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 העורכיםדבר  

 

 . 133-ברוכים הבאים לדברי הפתיחה של חודש ספטמבר, דברי הפתיחה של הגיליון ה

יצא לארי עם חבריו לחוף בייקר בסן פרנסיסקו שם הם שרפו יחד דמות אדם  6891"בקיץ 

מטרים. מאוחר יותר הארווי הסביר את המעשה כאקט ספונטני של  3בגובה של כמעט 

ל הפך לכזה לאחר כמה שנים, אז חזרו הארווי וחבריו עם ביטוי עצמי רדיקלי. הפסטיב

עבר הפסטיבל מחוף בייקר למדבר הסלע  6886משתתפים נוספים לחוף בייקר. בשנת 

השחור בנבדה, מכיוון שחוף בייקר לא הכיל את כמות המשתתפים ועיריית סן פרנסיסקו 

 התנגדה להמשך קיומו במקום.

האירוע המרכזי בו, במסגרתו נערכת שריפת דמות  הפסטיבל )"ברנינג מן"( נקרא על שם

אדם עשויה עץ. "איש העץ" מלווה בנוכחותו את הפסטיבל מתחילתו וניתנות לו 

משמעויות רבות ושונות בפי באי הפסטיבל. טקס השרפה נערך במוצאי השבת, לקראת 

סופו של השבוע בו נערך הפסטיבל. הפסטיבל נמשך שמונה ימים, כאשר הוא מתחיל 

ביום שני האחרון של אוגוסט ונגמר ביום העבודה האמריקני, שחל ביום שני הראשון של 

חודש ספטמבר. בימי הפסטיבל האחרונים שורפים חלק מעבודות האמנות שהוצגו 

 בפסטיבל ובלילה האחרון שורפים את מקדש הפסטיבל." )ויקיפדיה(

א במידברן )הגרסא הישראלית(, אך יצא לי אישית, מעולם לא יצא לי להשתתף באירועי ברנינג מן, אף ל

לשמוע עליו לא מעט חוויות ממקורות ראשונים. מההתרשמות שלי, יש בו שימוש לא קטן בטכנולוגיה אך 

לפי עשרת העקרונות שלו, נראה שאחת המטרות בו היא דווקא החזרה אל המקורות; ושיצירה פיזית 

רלים והמשמעותיים ביותר. כל שנה, חודשים רבים אמצעית והגורם האנושי בו הם חלקים אינטג-בלתי

-שאותם הם יציגו כחלק מ -לפני מועד הכנס, משתתפים רבים נפגשים ויוצרים מייצגים פיזיים גדולים 

"מחנה" אליו הם משתייכים, בנוסף מארגני האירוע מעודדים לקיים אינטרקציות בין משתתפים, כגון 

 ועוד.הענקת מתנות, סדנאות, יציאה משותפת 

בסוף חודש אוגוסט. שנה שעברה, עקב הקורונה, האירוע בוטל  1991הברנינג מן מתקיים כל שנה, מאז 

, אך ישנו ניסיון לקיים 0200-לחלוטין, ולפי הבלוג באתר הרשמי, החזרה לקרקע תהיה רק )בתקווה( ב

עדיין לא הבנתי בדיוק,  אירוע השנה גם כן, אך לא במתכונתו הרגילה אלא באופן וירטואלי. מה זה אומר?

 .VR-אבל לפי הקישורים באתר הראשי והעדכון בבלוג שלהם, יהיה ככל הנראה הרבה שימוש ב

כשקראתי את זה לראשונה עברה בי הצמרמורת המוכרת הזו שחולפת לי בגוף בכל פעם שאני מזהה 

את החיים, להתנתק  אירוניה, הרי זה בדיוק ההפך מהמטרות המקוריות של הפסטיבל, לא? לעצור לרגע

רגע מהשגרה, לעזוב את המקום המוכר, לנסוע לאמצע שום מקום, לקיים תקשורת בלתי אמצעית בין 
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שאר המשתתפים, לבנות מייצגי ענק עשויים עץ ולשרוף הכל עד היסוד לאחר שבוע מבלי להשאיר זכר, 

 על זה הרי ברנינג מן בנוי, לא?

-נה בחודש אוגוסט )מפתיע, אבל הפעם אני לא מדבר על בלאקואז נזכרתי באירוע נוסף שמתקיים כל ש

האט(, אירוע שגם בגינו אנשים יוצאים אל לב המדבר. אני מדבר על מטר הפרסאידים שפוקד את כדור 

הארץ אחת לשנה. למי שקצת פחות בלופ של אסטרונומיה: פעם בשנה, בחודש אוגוסט, מסלולו של כדור 

טאטל", מסלול בו נמצאות שאריות רבות של אבק -ב שביט בשם "סוויפטהארץ עובר בתוך מסלול של כוכ

הנפלט מטיסתו של אותו שביט בשל המהירות בו הוא טס ובשל התקרבותו לשמש, וכאשר כדור הארץ 

"מתנגש" באותו אבק, השני מתחכך באטמוספירה ונשרף בצלילה חופשית שיוצרת חום ואור שניתן לראות 

)החלק החיצוני של כדור הארץ ש"נפגש" עם שאריות האבק מהשביט, או למרחקים. נקודת ההקרנה 

הנקודה בה לצופה מתוך כדור הארץ נראה כאילו מטר המטאורים פורץ לכדור הארץ( הוא  -לחילופין 

 האיזור בשמיים של קבוצת הכוכבים פרסאוס, ועל כן שמו של מטר זה.

 וזה הזכיר לי דבר נוסף.

אחת התיאוריות המובילות בתחום של היכחדותם של הדינוזאורים מעל פני כדור הארץ היא זה 

שמטאוריט ענק פגע בכדור הארץ. לפי התיאוריה, לא אותו גוש סלע הוא מה שגרם לאותן לטאות עצומות 

ר להכחד, אלא שרשרת האירועים שקרתה בעקבותיו: הפגיעה גרמה לגל הדף של חום ואש לפקוד את כדו

הארץ, מה שגרם לכמות עצומה של אבק לעלות לאוויר, זאת בתורה כיסתה איזורים רבים של השמים 

אין  -אין חום, אין חום  -אין אור, אין אור  -ומנעה מקרני השמש להכנס למשך חודשים רבים, אין שמש 

תצורת חיים הרבה אוכל, ומכאן שהרבה בעלי חיים, בייחוד הגדולים מביניהם שקשה לגופם להסתגל ל

מכלל מיני החיים על כדור  02%-ל 02%לא יכלו לעמוד בשינוי ומתו. ההשערה היא אגב, שבין  -אחרת 

 הארץ נכחדו באותו אירוע.

אז מה הקשר בין לטאות ענק, היפים ששורפים מוניומנטים באמצע המדבר וחלקיקי אבק הנשרפים 

 ...תשאלוה, מעולה, חשבתי שלעולם לא באטמוספירת כדור הארץ? א

הדינוזאורים נכחדו בגלל שלא יכלו להסתגל לתנאי המחייה שנוצרו על פני כדור הארץ עקב התנגשות 

המטאוריט, וזה בדיוק מה שאנשי ברנינג מן כן עושים: מסתגלים, אם הם רוצים להמשיך לקיים את 

ל. נכון, לצופה הם חייבים להסתג -האירוע הכל כך יפה הזה, מבלי לסכן את המשתתפים בו בקורונה 

הדיוט כמוני הצופה מהצד זה נראה מעט מנוגד, אבל מי אני שאשפוט? מבחינתם זה או זה או שנה 

נוספת שבו הם לא יכולים להביע את עצמם באופן רדיקלי. כאילו, אם תסתכלו קצת על תמונות המייצגים 

לבנות אותם כבר יום לאחר עושה רושם, שבשל מורכבות וגודל המייצגים, יש האנשים שמתחילים  -משם 

 שסיימו לקפל את המחנה הקודם. הסתגלנות היא תכונה חיונית ביותר למי שמעוניין לשרוד בכל מחיר.

וכמו כל שאר המחשבות בראש שלי: גם זאת מצאה את עצמה מסיימת בתחום ההאקינג. כשאני חושב על 

ה ימצאו בכל סיטואציה דרך לממש האקרים, כנראה שאין דוגמא טובה מהם לאדפטיביות, הם ככל הנרא

האחוז  02אחוז מהפרצה, הם ימצאו דרך לנצל את  02אש שחוסמת -את תוכניותם. אם נתקין חומת
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הם ימצאו פרצה חדשה, לעזאזל, הם אפילו יחביאו את  -הנותרים, נמצא דרך לחסום את הפריצה כולה 

כדי להצליח לשרוד! משחק  בתוך הפיתות שלכםהמעגלים האלקטרוניים של המכשור ההתקפי שלהם 

-והעכבר הזה יימשך ככל הנראה עוד הרבה מאוד זמן, וכפי שאפשר ללמוד מכל דו"חות ה-החתול

Incident Response ת עובדה שמתפרסמים מדי פעם, נראה שהצד המגן מעולם לא היה הצד שבחזית. זא

 שאנחנו חייבים לזכור תמיד כשאנחנו בונים את מערכי ההגנה שלנו.

וכמובן, לפני שניגש לגליון עצמו, נרצה להגיד תודה למי שהשקיע מזמנו החודש לטובת כלל הקהילה, 

 !שלי רבןותודה רבה ל עו"ד יהונתן קלינגר, תודה רבה לטל דרוז'יניןתודה רבה ל

 

 קריאה נעימה,      

  קסטיאל וניר אדראפיק 

http://www.cs.tau.ac.il/~tromer/papers/radioexp.pdf
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Android deep-link Phishing 
 אפליקציית מפות איך לגנוב סיסמאות עם

 טל דרוז'ינין מאת

 

 הקדמה

אינטרנט דרך המכשיר הסלולארי שלכם, לוחצים אתם גולשים לאתר  הבאה:כולנו מכירים את הסיטואציה 

הישן  Popup-ה קישור למדיה חיצונית כלשהי )סרטון יוטיוב, פוסט בפייסבוק, ציוץ בטוויטר( ונפתח על

 ".…Open Withוהמוכר של "

 "Always open"בקלות דעת אתם לוחצים על הדפדפן, ולפני שאתם מבינים מה עשיתם, אתם לוחצים על 

". אתם מתחילים בפאניקה לחפש בהגדרות איזה קצה חוט שיוציא אתכם מהמצב, כי Just Onceבמקום "

 הלא מושקע רק כי המפתחים אמרו לעצמם "הרי כולם בכל Web-אתם לא רוצים להתקע עם ממשק ה

 מקרה ישתמשו באפליקציה".

כשנתקלתי בעצמי במקרה כזה הצלחתי למצוא את המיקום בהגדרות של "אפליקציות ברירת מחדל" 

 ולתקן את העוול הנורא, אך בתוך התפריט משהו תפס את עיני: 

       

 "...Opening linksתפריט קטן ונסתר בשם "-תת
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עטיפה לאתרים מסויימים? התחלתי לחקור, וככל שנכנסתי האם זו הדרך שבה אפליקציות נרשמות להיות 

עמוק יותר לסיפור הבנתי עד כמה כל הפיקוח על המנגנון הזה מבוסס על אמון של המשתמש במפתח 

 היישום.

