לגשת ל MBR-ניצור  handleעבור הנתיב " "\\.\PhysicalDrive0וכתיבה אליו באמצעות הפונקציה
 WriteFileבהרשאות כתיבה כמו קובץ רגיל .את הנתיב לא נכתוב במפורש בקוד (כדי שלא יראו אותו ב-
 )stringsאלא נשמור אותו כמערך  intעם תוספת של מספר קבוע לכל ערך  asciiבמחרוזת ונקבל את
המחרוזת המקורית באופן דינמי ע"י חיסור בלולאה פשוטה.

כאשר נריץ את הפוגען המתקבל בתוך מכונה וירטואלית בהרשאות גבוהות וננטר את הפעולות שלו
באמצעות הכלי  ProcMonנראה שהפעולה הצליחה:

לאחר הדלקה מחדש של המכונה נקבל את המראה הלא נעים הבא:

בשלב זה ,ההתאוששות מהנזק שנגרם ממש לא טריויאלית ותדרוש לכל הפחות שימוש במדיית התקנה
חיצונית ובתוכנות  recoveryלמיניהן.
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אופן השימוש בפונקציות מספריות אחרות
נוכל להשתמש בפונקציות שאינן חלק מ 3-ספריות ברירת המחדל ע"י שימוש בפונקציות
 LoadLibraryו GetProcAddress-מ.kernel32-
שרידות ()Persistency
אם נרצה לשמר שרידות של הפוגען שלנו נוכל לבצע הורדת קובץ מהאינטרנט לנתיב Startup
ע"י שימוש בפונקציה יחידה:

URLDownloadToFile

ששייכת לספריה  .urlmon.dllאת השימוש

במחרוזות הדרושות כארגומנטים לפונקציה נעשה באופן דינמי בדומה למה שעשינו קודם:

נריץ את הפוגען בצורה דומה ונראה שהוא עובד:

באופן דומה נוכל לשמר שרידות באמצעות ערכי רגיסטרי ע"י שימוש בפונקציות  RegOpenKeyו-
 RegSetValueExמהספריה .Advapi32.dll
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הפרופיל הסטטי המתקבל
לאחר שינוי כמה הגדרות ב Linker-כך שלא יוצג  Debug infoוגם לא ( Manifestמקבץ הגדרות
שעוזרות למערכת ההפעלה להריץ/להציג את הקובץ באופן מסוים) נראה שמתקבל קובץ קטן
במיוחד עם מעט מאוד :strings

אם נריץ את הפוגען בצורתו הנוכחית הוא לא יצליח לעשות את מה שהוא אמור כי כדי לדרוס את סקטור
ה MBR-או לכתוב קובץ לתיקיית ה Startup-יש צורך בהרשאות  .administratorאם מצרפים manifest
ישנה אפשרות להוסיף לו את האופציה  requireAdministratorאבל זה יופיע גם ב strings-של הקובץ
ועלול להוסיף חשד .במקום זאת נשתמש במנגנון לא מאוד מוכר של מערכת ההפעלה  Windowsשגורם
לכל קובץ ללא  manifestששמו מכיל הטיות של המילה  updateאו  patchלדרוש הרשאות גבוהות באופן
אוטומטי .לכן נצטרך רק לשנות את השם של הקובץ:

ולאייקון של הפוגען נוסף "מגן" קטן שמציין שיש צורך בהרשאות גבוהות על מנת להריץ אותו ואכן
כשננסה להריץ אותו הוא ידרוש הרשאות גבוהות באמצעות .UAC prompt
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זיהוי והגנה
בשלב הזה מובן שמי שקרא את המאמר וייתקל בעתיד בקובץ הרצה ללא  importsלכל הפחות
יחשוד בו  -ובצדק .אין באמת סיבה לא להשתמש במנגנון הטעינה הדינמית של פונקציות פרט
להתחמקות מחקירה סטטית או הזרקת  shellcodeלתהליך.
הדרך הבסיסית לזיהוי טכניקה כזאת היא פשוט בדיקת כמות ה Imports-ב .IAT-במקרה של
הפוגען שכתבנו זה יעבוד מצוין ,וקיימים מודולים ב yara-שנותנים לנו בדיוק את המידע הזה.
הבעיה היא שיהיה קל מאוד להתחמק מהזיהוי הזה ,פשוט ע"י הוספת קוד לגיטימי (שכן
משתמש ב )imports-לאחר הקוד שלנו .בצורה כזו נקבל פוגען "מוסווה" בתוך תוכנית סטנדרטית
בעלת פרופיל סטטי לגיטימי לגמרי .למעשה ,ככה נוכל להעתיק פרופיל סטטי של כל תוכנית
ולהטמיע אותו בקובץ שלנו .בתרחיש כזה הדרך הבסיסית לזיהוי תיכשל.
מצד שני ,אין לנו באמת דרך לזהות את הטכניקה הזאת ע"פ פונקציות או מחרוזות כי אין בה
שימוש בפונקציות או מחרוזות .אפשר לנסות לחתום את מבנה הלולאה שבה מפוענחות
המחרוזות אבל שינוי הלולאה או שימוש בפונקצית הצפנה אחרת תסכל את הזיהוי .בנוסף ,מכיוון
שהשתמשנו בפונקצית  hashלזיהוי  exportsאז שמות הפונקציות האמיתיות בכלל לא ישמרו
בתוך זיכרון התוכנית במהלך הריצה .נצטרך למקד את הזיהוי לפעולה הבסיסית ביותר בטכניקה
שלא ניתן להמנע ממנה  -והיא קבלת ה LDR Data Entry-בעזרת השימוש ברגיסטר  FSוהקבועים
 0x0c ,0x30ו 0x14-כפי שמתואר בפרק "תהליך כתיבת הפוגען" .חוק יארה מתקדם שמזהה
ווריאנטים של הטכניקה הזאת מובא כאן באדיבות החוקרת שלי רבן:

[גרסת טקסט של החוק זמינה כאן]
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החוק חותם את הבתים של הפקודות והקבועים הקריטיים בשפת מכונה ומתעלם משונויות שיכולות
להיווצר כתלות בתוכנית הספציפית ע"י שימוש ב .wildcards-בנוסף ,על מנת להמנע מfalse positives-
החוק חל רק על קבצים בעלי תחילית  - )0x5a4d( MZכלומר רק קבצי הרצה.
למען ההגינות נציין שניתן להתחמק גם מהחוק הזה למשל ע"י שימוש ב .Assembly Obfuscation-מצד
שני ,זה כבר יהיה הרבה יותר קשה כי זה יאלץ את התוקפים להבין את הקוד ברמת ה Assembly-ולממש
יותר מרק קוד בשפת  . Cנדגיש שהחוק הנ"ל רק מקנה לנו זיהוי של הטכניקה ,ולא זיהוי של מה התוכנית
באמת מבצעת .במילים אחרות ניתן להשתמש בחוק כדי להחשיד קבצים אבל לא בהכרח להפליל אותם.

סיכום
התחלנו את המאמר עם אתגר  -כתיבת פוגען ע"י שימוש בפונקציות  APIמבלי לייבא אותן .הניסיונות
הראשונים הכריחו אותנו להעמיק את הידע שלנו בנוגע לשימוש בספריות ובאופן הפעולה של קומפיילרים.
בעזרת קצה חוט מ Stack Overflow-ושימוש בכמה מקורות מידע בלתי רשמיים הצלחנו להבין כיצד בנויים
החלקים ב PE header-המשמשים לטעינת הקוד והספריות הדרושות לו .הבסיס לפוגען שכתבנו הוא
הכתובות בזיכרון של  3ספריות בסיסיות וחזקות שבעזרתן ניתן לממש בעצם כל פונקציונליות שנרצה.
למדנו על חתימות של פונקציות וכיצד להצהיר עליהן בשפת  .Cהקטנו את הפרופיל הסטטי עוד יותר ע"י
שימוש בפונקציות  hashבמקום מחרוזות ולמדנו גם על הבעיות שעלולות לצוץ בעקבות השימוש בשיטה
הזו .סיפקנו שגרה נוחה לשימוש בכל פונקצית  APIשנרצה ,מכל ספריה דינמית שנרצה .לאחר מכן כתבנו
פוגען לדוגמה שמתחמק מזיהוי דינמי ע"י שינה ,משמר שרידות בנתיב  ,Startupגורם נזק מאוד קשה
לשחזור במחשב הקורבן ע"י מחיקת ה ,MBR-וכל זאת מבלי לחשוף מראש אף חלק מהפונקציונליות שלו.
לאחר מכן הצגנו כלי לא טריוויאלי בצורת חוק  yaraשמזהה את כל הווריאנטים שנקמפל בשיטה זו.
מלבד ההתחמקות מחקירה סטטית ,אחד השימושים שיכולים להיות לקוד כזה הוא יצירת ( shellcodeקוד
שמוזרק לתהליך אחר) .הסיבה ש shellcode-ירצה להשתמש בטכניקות האלה היא שהוא אינו נטען
לזיכרון ע"י מערכת ההפעלה כמו כל קובץ רגיל (עם ה imports-שלו) אלא מתחיל לרוץ באופן ספונטני
מתוך מרחב זיכרון של תהליך אחר  -ולכן הוא חייב להשיג את הכתובות של כל הפונקציות הדרושות לו
(שטעונות במרחב הזיכרון של תהליך הקורבן) באופן עצמאי.
מהצד הכחול ,בגלל שהפוגען אינו סטנדרטי הוא יכול לשמש גם לבדיקת יעילותן של מערכות הגנה וסינון,
או לבדיקת האיכות של מנועי  AVשונים.

קוד המקור המלא
https://github.com/YoavLevi/importless_malware
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פתרון אתגר ה CTF-של מטריקס 2222
מאת דניאל איסקוב

הקדמה
בתאריך ה 22-בפברואר  0202פורסם ה( CTF-תחרות "תפוס את הדגל") של חברת מטריקס לשנת .0202
התחרות כללה בה אתגרים מהקטגוריות הבאות Crypto ,Mobile ,Pwn ,Reversing :ו .Forensics-לכל
אתגר יש ניקוד.
בפתרון הזה אדגים איך לפתור את האתגרים לפי סדר ניקוד עולה ,זאת אומרת מהאתגר עם הכי פחות
נקודות ,עד לאתגר עם הכי הרבה נקודות .יש אתגר נוסף המופיע רק לאחר שפותרים את כל האתגרים
המוצגים תחילה ,ולכן הוא יופיע בסוף הפתרון (למרות שהוא לא האתגר בעל מירב הנקודות).
בתחילת כל אתגר אציין בכותרת את שמו ,הקטגוריה שבה הוא נמצא ומספר הנקודות שהוא שווה.
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אתגר ( Can You Hear Meקטגוריית  52 ,Forensicsנקודות)
באתגר נקבל קובץ לא מוכר בשם .Can You Hear Me :בתיאור האתגר נכתב:
I think I heard something. I'm pretty sure it was around 3:00 pm...

הקובץ לא מזוהה ,אולי זה אמור להיות קובץ שמע כלשהו שנשבר .החשודים המיידיים הם  wavו mp3-כי
אלה הם הפורמטים הכי נפוצים לקבצי שמע .אך קודם כל נפתח את הקובץ ב ,Hex editor-הוא נראה כך:

]נשים לב לבתים הראשונים ונלך לראות מה מספרי הקסם ( )magic bytesשל קבצי  mp3ו]wav-

מספרי קסם ( )magic bytesהם מספרים קבועים שבעזרתם ניתן לזהות את סוג הקובץ ,לכל סוג של קובץ
יש מספרים קבועים ויחודיים .מספרי קסם בדרך כלל מופיעים בתחילת הקובץ.

נבחין שגם בקובץ שלנו שני הבתים הראשונים הם FF F3 :אבל בסדר הפוך .ננסה להפוך את סדר הבתים
הראשונים ,אבל עדיין נקבל קובץ לא תקין .אז אולי הבתים בסדר הפוך לאורך כל הקובץ ולא רק בשני
הבתים הראשונים כמו שחשבנו בהתחלה?
נכתוב סקריפט שהופך את הסדר של כל זוג בתים:
)(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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) נקודות222 ,Reversing  (קטגורייתModus Tollens אתגר

 בדיקומפיילר האהובIDA- נפתח אותו ב,modus_tollens באתגר 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
למשתנים  s, v5-v47כש s-זאת האות הראשונה v5 ,השנייה v6 ,השלישית וכן הלאה .אנחנו צריכים לוודא
שכל קריאה לפעולות  f1, f2,f3,f4עם הקלט שלנו וקבועים מסוימים ,תחזיר את הערך .2
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
}

נראה שזאת עבודה ל.z3-
העתקתי את הקריאות לפעולות מ IDA-אבל העתקתי בצורה כזאת שכל התנאים יקיימו "וגם" ()AND
ביניהם ולא "או" (( )ORכי זה מאוד נוח להעתיק ככה ,בגלל שצורת הכתיבה של  z3שונה מעט מהסטנדרט
של פייתון עצמה ושפות תכנות אחרות) ,לכן גם הפכתי את התוצאות של הפעולות  ,f1,f2,f3,f4זאת
אומרת קריאה שבפעולות המקוריות החזירה ערך שהוא לא אפס ,תחזיר אפס ,וקריאה שהחזירה אפס,
תחזיר כל ערך שהוא לא אפס (שקר או אמת).
הסקריפט:
* from z3 import
a2):
((a1 >> 4) & 0xF) == a2
a2):
(a1 & 0xF) == a2
a2):
((~a1 >> 4) & 0xF) == a2
a2):
(~a1 & 0xF) == a2

def f1(a1,
return
def f2(a1,
return
def f3(a1,
return
def f4(a1,
return

])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
))15
))6
))5
))13

)(solv = Solver
solv.add(f2(v36,
solv.add(f4(v31,
solv.add(f2(v15,
solv.add(f2(v10,
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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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אתגר ( The Best of Timesקטגוריית  252 ,Forensicsנקודות)
באתגר ניתן לנו קובץ בשם  dump.binשהוא קובץ טקסט שמכיל בתוכו טקסט של  hex dumpנמיר את
הקובץ הזה לקובץ בינארי שבעצם מכיל את הבתים עצמם שב  .hex dumpאני השתמשתי בCyberChef-
כי זאת הדרך הכי מהירה שאני מכיר:

נוריד את הקובץ שנוצר על ידי לחיצה על הכפתור עם סימן הדיסקט (בתמונה) .בשלב הזה הסתכלתי לא
מעט על הקובץ שנוצר ב Hex Editor-וניסיתי לחפש את הדגל בעיניים.
לאחר שהניסיון הזה כשל ,ניסיתי להבין אם אני מפספס משהו ,ואחרי זמן מה שמתי לב שאם מגבילים את
כמות הבתים בכל שורה ב Hex Editor-ל ,02אז אפשר לראות בבירור שבכל שורה ערך שני הבתים
הראשונים הוא קבוע וזהה בכל שורה.
חשבתי אולי זה קובץ שעבר  xorאו משהו דומה ,וניסיתי באמת לעשות  xorלכל בית או לכל זוג בתים עם
ערך קבוע ,אך כל הניסיונות האלה עלו בתוהו.
בשלב מסוים חשבתי לעצמי ,אולי הדגל מוחבא בשורה כלשהי ,אז החלטתי להדפיס את התווים הקריאים
בכל שורה ב Hex Editor-בעזרת הסקריפט הבא:
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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:נראה שבאחת השורות באמת יש משהו שנראה כמו הדגל

: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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אתגר ( Rouletteקטגוריית  252 ,Pwnנקודות)
באתגר הזה אנחנו מקבלים קובץ הרצה וכתובת של שרת להתחבר אליו ,כפי שניתן לראות בתמונה:

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
את הדגל .אבל במקום לנחש ,אנחנו נבין איך המשחק הזה עובד בדיוק ,ונרמה.
נפתח ב IDA-את הקובץ  ,roulette.binשזה קובץ הרצה.
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אני מניח שזה הקובץ שרץ בצד השרת:

נראה שבהתחלה ה SEED-מאותחל לזמן הנוכחי בשרת ,ואז נוסף לו עוד ערך רנדומלי (בעזרת פעולה
שתכף ניבחן אותה) אחרת נוכל בקלות לדעת מה ה seed-ובעקבותיו נדע גם את המספרים הרנדומלים.
בהמשך נבחין במשתנה בשם  ptrשמחזיק את כמות הנקודות שיש לנו.
בנוסף נשים לב שכשאנחנו נשאלים כמה סיבובים אנחנו רוצים לשחק ,אז אנחנו לא יכולים להכניס מספר
גדול מ ,0אבל כן ניתן להכניס את הערך  -2למשתנה,המשתנה נועד רק לערכים חיוביים ( ,)unsignedוזה
יגרום ל , integer underflowלמעשה הערך  -2יתקבל כערך חיובי גדול מאוד (