אינני איש אנדרואיד, זה מקרה קלאסי של "מעניין אם אפשר לעשות את זה" על נושא : גילוי נאות לפני שמתחילים

 עמכם הסליחה. -בו כמעט כלל. אם ההסברים במאמר שטחיים או לא מדוייקים שאני לא מבין 

 

 על יישומים, עמודים ומה שבינהם

 

 לפני שנתחיל, מספר מושגים שחשוב להכיר:

Activity -  "פעולה", הרכיב הבסיסי שממנו מורכבים יישומים. בפועל אפשר להתייחס לזה כמו "עמודים"

של עמוד כניסה, עמוד ניווט,  activities-של היישום. נניח שיש לנו יישום של מפה, הוא יהיה מורכב מ

שאין הגבלה על  אחרים, אך חשוב לציין activities-מפנים אותנו ל activities-עמוד הגדרות וכו'. לרוב ה

ראשיים, שלכל אחד מהם יש  Activitiesקישור ביניהם. כלומר, אני יכול ליצור יישום אחד שמכיל כמה 

 אייקון נפרד במסך הבית.

Intent -  .כוונה", הוראה לביצוע פעולה שמועברת בין רכיבים, גם בתוך היישום וגם בין יישומים שונים"

מעביר אותנו לעמוד אחר ביישום, לוחצים על אייקון במסך הבית, בכל פעם שאנחנו לוחצים על כפתור ש

-שמועבר בין הרכיבים השונים. ה Intentאו לוחצים על לינק שנפתח ביישום אחר, זה נעשה באמצעות 

intent  יכול להיותExplicit כלומר, מוגדר לו היישום או ה(-Activity  והוא יכול להיות )שאמור לבצע אותו

Implicit ומר, מערכת ההפעלה אמורה למצוא את היישום הכי מתאים למשימה(. המידע עובר בצורת )כל

URI לפי תקן( יחד עם סוג המידע ,MIME.) 

Intent action -  נהוג לחלקintent- ים לפיAction ,כלומר, סוג הפעולה שהיישום מבקש שיבצעו )למשל ,

ACTION_MAIN - להפעיל יישום ב-Activity  ,הראשי שלוACTION_VIEW -  ,להציג מידע מסוים למשתמש

ACTION_SEND - .)'לשתף מידע באמצעות יישום חיצוני, וכו 

Action category - על מנת למקד את סוג הפעולה שה-intent  מכוון אליו, קיים גם שדה שלCategory 

היישום  - CATEGORY_DEFAULTהיישום המבוקש נמצא במסך הבית,  - CATEGORY_LAUNCHER)למשל, 

היישום צריך להיות נגן מוזיקה,  - CATEGORY_APP_MUSICיכול להיות מופעל מישומים אחרים, 

CATEGORY_BROWSABLE - .)'היישום יודע לעבוד עם מידע מהדפדפן, וכו 

Intent-filter -  אחת הדרכים בהןActivities  יכולים להגדיר למערכת ההפעלה שהם מתאימים לביצוע

שבו  data-שאנחנו מעוניינים לבצע ואת סוג ה Action-פעולה מסוג מסויים. בתוכו אנחנו מגדירים את ה
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אנחנו מעוניינים )למשל, ביישום של נגן סרטונים נרצה לפעול רק כאשר מערכת ההפעלה צריכה לפתוח 

 או(. קובץ וידאו או של קישור לויד

עם  ACTION_MAINמסוג  intent-הראשי ל Activity-ההגדרה הבסיסית ביותר ליישום היא הרשמה של ה

)חדי העין מבינכם כבר הבינו שהכוונה היא ליישום שאפשר  CATEGORY_LAUNCHERהקטגוריה של 

 להריץ בלחיצה על האייקון שלו ממסך הבית(. 

Android Manifest - רואיד שמכיל את הגדרות היישום, המרכיבים שלו, קובץ חובה ביישומי אנד

והדרישות השונות שלו בשביל מערכת ההפעלה וחנות האפליקציות. נוכל לראות בקובץ הגדרות כמו שם 

 Activities-היישום, האייקונים שלו, ההרשאות שהיישום מבקש, ובמקרה שלנו, כל ההגדרות של ה

 .XMLשלו. הקובץ נכתב בפורמט  intent-filters-שמרכיבים את היישום, כולל ה

של יישום תיאורטי כלשהו, שמכיל מסך ראשי ועמוד  Manifestכך יראה קובץ  ,אם ניישם את מה שלמדנו

 :)שנרצה להפעיל מפתיחת מסמך מכל סוג ביישום אחר(של הצגת מסמכים 

 

 

 :בואו נפרק את הקובץ למרכיביו

בקטגוריית  MAINשל פעולת  intent-filterאנחנו מגדירים  בראשון. Activitiesלפנינו יישום עם שני 

LAUNCHERכלומר, הפעלה של היישום על ידי לחיצה על האייקון שלו במסך הבית תתפס ב ,-filter .הזה 

)כדי שנוכל  DEFAULTבקטגוריות של  OPEN_DOCUMENTשל פעולת  intent-filterאנחנו מגדירים  בשני

עם סוג מידע של  )כלומר, היישום מצפה לעבוד עם קבצים( OPENABLEלהפעיל אותו מיישום אחר( ושל 

  */*, כלומר, כל סוג מידע.
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Deep linking באנדרואיד 

שלו, ולפיכך מעביר  root-( כלשהו שמכיל מידע ספציפי מעבר לURI" מתייחס לקישור )Deep linkהמושג "

 אותנו למיקום לא דיפולטי )למשל, קישור לעמוד פנימי באתר ולא לעמוד הבית(.

 בהקשר של אנדרואיד, הכוונה היא לקישור שלחיצה עליו מעבירה אותנו ליישום ייעודי אחר.

ירצה  לפייסבוק(, אך ברוב המקרים היישום //:fbרוב היישומים מגדירים לעצמם סכמה משלהם )לדוגמה, 

, כדי להצליח לפתוח את אתר האינטרנט שלהם בתוך היישום HTTPלטפל גם בקישורים עם סכמה מסוג 

 ולא בדפדפן.

מתאימים, כך  URI-, היישום ירשם לקישורים המתאימים באמצעות הגדרת סכמה וmanifest-בהגדרות ה

צרים יישום שיכול כאשר אנחנו יו שמערכת ההפעלה תדע לפתוח את הקישורים באמצעות היישום.

אנחנו  -שכאשר נלחץ קישור לאותו האתר  manifestלהחליף אתר אינטרנט, אנחנו נגדיר לו בקובץ 

 מעוניינים לטפל בו ביישום.

-ו DEFAULTעם הקטגוריות  VIEWמסוג  action-ל intent-filterהרלוונטי  activity-כלומר, ניצור ב

BROWSABLE .)על מנת לאפשר גישה מיישומים חיצוניים בכלל ודפדפנים בפרט( 

 host-ברוב המקרים( ו HTTPSשמתאים לסכמה שמצפים לה ) schemaנוסיף שדה  dataבנוסף, בהגדרת 

 לפי הכתובת של האתר.

 :/https://example.comוגם קישורים של  //:exampleנקבל גם קישורים של  הבאהבדוגמה 

 

 שמכיל את פרטי הקישור. dataעם  VIEWמסוג  intentם כלשהו נלחץ קישור, נוצר כאשר ביישו

הקיימים ובוחרת מתוכם את אלו  Activities-מגיע למערכת ההפעלה, שמכירה את כל ה intent-ה

"(. היא Opening linksשל פתיחת קישורים )שזה מה שאנחנו רואים בתפריט " intent-filterשמכילים 

 מתאים ומעבירה לו את המידע לעיבוד. filterמוצאת את היישום שהגדיר לעצמו 
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 לא נותנים לחתול לשמור על הקישור

היה לך רק דפדפן אחד, הוא  פשוטה:עבד בצורה  deep-linking-עידן האנדרואיד כל מנגנון ה בראשית

לאתר של הבנק, לחיצה עליו הייתה  עם קישור SMSטיפל בכל הקישורים האינטרנטיים, ואם הגיע אליך 

 פותחת את האתר בדפדפן.

לא לקח הרבה זמן עד שהחלו להופיע יישומים של דפדפנים נוספים, וחברות החלו ליצור יישומי אנדרואיד 

העובדה שכל יישום יכל להגדיר לעצמו את הקישורים שלו  -לשירותים שלהם, ופה אנחנו נתקלים בבעיה 

אחד יכולים להיות כמה יישומים שמסוגלים לטפל בו )למשל, קישור של אתר הבנק  יצרה מצב שבו לקישור

 יכול להפתח בדפדפן הדיפולטי, ביישום של כרום או ביישום של הבנק(.

" )או בשמו הרשמי Open withעל מנת לפתור את הבעיה הזו נוסף המסך הקטן והאהוב של "

"Disambiguation Menuת חוסר הבנה של המערכת בעזרת איזה יישום התכוון "(, שיופע בכל פעם שקיימ

 המשתמש לצפות כשלחץ על הקישור.

שלהן, נוספה  Web-בהמשך, כאשר יותר ויותר חברות התחילו להוציא יישומים כתחליף לממשק ה

, היישום יכול להגדיר את 0.2החל מאנדרואיד  - App-linkingבשם  Deep-linkingאפשרות חדשה של 

מסויים בזמן ההתקנה, ללא התערבות מהמשתמש )בהגדרת  URI-היישום הדיפולטי לעצמו בתור 

 שלו(. intent-filter-ב AutoVerifyהאופציה 

מה מונע ממני להגדיר את היישום שלי בתור היישום הדיפולטי ולהכריח את  :נשאלת השאלה

 המשתמש לפתוח את כל הקישורים שרק ארצה דרך היישום שלי?

על מנת להשתמש באפשרות  -" Digital Asset Linksהתווסף גם מנגנון הגנה חדש בשם " כחלק מהמנגנון

מסויים עליי להוכיח שאני הבעלים של האתר המדובר, על ידי העלאה של מעין  URI-" לAutoVerifyשל "

תעודה דיגיטלית לאתר, למיקום מוגדר מראש, שמאשרת ספציפית את היישום לפי חתימה שלו. כך 

ם שהצליחו להוכיח למערכת ההפעלה שהם היישומים הרשמיים לאתר כלשהו יקבלו תעדוף יישומי

 בפתיחת הקישורים לאותו האתר.