אם נהיה

מדויקים).
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נמשיך לשאר הקוד:

נשים לב למשהו מוזר ,אם ננחש מספר קטן מ 2-או גדול מ( 31-מחוץ לטווח שביקשו מאיתנו) ,אז זה
יזרוק אותנו מהשרת ,זה נכון לכל מספר ,מלבד למספר  ,020224שבמקרה ונשלח אותו לשרת ,נתבקש
להכניס קלט שיודפס למסך בעזרת  ,printfהקלט יכול להיות עד  12תווים.
נשים לב לדבר מוזר נוסף ,נראה שהקלט שלנו מודפס בדיוק כפי שנשלח ,ללא  placeholderבפעולה
.printf
מי שראה באגים כאלה בעבר יודע שאפשר לנצל אותם בעזרת מתקפה הנקראת .Format string attack
יש המון הסברים (לדוגמא) על המתקפה הזאת ברשת ,אז אתמצת ואגיד שאפשר להדליף ערכים מזיכרון
התוכנית ואפילו לשנות ערכים בתוכנית בעזרת המתקפה הזאת.
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נהדר ,נשתמש במתקפה הזאת כדי להדליף את ה ,seed-ובעזרתו נוכל לנבא את המספרים שהתוכנית
מצפה להם .רק לפני זה אולי כדאי להעיף מבט על הפעולה  generate_random_numberשיוצרת את
המספרים הרנדומלים ,על מנת שנוכל להשתמש בה בעצמנו ברגע שיש לנו את ה:SEED-
)__int64 __fastcall genrate_random_number(int a1, int a2
{
;)return (unsigned int)(rand() % (a2 - a1 + 1) + a1
}

כך היא נראית ב ,IDA-בהמשך נשמיש אותה לצרכים שלנו .אך קודם כל הגיע הזמן למצוא את ה,seed-
נתחבר לשרת ונעבור את כל השלבים בדרך להזנת הפקודה:

נזין את הקלט:
%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d

שידליף לנו  20מספרים מהתוכנית ,איך נזהה מה מהם הוא ה seed-שלנו? ובכן ה seed-הוא unix
 timestampשבמקרה שלנו זה בעצם כמות השניות שעברו מהתאריך  2/2/2412בחצות ועד לשנייה
שהפעולה שמאתחלת את ה seed-נקראה  +ערך רנדומלי בין  2,222ל.22,222-
כל  unix timestampהוא בן עשר ספרות ,לפחות בעתיד הנראה לעין ,ובפברואר  ,0202בזמן שהאתגר
הזה רץ ,ה seed-חייב להתחיל בספרות  ,21נזכור גם של seed-שאותחל בתוכנית נוסף ערך בגודל
מקסימלי של  ,22222אבל זה לא ערך גדול מספיק בכדי לשנות את שתי הספרות הראשונות של ה.seed-
נשלח את הקלט ונקבל את הפלט:
0.0.-468663694.0.0.-1094673290.-468998099.-1.-1490311627.1613569549.0.1488473440

נראה שה seed-שלנו הוא  ,2123614624מעולה.
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 הזה וינבא את המספרים שאמוריםSEED-נישאר מחוברים לשרת ונכתוב סקריפט קצר שייקח את ה
: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;
}

: ונקבל את הפלט הבא,נקמפל ונריץ
26
10
17
26
21
1
5
15

 ואחרי חמישה מספרים בלבד נקבל את הפלט הבא ביחד,נכניס את המספרים שיקבלנו לתוכנית שרצה
: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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אתגר ( Agent Manקטגוריית  222 ,Mobileנקודות)

באתגר אנחנו מקבלים קובץ  apkשהוא בעצם קובץ אפליקציית אנדרואיד .נפתח את האפליקציה
באימולטור ונקבל את המסך הבא:

טוב ,נפתח את ה apkבאמצעות ( jadxכלי לדיקומפילציה של קבצי  )apk/jarונסתכל ב:MainAcitivty-
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לפני שננתח אותה לעומק ,נשים לב שהאפליקציה כביכול מנסה לגשת לכתובת מסוימת .ניגש אליה
בעצמנו ונקבל דף שכולו תמונה אחת גדולה:

נוריד את התמונה ,היא בטח תהיה שימושית.
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נראה מה עושה הפעולה  getשבמחלקה :DownloadFile

נראה שהפעולה פשוט מחזירה את המחרוזת " "NULLבכל מקרה שהוא .נחזור ל MainActivity-וננתח
יותר לעומק:

נראה שהאפליקציה משתמשת ב native library-בשם  native library .agentהיא ספרייה הכתובה
ב( ++C/Cולא ב Java-או שפת אנדרואיד אחרת) ומבצעת קוד באפליקציה .הסיבות להשתמש ב native
 libraryהם בעיקר לצורך הצפנות או ייעול של פעולות כבדות הדורשות משאבים רבים.
במקרה הזה אנחנו יכולים להבין שהמשתנה  strמכיל את המחרוזת " "NULLוזה הארגומנט שנכנס
לפעולה .agentMan
בשביל להבין מה הפעולה עושה אנחנו צריכים את הספרייה המדוברת.
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כדי להשיג אותה יש כמה דרכים ,אבל הדרך הכי פשוטה וקצרה ,היא פשוט לפתוח את קובץ ה apk-שלנו
כ apk( zip-הוא סוג של  zipלמעשה) ,ולחלץ את הקבצים:

הספרייה שאנחנו מחפשים נמצאת בתיקייה  ,libשימו לב שיש כמה שפות ,אני אבחר ב .12-x86פשוט כי
אני רגיל לעבוד עם השפה הזאת.
נפתח ב IDA-ונחפש את הפעולה שלנו ,שימו לב שכל הפעולות ב native library-שקוראים להם מ,Java-
מתחילות במילה  .javaכשנחפש  javaבחלון הפעולות של  IDAנבחין שזאת הפעולה היחידה עם המילה
 javaבשם:

נבחן אותה עם הדיקומפיילר:
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 a1זה המשתנה שלנו ( ,)strנראה שהוא מומר למחרוזת  Cונכנס למשתנה  .v7בהסתכלות על הפעולות
שבתנאי הכניסה שיוביל אותנו למחרוזת "! ,"Secret, Agent Manנראה שכל פעולה מובילה לעוד פעולה
ועוד פעולה ,אבל אני עצלן ואין לי כוח להיכנס לזה.
במקום להיכנס לזה ,מה שתפס לי את העין זה הקסור בלולאה לפני המחרוזת שאנחנו רוצים להגיע אליה.
המשתנה  destנוצר מקבוע גלובלי (היושב בכתובת  0x2C9A0בקובץ) שאפשר לחלץ בקלות וכל השאר
גם כן קבועים ,מלבד המשתנה .v7
ניזכר ש v7זה המשתנה שלנו ב Java-והוא בעצם תוצאה של הפעולה (( DownloadFile.get(urlשכרגע
מחזירה את המחרוזת " ,)"NULLוראינו שהכתובת שראינו ב Javaמובילה לתמונה ,אז אולי  v7זה בעצם
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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אתגר ( The Vault 1קטגוריית  252 ,Pwnנקודות)

באתגר זה אנחנו מקבלים רק כתובת של שרת להתחבר אליו .אז נתחבר אליו ונקבל את הפלט הבא:
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, קטן עלינו.22/20/0202  על כספת שאותחלה בתאריך, ספרות102 אנחנו צריכים לפצח סיסמה באורך
.Guessing Mode- ונראה מה פשר ה,2 נכניס את הספרה

, אז נוכל לנחש את הספרה הבאה, ואם ניחשנו נכון,נראה שנוכל לנחש את הסיסמה ספרה אחר ספרה
bruteforce- נראה שנוכל פשוט להשתמש ב, אוקיי.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:

נראה שיש לנו רק עשרה ניחושים .בסקריפט שכתבתי לא חשבתי שאתקל בשגיאות ולכן לא דאגתי
להדפיס אותן .אוקיי ,אז מה הלאה? יש לנו רק את עשרת הספרות הראשונות של הסיסמה ,נזכור
שהסיסמה בנויה מ 102-ספרות.
זאת אומרת חסרות לנו  122ספרות .ניזכר שבפלט שמודפס בכניסה לשרת ,נאמר לנו שהכספת אותחלה
בתאריך  .22/20/0202זה גרם לי לחשוב כיצד נוצרה הסיסמה ,ייתכן שהסיסמה נוצרה ע"י  102ספרות
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רנדומליות לפי  seedשל זמן ( )unix timestampמסוים בין התאריך  22/20/0202לתאריך .20/20/0202
אך איך נדע מה הזמן המדויק בה אותחלה הכספת? (הזמן משמש כ )seed-ובכן ,בהינתן ה seed-הנכון
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
לב שאורך הסיסמה הוא  102ספרות.
יש מחולל מספרים פסאודו-רנדומלים מוכר בשם  Mersenne Twisterויש לו חולשה שאם אנחנו יודעים
את  102הספרות הראשוניים שהוא מייצר ,אנחנו יכולים לחזות את כל שאר המספרים שהוא ייצר (אבל
לא נשתמש בחולשה הזאת כאן ,היא לא רלוונטית אלינו ,כנראה זה נועד רק לרמז לנו על מחולל
המספרים).
חשוב לדעת שכמעט כל הפעולות של פייתון מהספרייה  randomהן פעולות שמתבססות על Mersenne
 Twisterבתור מחולל מספרים פסאודו-רנדומלים .בהינתן המידע הזה נניח שהפעולה היוצרת ספרות
אקראיות נכתבה בפייתון .כעת ,כשיש לנו את כל פיסות המידע ,נשחק קצת עם הפעולות השונות
בספרייה ,ונגלה את ה seed-שאנחנו מחפשים בעזרת הסקריפט הבא:
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

נכתוב סקריפט שישתמש בו כ seed-וייצור לנו  102ספרות אחת אחרי השנייה:
import random
][ = rands
)random.seed(1613053800
for i in range(624):
)rands.append(random.getrandbits(32) % 10
)""=print(*rands, sep
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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

פתרון אתגר ה -CTFשל מטריקס 0202
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,128אפריל 2021

92

) נקודות322 ,Mobile  (קטגורייתOh, Bugger אתגר
:jadx- ושוב נפתח אותו באימולטור וב,apk באתגר הזה שוב נקבל

:jadx- נעבור ל."bugger off!" נראה 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();
}
}
}

 אז, אבל אם בדרך קסם היא תחזיר אמת, תמיד תחזיר שקרsetOperation אז קודם כל נראה שהפעולה
 (שכשמה כןgetKey  כי מלבד הפעולה, ואני מניח שזה הדגל,) מסמן פיענוח2( הערך המוצפן מפוענח
. יוצרת מפתח) זה קטע הקוד היחיד בדיקומפילציה שעושה משהו מעניין,היא
 שבעזרתה נוכל להזריק קוד לאפליקציה כדי להחזיר אמת מהפעולהfrida טוב אז נשתמש בתוכנה בשם
.setOperation
 ושנית יש מספיק מדריכים, קודם כל כי אני בעצמי לא מבין גדול, frida אני לא הולך להסביר יותר מדי על
. אפשר למצוא פהfrida  את התיעוד הרשמי של, אבל הנה מדריך להתקנה ראשונית,ברשת
:) על המכשיר (אפשר למצוא את הצעדים המדויקים בקישורים הנ"לfrida נתקין ונריץ את
: נכתוב את הסקריפט הבאsetOperation כדי לשנות את הערך המוחזר מהפעולה
Java.perform(function(){
Java.use("com.w.buggeroff.MainActivity").setOperation.implementation =
function(x){
return true;
}
});

true  עם פעולה משלנו שתחזירsetOperation הרעיון מאחורי הסקריפט הזה הוא לדרוס את הפעולה
.בכל מקרה
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) בעזרת הפקודה הבאה (שמעלה את האפליקציה ומריצה את הסקריפט מידexp.js( נריץ את הסקריפט
:)עם עליית האפליקציה
frida -U --no-pause -l .\exp.js -f com.w.buggeroff

 סימן, לא מופיעה, ההודעה שהופיעה מקודם והודיעה על כישלון,ונשים לב שהפעם בלחיצה על הכפתור
. אבל הוא יושב בזיכרון, הוא לא מודפס בשום מקום, יש רק בעיה אחת,שהדגל המוצפן מפוענח
 כי אני רוצה שהיא תתבצעcipher.dofinal  לא רציתי לדרוס את הפעולה,בשלב הזה הייתי די חסר עצות
 (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- שכל כולו קטעי קוד שימושיים לgithub אחרי חיפושים רבים בגוגל מצאתי דף
 שנראה שזו פעולה שמקבלת מחלקה ומדפיסה את כל המשתנים שבמחלקה,Trace Class את העין הוא
.בזמן אמת
trace  וננסה לעשות,setOperation ניקח את הפעולה הזאת ונוסיף לה את הפעולה שלנו שדורסת את
: בעזרת הקוד בדפים הבאיםCipher- וMainActivity למחלקות
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.$new()), {
c: Color.Gray });
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});
};
function traceClass(targetClass) {
var hook;
try {
hook = Java.use(targetClass);
} catch (e) {
console.error("trace class failed", e);
return;
}
var methods = hook.class.getDeclaredMethods();
hook.$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);

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

.ASCII  נראה כמו,)נראה שזה הערך שהוחזר מפעולת הפיענוח (באדום
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: ונקבלCyberchef-נכניס ל

:הדגל הוא
MCL{0Bfu5Ca7in9_4nDro1D_No_5tR1Ng5_A7t4ch3d}
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אתגר ( Secret Keyקטגוריית  322 ,Cryptoנקודות)
באתגר הזה נקבל קובץ בשם  ,enc.txtואת התיאור הבא:

נראה שהתיאור מדבר על כך שצריך למצוא מפתח סודי בשביל לפענח את ההודעה (כנראה הקובץ
שהביאו לנו) .נאמר לנו גם שהמפתח חולק ל 6גורמים ,וצריך לפחות  3גורמים כדי לשחזר את המפתח.
בתיאור ניתן לנו גם קישור ,נזכור שהוא קיים.
התיאור גורם לי לחשוב מיד על  ,Shamir Secret Sharingשזו שיטה לחלוקת מפתח למספר גורמים ,שבה
כדי לשחזר את המפתח המקורי ,צריך כמות מסוימת של גורמים .פה נאמר לנו בוודאות שצריך  3מתוך 6
גורמים.
אז כל שנצטרך כדי לשחזר את המפתח זה לקחת  3מתוך ה 6גורמים שניתנו לנו ,וליצור את המפתח.
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לצורך כך אשתמש בספריה שמצאתי ב( github-שמשתמשת בפייתון  )0ואכתוב את הסקריפט הבא:
from secretsharing import SecretSharer
shares = ["19362e50f3be0a411a75b55086b9b34f796dbeef58c498edcc185e3a3dc0bf905",
"2-c58c3821a12d58e854922d0b3856ebf01692bbca7b9637cebb4e2cc6934859c",
"3-6ae19b589a96947699c96958d7bead57315fecd84cec3c3a4958a316b263575b",
"4791501973055833511909220752374939777649684382203960234054179133174189481
28025",
"5980038538930048940774955159352670655867344001684439995686616874402185941
]"99254
))]print(SecretSharer.recover_secret(shares[0:3

שימו לב שהשתמשתי רק ב 3-הגורמים הראשונים שניתנו לנו ,אבל אפשר להשתמש בכל שלושה גורמים,
כך למעשה אפשר לאמת שיש לנו את המפתח הנכון .זאת אומרת מפתח שיצא עם שלושה גורמים ,חייב
לצאת אותו דבר לכל שלושה גורמים שהם.
אוקיי יש לנו מפתח מה עכשיו? אולי כדאי להסתכל על תוכן הקובץ שאנחנו רוצים לפענח:

נתסכל ונראה שהקובץ בהחלט מוצפן ,באורך  30בתים .מאוד יכול להיות שהדגל הוא גם כן באורך 30
בתים ,אז כנראה שמדובר בהצפנה סימטרית .אחת ההצפנות הכי פופולאריות להשתמש בה בשילוב עם
 Shamir's Secret Sharingהיא .AES
להצפנת  AESיש שני אופני הפעלה שכיחים ,האחד נקרא  ECBוהיא נחשב די חלש מבחינה קריפטוגרפית,
והשני  ,CBCשנחשב הרבה יותר איכותי .ננסה לפענח את הקובץ שלנו עם  ,ECBנכתוב סקריפט קצר:
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