 :AutoVerifyלדוגמה, התעודה הדיגיטלית באתר של יוטיוב שמאפשרת רק ליישום הרשמי לקבל 
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ההפעלה בודקת באיזה יישום מערכת , זאת אומרת, במצב שלנו היום, כשאנחנו לוחצים על קישור כלשהו

 לפתוח את הקישור המדובר לפי הסדר הבא:

 הספציפי, אם קיים כזה. intent-לטיפול ב Open withיישום שהמשתמש בחר בו באופן בתפריט  .1

 הספציפי. intent-שמתאים ל URI-יישום שמערכת ההפעלה מאשרת שהוא הבעלים של ה .2

אם קיימים כמה  הספציפי. intent-שמתאים ל intent-filterיישום שמערכת ההפעלה יודעת שיש לו  .3

 .Open withכאלו, יפתח תפריט 

אם קיימים כמה  הכללי. intent-שמתאים ל intent-filterיישום שמערכת ההפעלה יודעת שיש לו  .4

 .Open withכאלו, יפתח תפריט 

בר בחרנו בעבר כלומר, כאשר נלחץ על הקישור של אתר חדשות כלשהו, מערכת ההפעלה תבדוק אם כ

בקישור דומה. אם לא הוגדר יישום כזה, היא  Open withעל יישום מסויים בתפריט  Alwaysבאופציה 

 תבדוק אם יש לנו את היישום הרשמי של האתר על המכשיר. 

של הקישור  filter-אם היא לא תמצא אחד היא תעבור על כל היישומים ותבדוק אם אחד מהם מתאים ל

(. אם היא לא Digital asset links)אולי מישהו יצר יישום לא רשמי, או שהיישום לא אושר באמצעות מנגנון 

תמצא יישום כזה היא תבדוק אילו יישומים יודעים לטפל באתרים בכללי, ואם קיימים מספר יישומים כאלו 

 .Open withעל המכשיר היא תפתח תפריט 
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 פוגע בך -מה שאתה לא יודע 

השאלה הראשונה שעלתה לי כשקראתי על המנגנון היא "מה מונע ממני לגרום לכל קישור שארצה 

 להפתח ביישום שלי?" )אני יודע, כל אחד והשריטות שלו(.

אם אתם זוכרים,  קודם כל, איך אפשר לנצל לרעה את העובדה שהיישום שלי יכול לפתוח קישורים?

הם לא חייבים להיות  -, והכי חשוב Activitiesום יכול להיות מספר בתחילת המאמר ציינתי שלכל ייש

 Activityכלומר, אני יכול ליצור יישום לגיטימי לחלוטין )למשל, אפליקציית מפות( עם  קשורים אחד לשני.

 נסתר שיכול להראות כמו כל דבר שנרצה )למשל, אפליקציית בנק(.

רשמיים של יישומים  loginמוכנים שנראים בדיוק כמו מסכי  activitiesחיפוש קצר באינטרנט יניב לא מעט 

 Decompilationקיימים כלי  -שונים )למשל, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר(, ואם במקרה ליישום שלנו אין 

 שיעשו עבודה נפלאה גם הם. apkלקבצי 

 

במצב כזה, אם נוכל לגרום לקישור )שבמקור הפנה ליישום הלגיטימי( לעבור דרכינו, נוכל לעשות 

phishing  להעביר את  -לפרטי המשתמש בצורה שקופה לחלוטין, ואחרי ששמרנו את פרטי ההתחברות

 כל זה בזמן שהמשתמש חושב שהוא לחץ על קישור לגיטימי וכל הזמן המשתמש חזרה ליישום המקורי.

 היה ביישום האמיתי.
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, ככה שאם המשתמש במקרה מציג את הרשימה Activities-ניתן לקבוע אייקונים נפרדים ל :בונוס נחמד

 הוא יראה את האייקון של היישום שאליו אנחנו מתחזים. -של כל היישומים הפתוחים 

 

עת האם קיים יישום כדי להבין האם היישום שלנו הוא זה שיפתח כשנלחץ על קישור כלשהו עלינו לד

 רשמי של האתר על המכשיר. כלומר, בסופו של דבר קיימות ארבע אפשרויות:

 או ברירת מחדל(. Digital Asset linkקיים יישום שמתועדף יותר מהיישום שלנו )בעזרת  .1

 קיים יישום נוסף, אבל הוא לא מתועדף יותר מהיישום שלנו. .2

 הקישור הזה פרט ליישום שלנו.לא קיים אף יישום נוסף שמתאים לפתיחת  .3

 או ברירת מחדל(. Digital Asset linkקיימים יישומים נוספים, אבל היישום שלנו הכי מתועדף )בעזרת  .4

 :ים של יישום שכבר קיים על המכשירהדבר הראשון שניסיתי הוא ליצור יישום שפותח קישור

 

היישום הרשמי היה נפתח כמו שתיארנו  -" Digital asset linkאך בכל מצב שבו המכשיר תמך במנגנון ה"

, אז היה נפתח 0", כמו שתיארנו במצב Digital asset link, ואם במקרה ליישום הקיים לא הוגדר "1במצב 

 .open withתפריט 

  



 
 

Android deep-link Phishing 
www.DigitalWhisper.co.il 

 36  4243 ספטמבר ,355גליון 
 

 :על המכשיר יישום אחר שפותח אותם לאחר מכן ניסיתי ליצור יישום שפותח קישורים שאין

 

 אנחנו נתקלים במספר בעיות:, אך 3הצלחנו להגיע למצב 

עם היישום שלנו והדפדפן של  Open withבגלל אופן הפעולה של המנגנון אנחנו מקבלים תפריט  .א 

 המכשיר. 

המשתמש הממוצע כנראה ישים לב לכך שהקישור מציע לו להפתח עם יישום שהוא מעולם לא  .ב 

 התקין. 

האייקון שמופע הוא  Open withאם הוא לא שם לב למשהו חשוד עד עכשיו, במסגרת התפריט של  .ג 

הספציפי, ככה שיצא שהוא יראה שהמכשיר מנסה לפתוח את  Activity-של היישום כולו ולא של ה

 :חשבון הבנק שלו עם אפליקציית מפות
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עם מספר  Activitiesמספר  :סיון אחד אחרוןלאחר עוד מספר נסיונות כושלים, כשעמדתי להכנע, ניסיתי נ

 ורים ליישומים שונים בכל אחד מהם:קיש

 

אם היה יישום רשמי, היישום שלי לא היה  -רציתי לראות אולי אחד מהם במקרה יעבוד, אך ללא הצלחה 

 :שוב ושוב Open withנבחר, ואם לא היה יישום רשמי הייתי מקבל תפריט 
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". יופי, עכשיו just once" במקום על "always openעל היישום שלי ואחר כך על " ואז, בקלות דעת, לחצתי

צריך ללכת להגדרות ולאפס הכל. אבל בשנייה שנכנסתי להגדרות וראיתי את אותו התפריט שהתחיל את 

 וזה הכה בי. -כל המחקר הזה 

 :"Always openהיו במקום אחד, וכולם היו מסומנים כ" Activities-כל הקישורים של כל ה

 

אם המשתמש אישר פתיחה של קישור ביישום שלנו, הוא בעצם נותן אישור מלא לכל שזאת אומרת 

כל שאר הקישורים שמוגדרים תחת אותו היישום מקבלים  -מרכיבי היישום לפתוח קישורים. כתוצאה מזה 

 !נפרד לחלוטין Activityאישור, גם אם הם מוגדרים תחת 

אחד שמוגדר  - Activitiesשלי איפסתי את המכשיר ויצרתי יישום חדש עם שני  כדי לאשש את ההשערה

 לפתוח קישור ללא יישום רשמי, ואחד שמוגדר לפתוח קישור כאשר על המכשיר יש יישום רשמי.

כמצופה. בחרתי  open withהראשון. נפתח לי תפריט  activity-פתחתי דפדפן ולחצתי על קישור שמוביל ל

 activity-. לאחר מכן, ניסיתי ללחוץ על קישור שהיה מוגדר תחת הalways openלחצתי על ביישום שלי ו

 הפלא ופלא, היישום שלי נפתח! -השני, שלא אישרתי 



 
 

Android deep-link Phishing 
www.DigitalWhisper.co.il 

 39  4243 ספטמבר ,355גליון 
 

, למרות open withמזוייף שלי, בלי שום פתיחה של תפריט -לא-הבכלל login-ישר ראיתי את מסך ה

 הקישור.שכבר היה יישום רשמי ומאושר על המכשיר לאותו 

, קישורים לגיטימיים שאמורים להפתח ביישום רשמי נפתחים ביישום שלנו :הצלחנו להגיע למתאר מתפקד

ללא אישור של המשתמש ובלי שהוא ידע שדרסנו את ההרשאות של היישום הרשמי, וכל זה בתצוגה 

 נפרדת לחלוטין של היישום!
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 סיכום

אם משתמש הוריד את היישום שלנו )שאגב, לא מבקש שום הרשאות מיוחדות  :הצלחנו להגיע למצב הבא

ונתן ליישום שלנו  Open withאו מחשידות(, ואי פעם פתח בעזרתו קישור, כלומר, נתקל בתפריט של 

 ,כל קישור שירצההיישום קיבל אישור אחת ולתמיד לפתוח  -הרשאות תמיד לפתוח קישור מסוג אחד 

 .תמש שוב, בין אם קיים יישום רשמי על המכשיר או לאמבלי לשאול את המש

 אז איך יכול גורם זדוני לנצל את המצב לרעה?

אנחנו יוצרים יישום רגיל לחלוטין, כאשר התנאי היחידי הוא שהיישום )כחלק  את המצב הבא:דמיינו 

יות ממשק חלופי מהרעיון השווקי שלו( צריך להפתח בצורה לגיטימית מקישורים )למשל, היישום יכול לה

לרשת חברתית או אתר חדשות, או בדוגמה שלנו, יישום מפות וניווט שיודע לפתוח קישורים של אתרי 

 מפות שונים(. 

סקירה מהירה של חנויות האפליקציה מראה שקיימים מאות יישומים מהסוג הזה )כאשר רובם לא באיכות 

 גבוהה מדי, אך עדיין עם עשרות אלפי הורדות(.