טוב ,אולי זה מוצפן באופן ההפעלה  ,CBCאבל יש בעיה קטנה ,כדי לפענח באופן הזה אנחנו נדרשים
לספק וקטור אתחול ( Initialization Vectorאו  IVבקיצור) ,ואין לנו אחד כזה.
זה השלב להיזכר שבתיאור האתגר ניתן לנו קישור ,אם ניכנס לקישור הזה נגלה את הדף הבא:
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בקישור אנחנו רואים שעון שהמחוגים שלו מצביעים על המספר  ,IVכנראה שאנחנו בכיוון הנכון.
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בנוסף הדף מבקש להכניס מפתח ושם משתמש ,נכניס את המפתח שיש לנו ואת שם המשתמש שלנו
ונקבל את ההודעה:

אוקיי ,נצפה בשידור החי ונראה את הדבר הבא:

הנורות שבדרך כלל נדלקות ברצף קדימה ואחורה ,פתאום נדלקות בתצורה שונה ,נשים לב שיש  0נורות.
אז אולי בעצם כל נורה מסמנת סיבית ( )bitבכל בית בוקטור האתחול .אחסוך ממכם את הכאב של לצפות
בשידור החי ולכתוב את וקטור האתחול בית אחר בית בייצוג בינארי למשך  21בתים ,ואגיד לכם שאחרי
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_$$$
הידעתם? עדי שמיר ,האדם שהמציא את השיטה הזאת ,הוא פרופסור למדעי המחשב במכון ויצמן וחתן
פרס טיורינג (הפרס הנחשב ביותר בתחום מדעי המחשב) ,פרס ישראל ופרס יפן.
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אתגר ( 2 The Vaultקטגוריית  352 ,Pwnנקודות)
שימו לב שאתגר זה הוא המשך ישיר של האתגר  2 The Vaultומתבסס על ידע שאספנו ממנו

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

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

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

נראה שאפשר להצפין רק אות גדולה ,ננסה את האות  Aמספר פעמים ונקבל:

נראה שבכל פעם האות  Aמוצפנת לאות שונה בעזרת מספר רנדומלי כלשהו ,שזה מסביר גם את
ההבדלים בסיסמאות המוצפנות שהדפסנו לפני כן.
ננסה להבין איך השינוי הזה קורה בעזרת הנתונים שיש לנו .נשים לב שהמרחק בין האות  Aלאות  Rהוא
 21אותיות .אם ניקח את המספר שניתן לנו ,שבעזרתו אנחנו יודעים שהאות הוצפנה ,ונחשב את שארית
החלוקה שלו במספר האותיות הגדולות שסך הכל קיימות ( 01אותיות) .נקבל את המספר :21

מכאן אנחנו יכולים להסיק שהאות ששלחנו עוברת מספר מקומות קדימה .כשהמספר הזה הוא בעצם
המספר הרנדומלי מודולו .01
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אך מה יקרה כשנשלח את האות  ,Zהרי אין עוד אותיות אחרייה ,אני מניח שמה שיקרה זה שהיא תעבור
מספר מסוים של מקומות קדימה (שלמדנו לחשב) כשהאותיות אחריה יהיו האותיות הגדולות מההתחלה.
נבדוק את זה:

אם נסתכל על רצף האותיות:
""ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

נראה באמת שהאות  Kנמצאת  22תווים אחרי האות  ,Zאז החוקיות עדיין עובדת .בעזרת החוקיות
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:

נקווה לקבל  Aבכולם ונקבל:
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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.
אז מה נעשה? ניזכר שבאתגר הקודם השתמשנו במחולל המספרים הפסאודו רנדומלים Mersenne
 ,twisterוהסברתי על חולשה מסוימת.
נזכיר שהחולשה היא שאם אנחנו יודעים את  102המספרים הראשונים שהמחולל הזה מייצר ,נוכל לחזות
את שאר המספרים שהמחולל ייצר.
ובכן נראה שגם באתגר הזה עושים שימוש במחולל הזה ,בייחוד כי בפלט ההתחברות רשום בין היתר:
!!! This time, More Twisted Vault

אוקיי ,אז כדי לנצל את החולשה הזאת ,נצטרך להתחבר לשרת ולהצפין  102אותיות (לא משנה איזה),
שבעזרתם נקבל  102מספרים רנדומלי שהמחולל מייצר ,ואז בעזרת הראנדומים ובעזרת ספרייה
מגיטאהב ננצל את החולשה שבמחולל ונחזה את  60המספרים הבאים המצפינים את האותיות בסיסמה
ולבסוף ניקח את הסיסמה המוצפנת .ברגע שהראנדומים והסיסמה המוצפנת בידינו ,נוכל לשחזר את
הסיסמה המקורית ולשלוח לשרת.
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
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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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אתגר ( Royal Catקטגוריית  422 ,Reversingנקודות)

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

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...

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

במבט חטוף ,נראה שהקובץ מכווץ ( .) packedלפי מה שידוע לי ,הדרך הכי נפוצה לכווץ קובץ הרצה ,היא
בעזרת תוכנה בשם Ultimate Packer for Executablesאו  UPXבקיצור.
 UPXזו תוכנת קוד פתוח שמכווצת קבצי הרצה ,ובדרך כלל כיווץ עם  UPXמשאיר בקובץ שאריות
שמרמזות על שימוש בו ,נריץ את הפקודה:
strings meow
כדי לבדוק איזה מחרוזות יש בקובץ והפלט הוא:

אכן נראה שהקובץ כווץ בעזרת  . UPXלמזלנו קל מאוד להחזיר את הקובץ למצבו המקורי בעזרת ,UPX
נוריד  UPXבעצמנו ונרשום את הפקודה:
./upx -d meow
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(יש לדאוג שהקובץ לא פתוח בשום תוכנה בזמן הרצת הפקודה) נפתח את הקובץ מחדש ב IDA-ונראה
את הדבר הבא:

כנראה יש הגדרה של מלא משתנים ,למעשה כל כך הרבה משתנים ,שאי אפשר לעשות דיקומפלציה ל-
 .mainלפני שנתעסק עם  mainנשים לב שיש עוד פעולה מעניינת בשם  ,validateלה דווקא כן אפשר
לעשות דיקומפילציה:
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נחזור ל ,main-אחרי שנעבור את כל ההגדרות ,נגיע לקטע קוד הבא:

נראה שיש בדיקה קריאה ל ptrace-שמסיימת את הריצה אם רץ דיבאגר (שיטת אנטי-דיבאגינג ידועה)
ובנוסף נראה שהקובץ מנסה לפתוח קובץ בשם  RoyalCatבתיקייה שבה אנחנו נמצאים .נראה שכותב
האתגר לא רוצה שנדבג את הקובץ הזה ,אז נעשה פרנציפ ,ונדבג את הקובץ ,רק לפני זה ניצור קובץ ריק
בשם  RoyalCatבאותה תיקייה שהקובץ שלנו נמצא...
נשים  Breakpointבקריאה ל cmp-אחרי הקריאה ל ptraceונרוץ ,ייקח לקובץ כמה דקות לעלות ,בגלל
שהוא מאתחל המון משתנים וצורך המון זיכרון:
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נשנה את הערך של  raxל 2-או לכל ערך אחר שהוא שונה מהערך שהוא מושווה אליו ונתקדם:

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

כמה שורות אחר כך נגיע להגדרה של המון משתנים ,אז נשים  breakpointבסוף ההגדרות ונלחץ על
כפתור הפליי שיעצור אותנו ב breakpoint-הבא (פקודת  continueב )gdb-ונגיע לקוד הבא:

נמשיך לעקוב ונגיע לחלק הקוד הבא:

נראה שלא נגיע לפעולה  ,validateאבל בוא נסכם מה יש לנו עד כה ,הגדרה של המון משתנים ,קובץ
שלא ברור למה צריך אותו ,ופעולה בשם  ,validateנסתכל גם על המחרוזות שאנחנו רואים בקוד מולנו:
It seems you have got an interesting file
! Maybe you should look at the CTFRoom
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אולי נסתכל שוב על :validate

נראה שהיא מקבלת קובץ (אולי הקובץ שלנו?) ו int64-שבמבט לעומק נראה יותר כמו מצביע למערך.
נראה שהפעולה מריצה לולאה שעושה איטרציה על כל בית בקובץ ואז יש תנאים מסוימים שכל בית חייב
לעמוד בו.
השאלה היחידה שנותר לשאול היא מה אמור להיות התוכן של  ,a2אנחנו יודעים שזה כנראה מערך של
בתים ,אבל מה התוכן שלו? אולי המשתנים שמוגדרים בשלב הזה של הריצה?
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נניח שזה המקרה ,אז נכתוב סקריפט שלוקח את המשתנים האלה ,מוצא ערכים שעונים על הפעולה
 validateומכניס לקובץ בשם  .RoyalCatלפני שנעשה את כל זה ,אנחנו נצטרך את הכתובות של הערכים
האלה בקובץ.
נראה שהפקודה המסומנת בתמונה מתחילה בכתובת  0x1380בקובץ ,אבל איפה בדיוק הקבועים שאנחנו
רוצים להכניס למערך? ניגש ב Hex editor-לכתובת  0x1380ונחפש את הערך  0x238בlittle endian-
בעזרת העיניים הבלתי מזויינות שלנו.