תוח היישום, נשים לב לא להגדיר אייקון ראשי ליישום כולו על מנת לאפשר לנו להגדיר אייקונים בזמן פי

 :שלנו activities-נפרדים לכל אחד מה
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נוספים, כמספר היישומים שאנחנו רוצים להתחזות אליהם. אם ניקח  Activitiesלאחר מכן, אנחנו מוסיפים 

 .ןאת שלושת הרשתות החברתיות הכי פופולאריות ככל הנראה למשתמש יהיה לפחות אחת מה

המקוריים, עם העיצוב  deep-links-של ה intent-filterעם הגדרת  Activityעל כל יישום כזה ניצור 

 :אייקון של היישום שאליו אנחנו מתחזיםהמועתק של מסך ההתחברות, ועם ה

 

הזדוני שיעביר את המשתמש ליישום האמיתי )על ידי יצירה של  Activity-לאחר מכן, נוסיף קטע קוד ל

Intent  חדש, הפעםExplicit עם המידע המקורי שקיבלנו בקישור(, ומנגנון כלשהו שידע לשמור את ,

 ו של דבר אלינו.הסיסמאות שהמשתמש הכניס ולשלוח אותם בסופ

לבסוף, על מנת שהמשתמש לא יחשוד, אנחנו יכולים להוסיף בדיקה של אילו יישומים קיימים על המכשיר 

הלא רלוונטיים )כדי למנוע מצב שבו אנחנו מציגים מסך התחברות של יישום שאין  Activities-ולבטל את ה

מש מבלי להציג את המסך המזוייף, על המכשיר(, ובדיקה של תאריך כניסה אחרון, שתעביר את המשת

  אם כבר יש לנו סיסמה מעודכנת.
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 קישורים לקריאה נוספת

 :באנדרואיד deep-linking-הסבר על מנגנון ה

https://developer.android.com/guide/navigation/navigation-deep-link 

 

 :0באנדרואיד  App linkingהוספת 

https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0#app-linking 

 

 :App linkingמול  Deep linkingהשוואה של 

https://developer.android.com/training/app-links 

 

 :intent-filterים ועל -intentהסבר על 

https://developer.android.com/guide/components/intents-filters 

 

 :Digital asset linksפירוט מנגנון האבטחה של 

https://developer.android.com/training/app-links/verify-site-associations 

 

 :deep-linking-סקרית בעיות האבטחה במנגנון ה

https://gangw.cs.illinois.edu/deep17.pdf 

 

 

 

 
  

https://developer.android.com/guide/navigation/navigation-deep-link
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0#app-linking
https://developer.android.com/training/app-links
https://developer.android.com/guide/components/intents-filters
https://developer.android.com/training/app-links/verify-site-associations
https://gangw.cs.illinois.edu/deep17.pdf
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 איפה הכסף?
 תובנות מפרשת אפק זרד והגניבה של מטבעות הקריפטו דאש

 עו"ד יהונתן קלינגר מאת

 

 הקדמה

ועכשיו גם האוצר של אפק  -האוצר של קפטן מורגן, הזהב השקוע של הנאצים, יהלומי הכתר האירים 

זרד. לא מעט אוצרות הלכו לאיבוד לאורך השנים ולא התגלו, ואיש לא יודע מתי יימצאו. כרגע, אחרי 

ה, מדובר )נכון למועד כתיבת שורות אל DASHאלף מטבעות  57הרשעתו של אפק זרד בגניבה של 

מיליון דולר(, נהפך זרד לעוד דמות מיתולוגית,  11מהמחזור של מטבעות דאש, בערך  1%בכמעט 

 שאנשים יחפשו את האוצר שלה.

-13552אלף מטבעות משותף לדירה באילת )ת"פ  57למי שלא מכיר, זרד הואשם לפני כשנה בגניבה של 

בע(. הוא הורשע, ולפני כשבועיים ניתנה הכרעת , מדינת ישראל נ' אפק זרד, ביהמ"ש מחוזי באר ש21-19

מיליון שקל, נוסף על פיצוי של רבע מיליון שקל למתלונן.  7הדין. זרד נשלח לכלא ונדרש לשלם קנס של 

 אלא מה, המטבעות לא נתפסו.

 ולהפך: -לי קשר ושליטה במטבעות" כלומר, קל מאוד לטעון לחפותך, כשאתה אומר "לא הוכחתם שיש 

אם יש לך שליטה במטבעות הקריפטו, אז טענות ההגנה שלך לא כל כך טובות. אבל כרגע, זרד יכול 

שנים )או פחות, אם יקוצר העונש(, לצאת מהכלא, לברוח מהמדינה למקום בלי אמנת  0לשבת, לחכות 

 הסגרה, ולהצליח איכשהו לשים יד בחזרה על הכספים )בהנחה שהוא באמת הגנב(. 

שנים במגורים  0, אז להמתין Dashיש לו גישה לכסף, והוא באמת מאמין במטבע  הרי, אם באמת

 מסובסדים, ו"לדגור" על הכסף בזמן שהוא גדל, לא ממש יזיק לזרד.

נכון, בתרחיש האופטימלי, טכנולוגיות למניעת הלבנת הון יצליחו לעצור את השימוש של זרד במטבעות 

חשאית יותר, להימנע מעסקאות גדולות, לחיות מתחת לרדאר.  הקריפטו. הוא יצטרך למכור אותם בצורה

 נמכר כמטבע שמקדם פרטיות, אף שהדבר אינו בדיוק כך.  Dashאבל בפועל, 

מטבע הדאש, להבדיל ממטבעות קריפטו אחרים, אינו מיועד להיות אנונימי באופן מלא. להבדיל ממטבע 

Moneroרת לצפות בעסקאות, בדאש אפשר , שבו ידיעה של כתובת ברשת המטבע אינה מאפש

זה פשוט דורש משאבים גדולים יותר. הסיבה? מטבע דאש הוא לא מטבע  -להתחקות אחר פעולות 

 שמיועד לעבריינים, אלא לאנשים שמעדיפים את הפרטיות שלהם.

אז מה שקורה  PrivateSendברוב המקרים זהה לגמרי לביטקוין. כשמפעילים את פונקציית  ,דאשמטבע 

לשלוח לנבוכדנאצר, אז יש שהוא מערבב כמה עסקאות ביחד )אליס רוצה לשלוח לבוב, צ'ארלי רוצה זה 
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ניתוק קיים  שבו ,מונרולעומת מטבע  שבה אליס וצ'ארלי שולחים, ובוב ונבוכדנאצר מקבלים(. תעסקה אח

של מישהו, . כלומר, גם אם אתה יודע את הכתובת zero knowledge proof-מוחלט בין העסקאות והן ב

 אתה לא תראה מה הוא קיבל או שלח בלי שיש לך מפתח פרטי לצפיה.

איך זרד יכול היה לשמור על המטבעות שלו שלמים? ובכן, כאן הבעיה. בהנחה שכתב האישום צודק, זרד 

העביר את הכספים של המתלונן לשני ארנקים שונים, ומשם העביר לכמה כתובות דיגיטליות שונות. איך 

יכול להגן על הכסף בצורה שבה גם אם המשטרה היתה באה לתפוס, היא לא היתה מקבלת את  הוא היה

 המידע?

לצורך העניין, הדרך הבטוחה ביותר לאבטח את מטבעות הקריפטו היא בארנק חומרה או בארנק נייר )אם 

לקנות אתם מחפשים עוד לקרוא על איך לאבטח קריפטו, כתבתי ספר בנושא(. כלומר, זרד היה צריך 

( ולהעביר אותן Seed-מילות המפתח של הארנק )ה 01ארנק חומרה, לחולל את המפתח, ואז לקחת את 

ומצד שני, שהוא יצטרך  -למקום מספיק מאובטח כך שהמשטרה לא תוכל להתחקות אחריו, מצד אחד 

יה נראה המלים האלה )בצילום המוצג כאן, ניתן לראות איך זה ה 01לסמוך על האנשים שמחזיקים את 

 (.SeedPlate-אם הוא היה משתמש ב

 

 [SeedPlate-מילות המפתח של ארנק הקריפטו ב SeedPlate24-מילות המפתח של ארנק הקריפטו ב 01]

המלים האלה לקבוצות מסוימות, ולכתוב  01לדוגמה, שהיא ממש לא מומלצת, זרד היה יכול לפרק את 

את חלקי המלים במקומות שנמצאים בידיעתו, אך לא בשליטתו בלעדית )כדי שהמשטרה לא תאתר את 

המלים(. נניח, ללכת לספרייה ציבורית ולסמן בעותקים של התנ"ך מלים מסוימות, או לכתוב חלק מהמלים 

 וישביע אותם שלא להשתמש.בצורה כזו או אחרת על פתקים שיפקיד אצל חברים 
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 -מלים. זה אפשרי, אבל מסוכן. טעות קטנה  01אמן, זרד גם היה יכול לשנן את אותן -אם הוא היה רב

. זה מסוכן, זה ידוע לשמצה Brain Walletוהוא יאבד גישה לכספים. במצב כזה, הוא מפעיל מה שנקרא 

 עשוי היה להישבר ולהעביר מידע. בבעיות האבטחה, ובמקרה של לחץ פיסי רב מדי בחקירה, הוא

אבל העובדה שזרד לא גילה לנו, כציבור, היכן הכספים נמצאים, נותנת לנו תקווה שהסיפור לא נגמר, וכמו 

כל מיני פרשות אחרות, נוכל לחפש את הכסף. זה נותן תקווה לזרד, שיכול להשתמש בזה כסיפור ההגנה 

 בלים בחזרה.שלו: אין לי את הכסף. אם היה לי, הייתם מק

 ומה קרה אחרי זה. -שנים נוכל לראות אם הכסף זז  0בפועל, רק בעוד 

 

 .com.investing.ilהמאמר פורסם במקור באתר 

 

 
  

https://il.investing.com/analysis/article-200432636
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Malware Hunting with YARA 

 מאת שלי רבן

 

  הקדמה

משתמשים בשיטות רבות על מנת לחמוק מזיהוי. רוב הפוגענים כיום מופצים במספר פוגענים מודרניים 

שלהם, שם הקובץ ומחרוזות  Hash-גרסאות שונות לאורך זמן, ומשנים מאפיינים כדוגמת חתימת ה

או החוקר לזהותם כזדוניים או לשייכם למשפחת פוגענים \בקובץ, ובכך מקשים על מערכות הזיהוי ברשת ו

 מסוימת. 

ממשפחה מסוימת, אפילו אם  Malware אפקטיבית לציד של YARAבמאמר זה, נלמד כיצד ליצור חתימת 

 Malwareניח שהקורא מכיר מונחים בסיסיים בתחום אזה  בנוסף, במאמר יעבור שינויים לאורך זמן.

Analysis. 

 

 העקרון המנחה

ת צעד לפני התוקף, המגן צריך לצוד מתקיים משחק "חתול ועכבר" תמידי בין תוקפים למגנים. כדי להיו

לחתום שיטות פעולה שעשויות  :באופן אקטיבי ולזהות את המאפיינים היחודיים של התוקף, ובמקרה שלנו

 חדשים בעתיד. Samples-לחזור על עצמן ב

 

 ?YARAמה זה 

YARA  הוא כלי שנפוץ בעיקר בתחומי מחקר וזיהוי פוגענים. מדובר בכלי זיהוי מבוסס חוקים בעלי סינטקס

 מוגדר, שיכול לרוץ בפני עצמו על כל פלטפורמה, או להתממשק עם מערכת הגנה על עמדה או ברשת. 

ים, ומידע של זיכרון מול סט של מחרוזות, קטעים בינארי Dumpמאפשרים סריקת קבצים או  YARAחוקי 

נוכל לזהות בעזרתם את סוג הקובץ או הקומפיילר ששימש לקמפול הקובץ )גם  של קובץ. Header-מה

מסוים, וכל מאפיין סטטי  Malwareמסוים, מאפיינים של טכניקה או  packer-בקבצים לגיטימיים(, שימוש ב

לים להרחבת הוא פרויקט קוד פתוח, ומאפשר הוספת מודו YARAאחר שניתן לחלץ מהקובץ. 

 הפונקציונליות שלו. 

 :בין המודולים הנפוצים
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  מודולPE  של פלטפורמת לפרסור מבנה קובץ הרצהWindowsמאפשר חילוץ מידע כגון . Imports, 

Exports .מידע על חתימות דיגיטליות ועוד 

  מודולELF  לפרסור מבנה קובץ הרצה של פלטפורמתLinux. 

  מודולDotnet יינים ייחודיים לקבצים בפורמט לפרסור וחילוץ מאפ.Net 

 :לדוגמה תחביר

Rule <rule_name> 
{ 

Meta: 

        Author =  "Shelly Raban" 

Strings: 

$string_1 = "<first_string>" 

$string_2 = "<second_string>" 
Condition: 

$string_1 or $string_2 
} 

. כמו כן, קיימים אופרטורים נוספים אפשריים  string_2או  string_1הקוד לעיל יזהה כל קובץ שבו מופיע

, אלא נדגים את תהליך ההנדסה YARAלשימוש בתוך התנאי. במאמר זה לא נלמד את כל האפשרויות של 

לאחור, כתיבת חוק מתקדם ובדיקת איכותו של החוק שכתבנו. לקריאה נוספת בענייני פיצ'רים, סינטקס, 

 .הרשמית דוקומנטציהמומלץ להיעזר ב YARAמודולים ודוגמאות לחוקי 

 

 שיטות לזיהוי סטטי של פוגענים

 זיהוי מבוסס מחרוזות, וזיהוי מבוסס קוד. :וי לשני סוגים עיקרייםנחלק את שיטות הזיה

 זיהוי מבוסס מחרוזות

( כגון IOCs) Indicators of Compromiseשיטת זיהוי זו מבוססת על מחרוזות שניתן למצוא בקובץ, ביניהן 

, נתיבים במערכת הקבצים, ומחרוזות נוספות לשיקול דעתו Registry, מפתחות Domain, שמות IPכתובות 

של החוקר. על מנת לכתוב חוק מסוג זה, ניתן לחלץ מחרוזות בחקירה סטטית בסיסית של הקובץ )למשל 

 שיקול דעת נדרש (, ולא נדרש ידע מעמיק בהנדסה לאחור.SysInternalsמחבילת  Stringsבעזרת הכלי 

 .Malware Familyהיות ייחודיות לאותו קובץ או בשאלת אלו מחרוזות עשויות ל

 זיהוי מבוסס קוד

דצימליות שמייצגות קטעי קוד בשפת מכונה שנמצאים בתוך -שיטת זיהוי זו מבוססת על מחרוזות הקסה

-על מנת לכתוב חתימה איכותית מבוססת קוד, נדרש ידע בהנדסה לאחור ושימוש ב הקובץ.

Disassembler  כדוגמתIDA Pro . 

https://yara.readthedocs.io/en/stable/
https://yara.readthedocs.io/en/stable/
https://yara.readthedocs.io/en/stable/
https://yara.readthedocs.io/en/stable/
https://yara.readthedocs.io/en/stable/
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 שלו. YARA-הנחקר וישלב אותם בלוגיקה של חוק ה Sample-חוקר יחפש קטעי קוד שנראים ייחודיים לה

 נוסף על שתי שיטות אלה, ניתן לבסס חתימה על מאפיינים סטטיים שניתן לחלץ מהקובץ כגון שמות

Sections  אוResources ,גודלם או האנטרופיה שלהם ,Imports, Exports דיגיטליות, שפה ועוד., חתימות 

 

 באיזו שיטה נעדיף להשתמש?

 IOCs, שמגדירה כמה "כואב" יהיה לתוקף אם נוכל לזהות את מאפייניו ושיטותיו, זיהוי הכאב פירמידתב

שהתוקף השתמש בהם,  Domainושמות  IPנמצא במקום טוב באמצע. כלומר, אם למשל נזהה כתובות 

יע חוקים מתאימים במערכות הזיהוי שלנו כך שנוכל לאתר את התוקף בעת פעולתו הבאה ברשת, ונטמ

זה יקשה על התוקף במידה מסוימת. עם זאת, הוא יוכל בקושי לא רב להתגבר על כך ולשייך לעצמו 

 כתובות ושמות חדשים כדי לחמוק מזיהוי. 

טקטיקות תקיפה, כדי לחמוק מזיהוי הוא ייאלץ לעומת זאת, אם נדע לזהות כלים שהוא משתמש בהם, או 

לפתח שיטות פעולה חדשות ולשכתב את הקוד, אולי אפילו למצוא חולשות חדשות, פעולות שדורשות זמן 

 ומשאבים רבים, ויקשו עליו מאד.

מצד שני, ככל שהלוגיקה של הזיהוי שלנו מתוחכמת יותר ומקשה על התוקף להתחמק מזיהוי, כך גם היא 

יותר זמן ומשאבים מהחוקר כדי לכתוב אותה. בדומה לקלות שבה התוקף יחמוק מזיהוי מבוסס  דורשת

IOCs והקושי שלו לפתח שיטות חדשות )ובכך לחמוק מזיהוי מבוסס שימוש חוזר בקוד(, לחוקר יהיה ,

)שלעתים אפשר אפילו למצוא בדוחות חקירה אינטרנטיים  IOCsהרבה יותר קל לכתוב חתימה מבוססת 

ולחתום  Malware-שפורסמו ע"י חברות אבטחה או חוקרים עצמאיים(, מאשר לבצע הנדסה לאחור של ה

 קטעי קוד ייחודיים.

מהסיבות הללו, השיטה שנעדיף תלויה בסיטואציה ובמטרה שלנו. אם הארגון שלנו נתקף, ונרצה למצוא 

בזריזות חתימה מבוססת  במהירות האפשרית, נוכל לכתובMalware -את כל העמדות שעליהן נמצא ה

 מחרוזות שתעשה את העבודה. 

, Malwareלעומת זאת, אם נרצה להמשיך ולצוד ברשת הארגונית התפתחויות וגרסאות חדשות של אותו 

נוכל לבצע הנדסה לאחור של הקובץ, ולכתוב חתימה מבוססת קוד שתהיה אמינה יותר, מבוססת על 

 עליו לחמוק מזיהוי לאורך זמן., ותקשה Malware-הלוגיקה הייחודית של ה

  

https://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
https://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
https://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
https://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
https://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
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 דוגמא

". בזיהוי מבוסס מחרוזות, אנו נחפש את 90035310"-הבא Mutex-שלנו יוצר את ה Malware-נניח שה

" בקבצים, ובמידה והמחרוזת תימצא, החוק שלנו יקפוץ. אבל מה יקרה בגרסא 90035310המחרוזת "

בחתימה שלנו? כאן מגיע היתרון של זיהוי חדש שלא כלול  Mutex-, שישתמש בMalware-הבאה של ה

 מבוסס קוד. 

למשל דחיפתה למחסנית, ואז  ,במקום לחתום את אותה מחרוזת, נחתום את הקוד שמשתמש במחרוזת

, ואז בדיקה האם הקריאה הושלמה בהצלחה וכו'. כמובן שמדובר בדוגמא פשוטה CreateMutex-קריאה ל

 .Malware-ודי שסביר שימשיך ויימצא בגרסאות הבאות של הוצריך לוודא שאכן מדובר בקטע קוד ייח

 

 כל כך ארוך, איך נדע איזה קטעי קוד לחתום? IDA-הקוד ב

לציד  YARAישנן גישות שונות לשאלה זו. אפרט כאן את העקרונות שמלווים אותי בתהליך כתיבת חתימת 

Malware Family מסוים. 

 הימנעות מ-Library functions להופיע בקבצים רביםויות שעש 

 הימנעות מקטעי קוד גנריים מידי שסביר שנמצא גם בתוכנות לגיטימיות 

 :חיפוש אנומליות בקובץ 

  64למשל קובץ  -לא הגיוני קימפולחותמת זמן מזויפת )למשל תאריך עתידי, או תאריךbit 

 הראשונה( bit 01-שקומפל לפני שהושקה פלטפורמת ה

  ,לא תואמת את השפה של הקובץ, או את שם החברה שכתובה בחתימה דיגיטלית לא תקינה-

Copyright 

  קובץ שגודלו חריג עבור אותו סוג קובץ, או בעל מבנה חריג )למשלPE  שמכיל שםSection 

 בעל אנטרופיה גבוהה( Resourceמוזר, או 

 אות אם יש לנו מידע מוקדם על הקובץ )למשל דוח התנהגות שפורסם ע"י חברת אבטחה, או תוצ

 (:Sandbox-ריצה ב

  נוכל לחפש בקוד את ההתנהגויות הייחודיות שאנחנו יודעים שהקובץ מבצע 

 :אם לא 

   נוכל למקד את החקירה סביבImports שנראים לנו מעניינים 

  במידה ונמצא בקובץ מחרוזות מעורפלות או מוצפנות, נוכל לחפש את קטע הקוד שאחראי על

באלגוריתם ייחודי שמאפיין את משפחת הפוגענים אותה  התרת ההצפנה. פעמים רבות מדובר

 אנו חוקרים.
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Hunting REvil 

-שזוהה לראשונה ב Ransomware-. מדובר בREvilלמשפחת  Huntingלצורך ההדגמה בחרתי לבצע 

(, לכן חשבתי שיכול 0201) היוםוגרסאותיו החדשות ממשיכות לתקוף ארגונים ברחבי העולם עד  0219

 תקווה גם את גרסאותיה הבאות. להיות מעניין לכתוב חתימה שתאתר את המשפחה וב

-כמובן שמעצם פרסום החתימה, היא יכולה להגיע לידי קבוצת התקיפה שאחראית על כתיבת ה

Malware שתבין את לוגיקת הזיהוי שלנו ותתחמק ממנה, והחתימה תהפוך ללא רלוונטית לצורך זיהוי ,

 רחב.עתידי. לכן, חברות לרוב לא חושפות את כל החוקים שלהן לציבור ה

, ניתוח Malware Sample-המלא של התהליך, החל מהורדת ה Flow-בחלק זה של המאמר נדגים את ה

הקובץ, בחירת קטעי קוד לחתימה, ביצוע בקרת איכות וטיוב החתימה שנכתוב ועד לשלב שהיא מוכנה 

 להטמעה במערכות הזיהוי שלנו. 

על מנת לכתוב חתימה  Sample-מלא ל Reverse Engineeringצריך לבצע תהליך  לאחשוב לציין ש

איכותית שתזהה אותו ותצוד את גרסאותיו הבאות. הרעיון הוא למצוא תבניות ייחודיות בקוד, תהליך 

 שנדגים בחלק זה.

 

 הכלים שנצטרך

 Detect It Easy -  הלזיהוי השפה שבה נכתב-Malware  ,שימוש ב האם נעשהאותו אנו חוקרים-

Packer מדובר בכלי מסחרי(ם כן איזה )אם וא. 

 Disassembler - הלאחור של -לביצוע הנדסה-Malware  .ב במהלך ההדגמה נשתמששלנו-IDA Pro 7. 

 Text Editor -  .בניתן להשתמש לכתיבת החתימה-Notepad++ ,VSCode או כל עורך אחר. 

 Yara - נכתובהכלי שבעזרתו נוכל לסרוק קבצים מול החתימה ש. 