כפי שניתן לראות הוא נמצא בין הבתים  1ל 4-והמשתנה הבא נמצא  0xAערכים אחריו לפי  ,IDAנסתכל
על הכתובת  0x1386+0xA=0x1390ונראה שאכן יושב שם הערך  0x1D4ב.little-endian-
עכשיו נראה מה הכתובת הסופית:

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

נראה שזה אכן המקרה .כעת ,כשיש לנו את הכתובות לכל הקבועים ,נכניס אותם למערך ,ונשכתב את
התנאים שב validate-שבעזרתם אני מקווה שנמצא את הבתים שמייצגים את הקובץ.
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אבל קודם צריך לסדר את התנאים .אלה התנאים המקוריים:
) )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
}

בשביל לקבל את הקובץ המקורי ,קודם כל נמחק כל דבר שהוא  dereferenceאו .pointer arithmetic
שנית ,נדאג להפוך את התנאי .והדבר האחרון שאנחנו צריכים לדאוג לו זה שאנחנו מבודדים את  ,v3שזה
בעצם הבית שאמור להיות בקובץ ,הקובץ שאנחנו מחפשים ,נקבל תנאים שנראים ככה:
if(i% 2 == 0):
x = ((nums[i] ^ 0x64) // 4) - 69
elif(i%2 == 1):
x = ((nums[i] ^ 0x52) // 2) - 98

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

נריץ את הסקריפט ונבחין בקובץ  RoyalCatשנוצר ,נריץ עליו את הפקודה  fileונקבל את הפלט הבא:
RoyalCat: RAR archive data, v5

נראה שזה קובץ  rarעם תמונה בפנים ,אבל נדרשת סיסמה כדי לחלץ את התמונה .ניסיתי להריץ
( hashcatתוכנה לפריצת סיסמאות) על הראר עם קובץ הסיסמאות המוכר ( rockyou.txtהסברים 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.
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בתחילת האתגר ניתן לנו קישור לאתר מסוים ששואל אותנו מה שם החתול?

ניכנס אליו וננסה את השם של התוכנה שהרצנו הרגע " "hashcatולמטה נזין את שם המשתמש שלנו.
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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

מי שמכיר את התוכנה  hashcatיודע שזה פשוט  maskל ,hashcat-נשתמש בזה בעזרת הפקודה הבאה
(הקובץ  hash.txtזה קובץ שמכיל את ה hash-המשמש לפריצת הראר):
.\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

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

נראה שהראר שלנו קצת שבור (אולי חסרים בתים?) ,חרף השגיאה התמונה חולצה בהצלחה:
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אפשר לראות בבירור שהדגל הוא:
}?MCL{Ar3_Y0U_Look1n9_FoR_M3

פתרון אתגר ה -CTFשל מטריקס 0202
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,128אפריל 2021

229

אתגר ( Hatterקטגוריית  522 ,Reversingנקודות)

באתגר אנחנו מקבלים קובץ הרצה בשם  ,hatterשימו לב שבתיאור האתגר נאמר במפורש שהדגל הוא
לא בפורמט הרגיל .נריץ את הקובץ שקיבלנו ונקבל את הפלט הבא:
נפתח אותו ב ,IDA-זה יראה כך:
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טוב נשנה את השמות של  a1,a2,a3ל argc, argv, envp-ומשתנים שווים להם:

ניכנס לפונקציה הראשונה .שימו לב :לפעמים  IDAמשקר לנו בדיקומפילציה ,בייחוד לגבי פרמטרים של
פעולות ,אז לא כדאי לסמוך על  IDAב222%-

נראה שהפעולה הראשונה בודקת אם קיימים  environment variablesבסביבה שהקובץ רץ בה ,ובהתאם
משנה משתנים גלובלים כלשהם.
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נשנה שמות בהתאם:

כמובן מיד קופץ לעין המשתנה  .SHOW_PASSWORDניצור משתנה כזה בסביבה שלנו בעזרת הפקודה:
export SHOW_PASSWORD=1
נריץ את הקובץ ונקבל:
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נהדר ,נחזור ל:IDA-

נראה שהגענו לפעולה  ,sub_401440ניתן לה את השם הראוי ,ונבדוק אותה:

לפני ההדפסה נראה שהיא קוראת לפעולה אחרת עם המספר  2כארגומנט:

נראה שהפעולה הזאת בודקת אם משתנה הסביבה  DEBUGקיים .אם הוא לא קיים אז הפעולה לא עושה
כלום .אם הוא קיים אז היא קוראת לפעולה נוספת עם הארגומנט שניתן לה (כרגע .)2
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ניתן לפעולה הנוכחית שם מתאים ונראה מה קורה במקרה שהמשתנה אכן קיים:

נראה שהמשתנה שלנו נכנס למשתנה  v4וגם נראה שנוצר מערך  sשל תווים באורך  20והוא מאופס.
המשתנה שלנו נכנס לפעולה נוספת ,נמשיך לעקוב סטטית בינתיים.

 226212_byteזה מערך קבוע של בתים ( )unsigned int8בגודל  ,41נראה שהפעולה משווה את
הארגומנט שלנו לערך שבמערך באינדקסים  .42 ,16 ,64 ,23 ,01 ,22ובמידה ומצאנו את הארגומנט שלנו
במערך באחד מהאינדקסים האלה ,הפעולה תחזיר את המערך (יותר נכון מצביע למערך ,אבל אני אוהב
לפשט ככל הניתן) כשהוא מתחיל מאינדקס  02 ,12 ,20 ,30 ,21 ,2בהתאמה.
אם הארגומנט שלנו בכלל לא מופיע באחד מהאינדקסים האלה במערך ,אז יוחזר אפס .בהמשך הפתרון
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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את המיקום של המערך בקובץ עצמו ,אפשר למצוא כשמסתכלים עליו ב( IDA-הכתובת מסומנת באדום):

ניתן לפעולה הזאת את השם  ,get_arr_sliceכי היא מחזירה (מצביע ל)מערך מאינדקס מסוים:

נחזור לפעולה שלנו ,נניח ש arr_slice-שונה מאפס וניכנס לפעולה  sub_4015E0עם הארגומנטים
 arr_sliceו .s-נזכור ש s-זה מערך בן  20תווים שכולו אפסים ,ו arr_slice-זה (מצביע ל)חתיכה מהמערך
מאינדקס מסוים.
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אז מה יש לנו פה? קודם צריך להבין שהמשתנה  arr_sliceהוא בעצם מצביע למערך ,אז כשעושים עליו
 dereferenceבעצם מקבלים רצף של בתים שהוא הצביע אליהם את הבתים אפשר להכניס לכל מיני סוגי
משתנים .ונראה ששמונת הערכים הראשונים במערך שלנו נכנסים ל.v3-
ושמונת הערכים אחריהם נכנסים ל( v4-לפי  .)pointer arithmeticבנוסף ל v5-נכנס הערך במקום ה22
במערך שלנו( .הערך מומר לבית ,אבל אני לא מראה  castingבתמונה ,לנוחות קריאה ,אבל ברור שזה
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

נכון ,זה לא מדויק ב 222%-כי בקוד המקורי  v3ו v4-בעצם הופכים למספרים שמורכבים מהערכים האלה
בין  2ל 0-ובין  0ל ,21-אבל לצרכים שלנו זה בסדר.
נשנה את שמות המשתנים ,וניכנס לפעולה הבאה:

נראה שהמערך עובר  xorבאינדקסים ( 20,23,22,26נכנסנו עם הערך  .)arr_slice+12עם הערך שב,a3-
שבהתחלה הוא הערך שבאינדקס  22בחתיכת המערך המקורית ,ובכל איטרציה הוא משתנה לתוצאה של
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

שוב שימו לב ש arr_slice-מתחיל מהאינדקס איתו הוא נכנס ,במקרה הזה הוא נכנס עם  +20זאת אומרת
האינדקסים שישתנו פה הם האינדקסים  20,23,22,26במערך המקורי.