 IDA Plugins/scripts - :לא חובה אבל מקל על התהליך 

 Findcrypt - .למציאת קבועים ששייכים לשיטות הצפנה מוכרות 

 copy Hex - דצימליות( מ-להעתקת הבתים )המחרוזות ההקסה-IDA לחתימה שלנו בצורה נוחה. 

 BinDiff -  להשוואה בין שניDatabases IDA.שימושי למציאת קטעי קוד דומים בין סמפלים . 

 Python -  לשימוש בסקריפטיIDA Python. 

 

  

https://attack.mitre.org/software/S0496/
https://www.sentinelone.com/blog/revils-grand-coup-abusing-kaseya-managed-services-software-for-massive-profits/
https://github.com/you0708/ida/tree/master/idapython_tools/findcrypt
https://github.com/you0708/ida/tree/master/idapython_tools/findcrypt
https://gist.github.com/herrcore/01762779ae4ac130d3beb02bf8e99826
https://gist.github.com/herrcore/01762779ae4ac130d3beb02bf8e99826
https://www.zynamics.com/bindiff.html
https://www.zynamics.com/bindiff.html
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 רקע

 VirusShare-בדו"ח חקירה אינטרנטי. ננסה למצוא לפחות את אחת מהן ב REvilשל  Hashנחפש חתימות 

שלא דורש  Samples)אתר לחיפוש והורדת  Sample-)דורש התחברות למשתמש באתר(, ונוריד את ה

 (.MalwareBazaar :התחברות משתמש לדוגמא

 שנחתום במאמר זה:  Sample-של ה Hash-חתימת ה

e2a24ab94f865caeacdf2c3ad015f31f23008ac6db8312c2cbfb32e4a5466ea2 

או הרשת עליה \, מומלץ לעבוד בסביבה מבודדת כדי למנוע נזק למחשב וMalware Samplesבעבודה עם 

 .VMware Workstation-ב Windows 61אתם עובדים. במהלך ההדגמה נעבוד על מכונת 

 
 בואו נתחיל

. הפלט יסייע לנו להחליט כיצד להמשיך את Detect It Easy-בתחילת התהליך, נזרוק את הקובץ ל

. אם הוא IDA-, נוכל לחקור אותו בNative-, שפות שמתקמפלות ל++C\C-באם הקובץ נכתב  החקירה:

, הוא Packed( וכו'. אם הוא Dotnet Decompiler) DNSpy-, יהיה נוח יותר לחקור אותו בNet.-נכתב ב

 :לפני המשך התהליך Unpackingידרוש התייחסות שונה, וביצוע 

 

, לכן נחקור אותו ++Microsoft Visual C/Cשקומפל ע"י במקרה שלנו, ניתן לראות פלט סטנדרטי של קובץ 

 .IDA-ב

https://virusshare.com/
https://bazaar.abuse.ch/
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, נשתמש בסקריפט Ransomware-ונחפש דפוסים מעניינים. מאחר ומדובר ב IDA-נפתח את הקובץ ב

findcrypt שיסייע לנו לאתר במהירות קבועים שקשורים להצפנה. ככל הנראה לחלק מקבועים אלה יהיו 

References ות שקשורות לאלגוריתם ההצפנה שנעשה בו שימוש.בפונקציות ייחודי 

 :Output-לאחר הרצת הסקריפט נוכל לראות את הפלט הבא בחלון ה

 

 .rdata section-ניתן לראות כי נמצאו קבועים שקשורים להצפנה ב

 ולאחר ההרצה: Findcrypt. לפני הרצת rdata sectionבצילומי המסך הבאים, נוכל לראות מקטע מתוך 

 
 [IDA-המקורי ב Database-ה[

 
 [Findcryptלאחר הרצת  Database-ה]

. באמצעות <…>_Rijndaelאו  SHA>…>זה קיבלו כעת שמות, כולם בפורמט  Section-קבועים רבים ב

 AES (Advanced-שמדובר בשם ישן לצופן בלוק סימטרי שידוע היום כ נגלה Rijndaelגיגול קצר של השם 

Encryption Standard.) 
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במספר מצומצם של  Referenceשל הקבועים הללו, נשים שמתי לב שלכולם יש  Xrefs-מהסתכלות ב

 :פונקציות

 

 לשם הנוחות, נשנה להן את השמות: .Rijndael_Td1-הפונקציות שניגשות ל 0-נבחר להתמקד ב

 sub_1004B000 22 -לmw_AES_B 

 sub_1004BB70 ל- mw_AES_B70 

mw* - תחילית שמסמנת לנו שאלו קטעי קוד שכבר חקרנו, ששייכים ל-Malware ככה נוכל לנווט אל .

מול קובץ הרצה נוסף, זה יהיה  Sample-פונקציות אלה בקלות. בנוסף, במידה ונרצה לבצע השוואה של ה

 (.BinDiffמאד נוח לראות היכן פונקציות אלה ממוקמות בקובץ הנוסף ומה השוני ביניהן )למשל באמצעות 

 
 פונקציות ששינינו להן את השם על מנת לנווט אליהן בקלות[]



 
 

Malware Hunting with YARA 
www.DigitalWhisper.co.il 

 54  4243 ספטמבר ,355גליון 
 

 לצד קוד האסמבלי: Opcodes bytes-על מנת לראות את ה Options -> General-נשתמש ב

 
 [0-ל 2-שינוי הערך המודגש מ]

כעת נוכל לראות אילו בתים מייצגים את פקודות האסמבלי שלנו. נבחר קטע לדוגמא, שמשתמש בקבועים 

 שמצאנו: AESשל 

 

. נבצע זאת עבור מספר Hex Copyהפשוט לשימוש  Plugin-נוכל להעתיק את הבתים בלבד באמצעות ה

 החתימה הראשונית.קטעים שנראים לנו ייחודיים וקשורים לאלגוריתם ההצפנה, וניצור את 

 

 מה נכלול בחתימה?

 .PE-על מנת להוציא מידע ממבנה ה peייבוא של המודול  .1

2. Metadata  על החוק שלנו שיסייע להבנת הלוגיקה. רצוי להוסיףReference  הלמחקר על-Malware 

Family  הרלוונטי, את שם הכותב, תאריך, חתימותHash  שלSamples .שהחוק תופס 

כהערה את קטע הקוד  נוסיף. מעל כל מחרוזת IDA-דצימליות שנראו מעניינות ב-המחרוזות ההקסה .3

-מחרוזות הקסה 0שהיא מייצגת, לשם הבנת משמעות הבתים. במחקר זה, נתחיל מחתימה שכוללת 

 דצימליות ייחודיות.
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 תנאים לקפיצת החוק: .4

 :False Positivesלמזעור  .א 

i. " 7רק אם הבתים הראשונים בקובץ הנבדק מכיליםA4D תחילית של( "Windows PE החוק )

 שלנו יקפוץ.

ii.  1222גודל הקובץ לא יעלה על KB  רצוי לבדוק כמה שיותר(Samples  מאותה משפחה

 הגדול ביותר(. Sample-ולעגל כלפי מעלה את הגודל של ה

 

מספיק שאחת המחרוזות שלנו תימצא בקובץ על מנת שהחוק יקפוץ  -תנאי גנרי בתור התחלה .ב 

(any of them.) 

 

 שאספנו Samples-בדיקת החוק מול ה

שהורדנו למכונת החקירה אל מול החוק שכתבנו,  REvilשל  Samplesעל מנת לסרוק  Yaraנריץ את הכלי 

 , ושהחוק קופץ על הקבצים שציפינו שיקפוץ עבורם.Syntaxכך נוודא שאין שגיאות 

 

 נקייםומול קבצים  Malware Samples בדיקת החוק שלנו מול

רבים, ולא מומלץ להטמיעו  False Positivesשלב זה אינו חובה, אך חוק שלא יעבור אותו עשוי להקפיץ 

. על מנת לבדוק את אמינותו של החוק ואת רמת הדיוק שלו, נסרוק באמצעותו Productionבסביבת 

ות מקומיות על מכונת מאגרים גדולים של קבצים נקיים וזדוניים. ניתן ליצור את המאגרים בעצמכם כתיקי

 KLaraהיא  Yaraהחקירה, או להשתמש במאגרים אינטרנטיים. מערכת נוחה ומומלצת לבדיקת חוקי 

 .GReATשפותחה ע"י צוות 

 :Yaraעל מנת ליצור סט של קבצים נקיים לבדיקת חוקי 

. לאחר מכן, לטעון את כל Linux-ו Windowsמומלץ ליצור מספר מכונות וירטואליות עם גרסאות שונות של 

-ולייצא את כל הקבצים לתיקיית ה FTK Imager-( לVmware-ב vmdkאחד מהכוננים הוירטואליים )

Whitelist ם קבצי התקנה שונים )למשל של שלכם. מומלץ להוסיף גWireshark ,Vmware ,IDA תהיו ...

יצירתיים(. המטרה היא שהמאגר יהיה כמה שיותר מגוון ויענה על כמה שיותר מקרי קצה )למשל קובץ 

 לגיטימי בעל מאפיין מיוחד שבטעות קופץ עבור החוק שלכם(.

https://github.com/KasperskyLab/klara
https://github.com/KasperskyLab/klara
https://github.com/KasperskyLab/klara
https://github.com/KasperskyLab/klara
https://github.com/KasperskyLab/klara
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על מנת לסרוק  r-עם הפרמטר  Whitelist-על תיקיית ה Yaraכדי לבצע את הסריקה, נריץ את הכלי 

תיקיות ותתי תיקיות באופן רקורסיבי. מומלץ לייצא את התוצאות לקובץ על מנת לעבור עליהן בצורה 

 נוחה.

 2תוצאות הסריקה: קפצו  המקומי שלנו. Whitelist-מול ה REvilשכתבנו עבור  Hunting-חוק ה נריץ את

 ם.קבצים, כלומר החוק לא קופץ על קבצים נקיי

. העלו את Service Scan Yaraעל מנת לסרוק סט של קבצים זדוניים מול החוק שלכם, אני ממליצה על 

-החוק שלכם לאתר, ותקבלו למייל שלכם את התוצאות. שירות זה סורק בעזרת החוק שלכם את כל ה

Samples מ-Malware Bazaar שמפרסר את התוצאות ומציגן בצורה נוחה. סקריפט. לנוחיותכם, כתבתי 

Malware Bazaar מתייג את ה-Malware Samples  לפי משפחות. שימו לב שלפעמים לאותה משפחה יש

תגיות שונות שמכילות את השם  0נוכל לזהות כמה תגיות שונות. במקרה שלנו, במעבר על התוצאות, 

"Sodinokibi שם נוסף למשפחת ,"REvilלכן נתייחס לכולן כ ,-True Positives .שהחוק שלנו מיועד לתפוס 

 :Yara Scan Serviceשורת הפקודה להרצת סקריפט הפרסור לתוצאות 

python yaraScanParser.py -i results.json -o results_parsed.txt -m 

Sodinokibi,Ransomare_Sodinokibi 

 .-mנכתוב את כל התגיות שרלוונטיות למשפחת הפוגענים מופרדות ב',' עבור פרמטר 

 :זו תוצאת הפרסור

 

, ואפילו תפס False Positives)ניתן לראות שהחוק קפץ רק על פוגענים ששייכים למשפחה שחיפשנו )אין 

Samples  שישהנוספים שלא הכרנו, בסה"כ Samples מעולה . 