פתרון אתגר ה -CTFשל מטריקס 0202
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,128אפריל 2021

226

אז הפעולה בעצם עושה  xorבין כל מיני ערכים ,נקרא לפעולה בשם  xorונעבור הלאה בינתיים:

נראה שאחרי הקסור יש בדיקה שהערכים שיצאו הם כפי שנראה בתמונה ,אחרת הפעולה מסתיימת.
נניח שכן ונמשיך הלאה ,נראה ששוב נקראית הפעולה  ,xorהפעם על  22הבתים הראשונים .לאחר מכן,
התוצאה נשמרת במשתנה ( sלמי שהספיק לשכוח ,אזכיר לכם שזה המערך של האפסים בגודל 22
שנכנס כארגומנט ביחד עם  )arr_sliceולבסוף המשתנה  arr_sliceמשוחזר לערך המקורי שלו לפני כל
השינויים בו .הערך המוחזר הוא  2אם נכנס ערך ל ,s-אחרת הוא .2
גמרנו עם הפעולה הזאת בינתיים ,הבנו שהיא עושה -xorים ומכניסה ערך ל s-בתנאים מסוימים ,נחזור
פעולה אחת אחורה ונראה את הדבר הבא:

במידה ונכנס ערך ל ,s-הערך הזה מודפס כפי שנראה בתמונה ,אחרת הפעולה נגמרת .אז למעשה אפשר
להגיד שהפעולה  sub_4015E0מכניסה מחרוזת ל ,s-הפרמטר השני בפעולה.
נקרא לפעולה הזאת  get_sוניתן עוד שמות בהתאם למה שהבנו עד כה.
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נחזור אחורה עד להתחלה ,עכשיו כשיש לנו שמות לרוב הפעולות יהיה לנו הרבה יותר קל להמשיך
ולחקור:

ראינו שאמורה להיות מודפסת מחרוזת מסוימת לפני פרצוף הטרול במידה ומשתנה הסביבה DEBUG
קיים .אז נריץ את הקובץ כשהמשתנים  SHOW_PASSWORDו DEBUG-שווים ל 2-ונראה איזה מחרוזת זה
מדפיס לנו לפני פרצוף הטרול ,אם בכלל (פרצוף הטרול מסומן ב:)troll face-
Enter P_tr01l
troll face
Enter pRnTE

נראה שהמחרוזת שנכנסת ל s-בפעולה שעקבנו אחריה היא " ,"P_tr01lאבל זה מוזר ,אמורים להיות 22
תווים לכל מחרוזת לא? וגם למה מודפסת המחרוזת "?"pRnTE
אז אחרי שעברנו על הפעולה הזאת סטטית ,הגיע הזמן לדבג אותה ,ולקבל את התשובות שאנחנו
מחפשים .נדאג שהמשתנים  SHOW_PASSWORDו DEBUG-בסביבה שלנו שווים ל 2-ונריץ:
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למעלה מסומנת השורה של הפעולה שמחזירה לנו את המחרוזת " "P_tr01lניכנס אליה:

נמשיך לעקוב:

בוא נראה איזה חלק מהמערך הפעולה מחזירה עם הארגומנט :2

נזכור ש a1-הוא  2ו 226212_byte-זה איזשהו מערך קבוע בן  41בתים שיושב בזיכרון ,אם ניזכר במה
שלמדנו מהפונקציה הזאת זה שהיא מחזירה מערך מאינדקס מסוים לפי התנאי בסוגריים (שעליו פירטתי
כבר).
נראה שכש a1-הוא  ,2אז גם  iשווה ל 2-והמערך שמוחזר הוא מאינדקס  .02=2*21זאת אומרת
] .arr[02:41נשנה את  a1בזמן ריצה לספרות  2,2,0,3,2,6ב 1-ריצות שונות ונגלה שהמערך המוחזר הוא
מאינדקס  21*a1כש a1-הוא הפרמטר.
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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אז עכשיו כשהבנו בדיוק מה הפעולה הזאת עושה ,נמשיך הלאה כדי להבין איך מהמערך הזה מודפסת
מחרוזת:

ניכנס לפעולה  ,get_sשמכניסה מחרוזת מסוימת למערך :s

נראה שהערכים באינדקסים  20-21מהמערך עוברים  xorעל ידי הפעולה שפיענחנו כבר בעבר:
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.

נראה שהתוצאה של ה xor-באמת עונה על התנאי הזה (אנחנו למעשה יודעים את זה כי אנחנו יודעים
שבהרצה מודפסת לנו מחרוזת) .נמשיך ונבחין ב xor-נוסף ,הפעם על  22הבתים הראשונים המערך שלנו.
וזאת הפעולה שיוצרת לנו את המחרוזת בעצם.
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כיוון שאנחנו יודעים מה הפעולה הזאת ושאר השורות עושות ,נמשיך עד להדפסה של המחרוזת ,ונראה
איזה ערך נכנס לs-

נראה בזיכרון את המחרוזת הבאה:

""P_tr01l\x00BC.

אז לשם בעצם נעלמו הבתים שלנו null byte ,בעצם מסמן סוף של מחרוזת ,אז הבתים שבאים אחריו לא
מודפסים בפעולה כמו  ,printfאבל הם בהחלט קיימים ב ,s-נפסיק עם הדיבאגינג בינתיים .כיוון שהבנו
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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שימו לב שלא יחסתי חשיבות ל xor-על הבתים האחרונים ,כי אנחנו מעוניינים רק ב 22-הבתים הראשונים
שיוצרים את המחרוזת .נריץ ונקבל את הפלט:
'b'P_tr01l\x00BC.

כמובן אפשר לראות בבירור את ה null byte-אחרי המחרוזת שהודפסה לנו (כי אני מדפיס ב.)bytes-
נחזור על הפעולה אבל במקום לקרוא לפעולה עם הארגומנט  ,2נקרא לה עם כל הספרות בין  2ל( 1-לא
כולל) ונקבל את הפלט הבא לפי הסדר מ 2-ל:1-
')(b'dMp|dAtA\x00
'b'do v3rifY\x00U
'b'hinT\x00^26789
'b'iD4Ur5ALF\x00/
'b'P_tr01l\x00BC.
'\\b'pRnTE\x00x_-W

שימו לב שהמחרוזת האחרונה היא גם כן בגודל  22פשוט יש  escapingשל התו \ בעזרת עוד תו כזה .אז
הבנו בדיוק איך נוצרות ומודפסות המחרוזות המוזרות שראינו .נחזור ל:IDA-
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לפני שנצלול לפעולה  ,sub_401760ניכנס לכמה פעולות שהראשונה שבהם היא :sub_401940

נראה שהיא מדפיסה את המחרוזת "( "dMp|dAtAאם המשתנה  DEBUGקיים בסביבה) ואז מדפיסה גם
את המערך שכבר חילצנו ,לא מעניין במיוחד ,ניתן לה שם מתאים ונתקדם לפעולה :sub_401320

נראה שהיא מדפיסה את המחרוזת "( "do v3rifYאם המשתנה  DEBUGקיים בסביבה) ואז מדפיסה " The
 ."hatter left no tracesשוב ,לא נראה כמו משהו מעניין במיוחד ,ניתן לה שם מתאים .כעת נחזור
לפעולה  ,sub_401760אבל לפני שנחקור אותה ,נרוץ עם המשתנה  WHERE_IS_THE_HATTERובלי
המשתנה  DEBUGבסביבה שלנו והפלט יהיה:
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
מיני ערכים קבועים בזיכרון .נשים לב שהמערך המאופס הוא בן  22תווים ,שזה בדיוק האורך של מחרוזת
מהסוג שמודפסות לנו.
בהמשך רואים שאם המשתנה  DEBUGקיים בסביבה ,אז מודפסת המחרוזת " "hinTולבסוף נקראת
הפעולה  sub_401260עם ארגומנט שהוא מערך קבוע בזיכרון:

קודם כל נראה שמצביע למערך שלנו נכנס ל( v6-אני לא מראה  castingבדיקומפיילר) .לאחר מכן
מודפסת המחרוזת "( "pRnTEבמידה והמשתנה  DEBUGקיים) ואז נכנסים ללולאת  forשעוצרת כשהערך
באינדקס  0*iבמערך שווה ל .066נראה שלמשתנה  v1נכנס חלק מהמערך כמו שראינו בעבר.
 v1נכנס ל v5וכל עוד קיבלנו חלק מהמערך ,הפעולה ממשיכה ,ונראה שנקראת הפעולה  get_sשלוקחת
חלק מהמערך ,ומכניסה לפרמטר השני ,v4 ,מחרוזת מסוימת ,לפי החלק מהמערך שלקחנו.
מהמחרוזת הזאת מודפס תו שהאינדקס שלו במחרוזת הוא שווה לערך היושב באינדקס  2 + 0*iבמערך
שלנו ,זאת אומרת מודפסת אות אחת בכל איטרציה .אם חושבים על זה ,אז הפעולה הזאת בעצם
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
כך אינדקס ,ואם ניזכר בקוד שכתבנו בעבר ,כבר למדנו לחלץ מחרוזות לפי מספר מסוים ,למעשה הנה
רצף המחרוזות שחילצנו לפי הסדר מ 2-עד ( 1לא כולל):
')(b'dMp|dAtA\x00
'b'do v3rifY\x00U
'b'hinT\x00^26789
'b'iD4Ur5ALF\x00/
'b'P_tr01l\x00BC.
'\\b'pRnTE\x00x_-W

אז אולי גם אנחנו יכולים להדפיס את המשפט שהתוכנה מדפיסה .ננסה את התיאוריה שלנו בעזרת
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 המספריםarr  קראתי למערך שממנו מגיעות המחרוזות,כפי שניתן לראות
:ואכן הרצה של הסקריפט הזה תדפיס את הפלט
in ordEr to find thE hAttEr YoU hAvE to find ALL thE 6 LinE5
: ניתן לה שם ראוי ונחזור אחורה, מכשהבנו מה הפעולה הזאת עושה, כעת,מעולה
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גם לפעולה הזו ניתן שם ראוי ושוב נחזור אחורה:

טוב ,נראה שעברנו על כל הפעולות ,מלבד  print_by_dataעם הפרמטר  v4שמתבצעת רק כאשר אין לנו
משתני סביבה בכלל ,אבל אם ניזכר ,זאת הפעולה שנקראה כשהרצנו את הקובץ בהתחלה והפלט היה:
אז מה הלאה? חדי העין מביניכם בטח שמו לב שישנם ערכים המאותחלים ללא שימוש כלל בפעולה
 ,initialize_and_print_dataלמעשה רק המערך  v1נשלח לפעולה .print_by_data
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:בואו נסתכל

 נכתוב בפייתון סקריפט שיקח את המערכים מהמקומות,כיוון שאנחנו יודעים איך הפעולה הזאת עובדת
: ויפעיל עליהם את הפעולה הזאתIDA-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]

0202 של מטריקס-CTF פתרון אתגר ה
www.DigitalWhisper.co.il
238

2021  אפריל,128 גליון

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

ונקבל את הפלט הבא:

מה זה אמור להביע? בהתחלה זה נראה קצת כמו  ,hexdumpאבל אחרי הסתכלות ממושכת שמים לב
שבכל שורה יש  22תווים ,במחרוזות שלנו גם יש  22תווים.
אולי כל שורה בעצם מסמלת את המחרוזת התואמת לספרה שליד השורה ,וכל ספרה שאנחנו רואים במה
שנראה כמו  hexdumpמסמל אינדקס במחרוזת הדגל שאנחנו אמורים לבנות ,וכל מיקום של ספרה
בשורה מסמל מיקום של תו שאנחנו צריכים לקחת מהמחרוזת שתואמת לשורה הזאת.
נדגים:
הספרה  2מופיעה בשורה הראשונה ,השורה הראשונה תואמת למחרוזת באינדקס  2והיא:
')(b'dMp|dAtA\x00

הספרה נמצאת במקום השני בשורה ,התו במקום השני במחרוזת שלנו הוא  ,Mזאת אומרת  Mהיא האות
הראשונה שלנו.
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הספרה  2נמצאת בשורה החמישית שתואמת למחרוזת באינדקס  2והיא:
'b'P_tr01l\x00BC.

הספרה נמצאת במקום השני מהסוף בשורה ,אז ניקח את האות במקום השני מהסוף במחרוזת שלנו,
והיא האות C
נראה טוב ,נמשיך לבנות את הדגל שלנו ונקבל את התוצאה:
MCL_T34_pAR1Y
וזה אכן הדגל הנכון.
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אתגר ( Exclusive Bombקטגוריית  252 Specialנקודות)
האתגר הזה נפתח רק כשמסיימים את כל האתגרים ,והוא החלק האחרון בניטרול הפצצה .תיאור האתגר
נראה ככה:

נבחין שרומזים שם לפעולות  ,xorונוריד את ה ,zip-ונחלץ את הקבצים שבו ,נבחין ב 26-תמונות (שכולן
נראות כמו רעש סטטי בטלוויזיה) 22 .מהן ממוספרות מ 2-עד ( 23כולל) ,ואחת מהן נקראת .final.png
בגלל שכיוונו אותנו ל ,xor-ננסה לעשות  xorשל תמונה אחת בתמונה שאחרייה ותמונה ב .final-אקצר
ואומר שהניסיונות האלה לא הובילו לשום מקום .במקום זה ננסה לעשות  xorשל כל התמונות בתיקייה,
לפחות זה מה שתכננתי לעשות כשפתרתי ,אבל עשיתי טעות בספירה ושכחתי את התמונה  23כפי שניתן
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

 משמע הסקריפט שהרצתי הביא לי את האות האחרונה,אפשר לראות סוגר סוגריים מסולסלות בתמונה
 התמונה האחרונה מבין כל,"23"  ונזכור שהתמונה שלא הייתה בסקריפט היא התמונה בשם,בדגל
 אז הגעתי לתובנה שהאות שאנחנו מחפשים לא צריכה להיות חלק מרשימת.התמונות הממוספרות
 ולהוציא, לכל התמונותxor  נכתוב סקריפט שידאג לעשות. אחת עם השנייהxor 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)
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ונקבל תמונות שכל אות מייצגת אות בדגל לדוגמה שלושת התמונות הראשונות:

שיובילו לדגל הבא:
}!MCL{Y0U_D3F1nitely_N33D_TO_Cu7_Th3_Red_0NE
ולאלה שתוהים למה נועד הקישור שהביאו לנו ,מכניסים בו את הדגל ושם המשתמש שלכם ,ורואים איך
הפצצה מתנטרלת בשידור חי ,ניטרול של הפצצה ישלח התראה לכל הפותרים שניטרלתם את הפצצה.
ניטרלתי את הפצצה ראשון והשידור שומר רק  20שעות אחורה ,בעת כתיבת פתרון זה כבר עברו מעל 20
שעות מנטרול הפצצה ,אז לצערי לא אוכל להדגים לכם איך זה נראה ,כי אי אפשר לנטרל את הפצצה
פעמיים.

נ.ב
לאחר הסתכלות חוזרת על האתגר הזה ,נראה שאפשר לכתוב סקריפט יותר אלגנטי ,שמנצל את העובדה
שקסור היא פעולה דו כיוונית וברגע שיש לנו תמונה שעברה  xorעם כל שאר התמונות ,כל שצריך כדי
לקבל אות מסוימת ,הוא לעשות  xorעם התמונה שמייצגת את האות:
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
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סיכום
האתגר הזה היה מגוון במיוחד ,ודרש ידע רחב כדי לפתור אותו .במיוחד אהבתי את האתגר  Hatterשהיה
מקורי ומעניין ,גם האתגר  The Vault 2היה מעניין ,הוא דרש להכיר חולשה מאוד ספציפית ולדעת לנצל
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
שנשלחה התראה לכל המתמודדים שניטרלתי את הפצצה בסוף האתגר.
האתגר הזה ללא ספק יגרום לשחקנים טובים ביותר לבלוט ,וזה סממן לאתגר מצוין .נותר רק לצפות לעוד
אתגר ברמה מחברת "מטריקס" ,ואני מקווה שהם יצליחו במטרה שלהם לגייס עובדים.
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דברי סיכום
בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה 128-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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