/  צריך להחליט איך מתקדמים מכאן. אפשר להשאיר את החוק כמו שהוא ולהטמיע אותו ברשת כעת

 נוספים.  Samplesבלוג פוסט. ואפשר גם לנסות להמשיך ולטייב אותו ואולי למצוא /  Github-לפרסם ב

https://riskmitigation.ch/yara-scan/
https://github.com/Sh3llyR/yaraScanParser
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יותר טוב, אז למה שלא ננסה לשפר , Samplesאין כאן נכון או לא נכון, אבל ככל שהחוק שלכם יתפוס יותר 

 אותו?

 טיוב החוק

, היינו צריכים לחשוב האם אנחנו מוכנים לספוג אותם, או אם זו כמות גדולה False Positivesאם היו לנו 

, כיצד נדייק את החוק כך שלא יקפוץ עבורם. במקרה שלנו אין ולכן השאלה המרכזית False Positivesשל 

, ובו זמנית מספיק ספציפי כדי לא Samplesחוק להיות יותר גנרי כך שיתפוס יותר היא איך אפשר לגרום ל

 עד כמה שאפשר. דרכים עיקריות להפוך את החוק לגנרי יותר הן: False Positivesלהקפיץ 

 Malware-לשפר את המחרוזות הקיימות בחוק כך שיהיו גנריות יותר ויתפסו גרסאות שונות של ה .1

נוספים בעלי גרסא קצת שונה, למצוא בהם קטעי קוד אחרים שנראים מעניינים,  Samplesלחקור  .0

וגם לוודא שלא  Samplesלהוסיף אותם לחוק ולחזור על הבדיקות על מנת לגלות האם תפסנו עוד 

 False Positivesהוספנו יותר מידי 

ות מסוימת של פה נכנסת גם השאלה מה מטרת החוק שלכם. אם המטרה היא ציד, תוכלו לספוג כמ

False Positives  כמובן כמה שפחות( כדי לגלות כמה שיותר(Samples מצד שני, אם המטרה היא .

הטמעה במערכת הניטור של רשת גדולה, צריך לטייב אותו ככל האפשר ולדאוג שלא יקפוץ הרבה ויעמיס 

 על כמות ההתראות והחקירה שצריכה להתבצע בעקבותיהן. 

 Falseלתקופה של חודש לפחות ולוודא שאינו מקפיץ  Testingבמקרה כזה רצוי להשתמש בחוק בסביבת 

Positivesלהמשיך לטייב אותו עד להגעה לגרסא הרצויה. -, ואם הוא כן 

כי   sequence_5נסתכל על החוק וננסה לחשוב כיצד ניתן להפוך אותו לקצת יותר גנרי. נבחר לשפר את

 :שונים Samples, שכתובותיהם עשויות להשתנות בין AESנטרים לקבועים של הוא משתמש בפוי

/* 

    from loc_1004BC04 

         movzx   ecx, byte ptr ds:Rijndael_Te1[eax*4] 

         movzx   eax, byte ptr [esi-1] 

         mov     ecx, ds:Rijndael_Td0[ecx*4] 

         movzx   eax, byte ptr ds:Rijndael_Te1[eax*4] 

         xor     ecx, ds:Rijndael_Td2[eax*4] 
         movzx   eax, dl 

*/   

$sequence_5 = {0fb60c85382709100fb6[2]8b0c8d383309100fb6048538270910330c85383b09100fb6c2} 

אותו מעט )במידה ונראה . נוכל גם לקצר Jumps-ב AESנחליף את הבתים של כתובות הקבועים של 

 :בהמשך שהוא גנרי מידי, נוכל לחתום את קטע הקוד במלואו(

$sequence_5 = { 0fb6[6]0fb6[2]8b[6]0fb6[6]33 } 

כלומר, בין הבתים שמציינים את פקודות האסמבלי, נשאיר מקום באורך קבוע לבתים כלשהם, שיכולים 

 .Sampleלהשתנות בין כל 
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על  s-שאספנו ונשתמש בפרמטר  Samples-גרסא הגנרית יותר של החוק על העם ה Yaraנריץ את הכלי 

 Offsetדצימליות מהחוק קיימות בו, מה תוכנן ובאיזה -אילו מחרוזות הקסה Sampleמנת להציג עבור כל 

 התוצאות לאחר טיוב החוק: בקובץ הן ממוקמות.

 

. המחרוזת המשותפת REvilשונים של  Samples 3בצילום המסך ניתן לראות את תוצאות הסריקה אל מול 

השונים. בהתאם להשערה שלנו, השוני אכן  Samples-, אך היא משתנה בין הsequence_5לכולם היא 

 Samples-. לא שמורים באותן כתובות בין הrdata section-שנמצאים ב AESנובע מכך שהקבועים של 

מבין כל קטעי  sequence_5את  רקהבאה מכיל  Hash-בעל חתימת ה Sample-השונים. נשים לב שה

 הקוד הייחודיים שחתמנו עד כה:

0a471df64b677fd6608c72626444d22381f7fc20ea0165cc5b88fdad0402d32f  

 ולאחר מכן סקריפט הפרסור: Yara Scan Serviceהרצת 
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נוסף שלא הכרנו!  Sampleשתפסנו מקודם, הצלחנו לתפוס  Samples-ה ששתניתן לראות שנוסף על 

 .DiamondFoxבשם  Malware Familyשל  False Positivesמעולה לנו. מצד שני, תפסנו גם שני 

 :s-ונבדוק מדוע הם קפצו. תוצאות הרצת החוק מול אחד מהם עם פרמטר  Samplesנוריד את אותם 

 

קרובים זה לזה  Offsets-מופעים שלו ב 1, ויש sequence_5מכיל רק את  Sample-התוצאות מראות שה

 שלו: Hash-חתימת ה -הקפיץ את אותה תוצאה בדיוק  REvilשל  Samples-בקוד. נראה מוכר. אחד ה

0a471df64b677fd6608c72626444d22381f7fc20ea0165cc5b88fdad0402d32f 

 :0202-מ Sample-, מדובר בVirus Totalע"פ 

 

-בואו נחפש את הבתים שקפצו בחתימה )או את ה - DiamondFox -שמצאנו  False Positive-בחזרה ל

Offsetב )-IDA: 

 

 [IDA-חיפוש הבתים שמצאנו ע"י החוק ב]      
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 הבאים: References-נמצא את ה

 

 :Sequence_5-נכנס לאחד מהם ונוכל לראות את קטע הקוד שאכן חתמנו ב

 

 .REvilואינו ייחודי רק למשפחת  AES-אפשר להסיק מכך שמדובר בקטע קוד שקשור ל

 

 איך ממשיכים מכאן?

 יש ארבע אופציות מבחינתי, מסודרות מהכי פחות מומלצת ועד המומלצת ביותר:

. אפשר False Positivesלהשאיר את החוק כפי שהוא, כי הוא לא קופץ על קבצים נקיים, ויש לו מעט  .1

ולא רק את  AES-קוד שקשורים ל גם לשנות את השם שלו כך שיהיה ברור שהוא מחפש קטעי

 , למרות שזו לא הייתה המטרה המקורית שלנו.REvilמשפחת 
 

, לבחור DiamondFoxשלנו,  False Positive-למצוא מאפיין ייחודי של ה -ליצור תנאי על צורת השלילה .2

 .Not -מחרוזת או מאפיין שלו ולכלול אותו בתנאי בצורת השלילה
 

, למצוא בו קטע קוד ייחודי נוסף, Sequence_5שהחוק קופץ בו רק על  REvilשל  Sample-לחקור את ה .3

מחרוזות ממנו מופיעות בקובץ  0להוסיף אותו לחוק ולהקשיח את התנאי כך שיקפוץ רק אם לפחות 

 הנבדק.
 

, למצוא בו קטע קוד שדומה Sequence_5שהחוק קופץ בו רק על  REvilשל  Sample-לחקור את ה .4

ידני של הקבצים(,  Reverse, וגם IDA-ב Bindiff Pluginכבר קיימים בחוק )באמצעות לאחד הקטעים ש

הזה. להקשיח את התנאי כפי שכתבתי בסעיף  Sample-ולהפוך אותו לגנרי יותר כך שיתפוס גם את ה

3. 

 .3-ו 1 :נתמקד בשתי האופציות המומלצות
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 6אופציה 

מומלצת כי אם נמצא בקובץ קטע קוד שדומה לקטע שכבר קיים בחוק ונהפוך אותו לגנרי יותר,  1אופציה 

נוספים בעתיד שבהם גרסאות שונות של קטע קוד בעל לוגיקה  Samplesהחוק ישתפר ועשוי לתפוס 

 דומה.

טוב  מחרוזות ממנו בקובץ נשמע כמו רעיון 0בנוסף, הקשחת התנאי כך שיקפוץ רק אם קיימות לפחות 

בעתיד. אם לא נמצא קטע קוד דומה מספיק, תמיד אפשר לחזור לאופציה  False Positivesלמניעת 

 השלישית ולמצוא קטע קוד חדש.

 

 Sequence_5 שזוהה רק ע"י Sample-חקירת ה

בניסיון למצוא קטעי קוד שמוכרים לנו מחקירת  Sequence_5שהחוק קפץ בו רק על  Sample-נחקור את ה

Samples אחרים, ולחתום אותם בצורה גנרית יותר כך שיקפצו גם עבור ה-Variant .הזה 

 :Sample-של ה Hash-חתימת ה

0a471df64b677fd6608c72626444d22381f7fc20ea0165cc5b88fdad0402d32f 

 

 ]0202משנת  Sample-, מדובר בVirusTotal פע"[

 , נמצא קטע קוד מוכר, אך משום מה החוק לא מזהה אותו. בואו נבדוק למה.IDA-לאחר רפרוף על הקוד ב

 מהחוק שלנו. sequence_6פעמים, שמזכירה את  070בקוד מתקיימת לולאה שרצה 

 

https://www.virustotal.com/gui/
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 [0צילום מסך ] [                                                                                     1צילום מסך ]             

  Hash:בעל חתימת Sample, ניתן לראות קטע מתוך 0בצילום מסך 

e2a24ab94f865caeacdf2c3ad015f31f23008ac6db8312c2cbfb32e4a5466ea2 0201, משנת. 

 

(, Malware-שונים של ה Variantsפעמים )משתנה בין  077או  070בקוד מתקיימת לולאה שרצה 

( הפונקציה ככל הנראה 1,0שחקרנו )צילומי מסך  Samples-. בשני הsequence_6 -שחתומה בחוק כ

 מיועדת לפענוח מידע מוצפן בזמן ריצה, אך מיושמת בצורה שונה.

 Sample-ת רק את אחת הגרסאות של הפונקציה, שקיימת בכנראה שהמחרוזת שבחרנו לחוק תופס

. נוסיף לחוק שלנו גם את הגרסא השנייה ובשלב הבדיקות נוודא שהפעם המחרוזת קופצת 0201משנת 

. נקרא לשתי המחרוזות שקשורות לגרסאות שונות של אותה פונקציה 0202משנת  Sample-גם עבור ה

sequence_6_1 ו- sequence_6_2. 
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BinDiff 

 Bindiff. נבצע BinDiff-דבר נוסף שיעזור לנו למצוא קטעי קוד דומים בין הגרסאות השונות הוא שימוש ב

לאחר שנתנו לפונקציות שחקרנו שמות משמעותיים. נמיין את התוצאות ע"פ  IDA Databases-בין שני ה

מטה, ונתעלם מפונקציות  ונתחיל לרפרף על הפונקציות החל מהדומות ביותר כלפי Similarityעמודת 

 ששייכות לספריות מוכרות. נחפש פונקציה מעניינת עם נפח משמעותי. 

לפעמים פונקציות קצרות מאד שיש בהן מעט קוד יזוהו כדומות מאד, אך הן חסרות משמעות )למשל רק 

 :False Positivesלמיקום אחר( ולכן אם נחתום אותן זה יגרור הרבה  jmpמבצעות 

 

 Samples-( בין ה2.00שדומה מאד ) AES-הפלאגין, נוכל למצוא פונקציה קשורה להצפנת הבאמצעות 

 .Sequence_7השונים. נחתום אותה בצורה גנרית שתתפוס את שתי הגרסאות ונקרא לה 

 

 5אופציה 

שלא מזוהה בצורה  Sample-דרך נוספת לדייק את החתימה שלנו היא להוסיף קטעי קוד ייחודיים עבור ה

מספיק טובה )רק ע"י מחרוזת אחת מהחוק(. כדי להיות בטוחים שקטע הקוד שאנחנו בוחרים הוא 

-ולא לספרייה שקומפלה סטטית לתוכו, ומהווה חלק מהלוגיקה המרכזית של ה Malware-רלוונטי, שייך ל

Malware כך שהזיהוי ישרוד גם אם ה(-Malware )היא לדבג את היעבור שינויים לאורך זמן ,-Sample 

לא יכילו את כל  Malware Samples. לרוב Core Functionality-ולמצוא את הפונקציות שאחראיות על ה

אלא ייבאו חלק בזמן ריצה, ולכן יהיה קשה להבין את  Imports-הפונקציות שהם מייבאים בצורה סטטית ב

 הקוד בלי לדבג, להוסיף הערות ולתת שמות לפונקציות. 
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, FindFirstFileA, ולכן נחפש את הפונקציות שעוברות על קבצים )Ransomware-מקרה שלנו, מדובר בב

FindNextFileA.לעתים קרובות ה ( ומצפינות אותם-Malware  יחפש קבצים בעלי סיומות ספציפיות ויהיה

 שלהן וכך למצוא קטע קוד מעניין.  References-אפשר לראות את המחרוזות שלהן בזכרון, לחפש את ה

נרצה לחפש פונקציות שונות, ולבצע הרבה ניסוי וטעייה עד להגעה לפונקציונליות  Malwareעבור כל סוג 

 .Sequence_8מעניינת בקוד. לאחר בחירת קטע הקוד הרצוי, נוסיף את המחרוזת לחוק ונקרא לה 

. REvilשל  Samples-המאגר המקומי שלנו של ה לאחר סיום טיוב החתימה, נבצע שוב את הבדיקות מול

שהוא זיהה לפני השינויים שביצענו בו במסגרת טיובו, וניעזר  Samples-ה 5נוודא שהחוק קופץ עבור כל 

 Samples-הוספנו אכן קופצות עבור ה\על מנת לוודא שהמחרוזות ששינינו Yaraשל הכלי  s-בפרמטר 

 :txtובץ הרצויים. נייצא את תוצאות הבדיקה לק

 

, כעת קופץ sequence_5הראשון, שבגרסא הראשונית של החוק קפץ רק עבור  Sample-ניתן לראות שה

, לפני הפיצול 0)בעבר קראנו לו  0-1האחרים קופצים כעת עבור  Samples-. שני ה0-ו 5, 0-0גם עבור 

 לשתי גרסאות(.

 ל החוק:נבדוק את החוק מול המאגרים שדיברנו עליהם בשלב הבדיקות ש

 המקומי שלנו Whitelist-מאגר ה .1

 וסקריפט לפרסור התוצאות( Yara Scan Service)באמצעות  Malware Bazaarשל  Blacklist-מאגר ה .2

חדשים שלא נתקלנו בהם עדיין  Samplesנקיים או זדוניים. אולי אפילו נגלה  False Positivesנוודא שאין 

 שהחוק שלנו כעת מזהה.
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 :yaraScanParser.pyלאחר הפרסור ע"י  Yara Scan Serviceתוצאות 

 

ע"י קטעי קוד  REvil Ransomwareשונים של  Variants( !!!) 10וואו! הצלחנו ליצור חוק איכותי שמזהה 

 .False Positivesייחודיים, ללא 

לנו  . ככל הנראה אם היהMalware Bazaarשתואמים לחוק שלנו במאגר של  Samples-הוא מספר ה 10*

 רבים נוספים. Samplesהיינו יכולים למצוא  Virus Total-רישיון ל

של החוק עדכני ואינפורמטיבי ככל האפשר. כעת החוק שלנו מוכן!  Metadata-לבסוף, נוודא כי חלק ה

ולפרסם אותו בבלוג  Security-או לתרום לקהילת ה\אפשר להטמיע אותו במערכות ניטור וזיהוי שונות ו

 שלנו. Github/  פוסט
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 סיכום

 Malwareחדשים של  Variantsלמציאת  Yaraבאמצעות  Malware Huntingבמאמר זה למדנו כיצד לבצע 

מסוים, אפילו אם יעבור שינויים לאורך זמן. דיברנו על העקרונות המנחים בכתיבת חתימה איכותית, 

 תהליך החשיבה שעומד מאחורי כל שלב והכלים המומלצים לשימוש. 

, טייבנו אותה לצורך הרחבת יכולת הזיהוי תוך מזעור REvilלציד של משפחת  Yaraיצרנו יחד חתימת 

False Positives .ועד לקבלת חתימה מוגמרת שמוכנה להטמעה במערכות הגנה בארגון , 

 רכשנו ידע שיאפשר לנו ליצור זיהוי סטטי לכל סוג איום שנתקל בו בעתיד.

 

 על המחבר

ויצירת אוטומציות לזיהוי -Malware Analysis , חוקרת אבטחת מידע. עוסקת בתחום ה00שלי רבן, בת 

 .וציד
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 (:שלי Github-החוק הסופי )ניתן להורדה מעמוד ה - נספח א'

import "pe" 

 

rule Ransomware_REvil_Sodinokibi { 
 

    meta: 

         

        description = "Code-Based Detection for REvil Sodinokibi Malware Family. Detects 46 Different 
Samples." 

        reference = "https://attack.mitre.org/software/S0496/" 
        author = "Shelly Raban" 

        date = "2021-08-19" 
 

    strings: 

 

        /* 

                        rol     eax, 8 
                        and     eax, 0FF00FFh 

                        ror     edx, 8 
                        and     edx, 0FF00FF00h 
                        or      edx, eax 

                        mov     eax, [ecx+4] 
        */ 

 

        $sequence_1 = { c1 c0 08 25 ff 00 ff 00 c1 ca 08 81 e2 00 ff 00 ff 0b d0 8b 41 04 } 
 

        /* 

                        xor     edx, [esi] 

                        mov     [esp+24h+var_C], edx 
                        mov     edx, eax 

                        rol     eax, 8 

                        and     eax, 0FF00FFh 
                        ror     edx, 8 
        */ 

 

        $sequence_2 = { 33 16 89 54 24 18 8b d0 c1 c0 08 25 ff 00 ff 00 c1 ca 08 } 
 

        /* 

                        and     edx, 0FF00FF00h 
                        or      edx, eax 

                        mov     eax, [ecx+8] 

                        xor     edx, [esi+4] 
                        mov     ebx, eax 

                        rol     eax, 8 
        */ 

 

        $sequence_3 = { 81 e2 00 ff 00 ff 0b d0 8b 41 08 33 56 04 8b d8 c1 c0 08 } 
 

        /* 

                        and     eax, 0FF00FFh 
                        ror     ebx, 8 

                        mov     [esp+24h+var_14], edx 
                        and     ebx, 0FF00FF00h 
                        or      ebx, eax 

                        mov     eax, [ecx+0Ch] 
        */ 

 

        $sequence_4 = { 25 ff 00 ff 00 c1 cb 08 89 54 24 10 81 e3 00 ff 00 ff 0b d8 8b 41 0c } 
         

        /* 

        from loc_1004BC04 
         

                movzx   ecx, byte ptr ds:Rijndael_Te1[eax*4] 

                movzx   eax, byte ptr [esi-1] 
                mov     ecx, ds:Rijndael_Td0[ecx*4] 

                movzx   eax, byte ptr ds:Rijndael_Te1[eax*4] 
                xor     ecx, ds:Rijndael_Td2[eax*4] 
                movzx   eax, dl 

        */ 

https://github.com/Sh3llyR/Yara-Rules/blob/main/Ransomware_REvil_Sodinokibi.yar
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        $sequence_5 = { 0f b6 [6] 0f b6 [2] 8b [6] 0f b6 [6] 33 } 
         

        /* 

         

        from mw_255_loop (named by me) 
         

                mov     edx, 1 
                imul    eax, edx, 0 

                mov     ecx, [ebp+arg_0] 
                movzx   edx, byte ptr [ecx+eax] 

                xor     edx, [ebp+var_4] 
                mov     [ebp+var_C], edx 

                cmp     [ebp+var_C], 24h 
                jnz     short loc_10001159 
         

        */ 

         

        $sequence_6_1 = { ba 01 00 00 00 6b c2 00 8b 4d 08 0f b6 14 01 33 55 fc 89 55 f4 83 7d f4 24 75 02 } 
 

        /* 

        from mw_256_loop (named by me) 
         

        loc_DE447F: 
         

            8B C1                   mov     eax, ecx 
            8A 1C 39                mov     bl, [ecx+edi] 

            33 D2                   xor     edx, edx 
            0F B6 CB                movzx   ecx, bl 

            F7 75 10                div     [ebp+arg_8] 
            8B 45 0C                mov     eax, [ebp+arg_4] 

            0F B6 04 02             movzx   eax, byte ptr [edx+eax] 
            03 C6                   add     eax, esi 

            03 C8                   add     ecx, eax 
            0F B6 F1                movzx   esi, cl 

            8B 4D FC                mov     ecx, [ebp+var_4] 
            8A 04 3E                mov     al, [esi+edi] 

            88 04 39                mov     [ecx+edi], al 
            41                      inc     ecx 

            88 1C 3E                mov     [esi+edi], bl 
            89 4D FC                mov     [ebp+var_4], ecx 

            81 F9 00 01 00 00       cmp     ecx, 256 
            72 CD                   jb      short loc_DE447F 
        */ 

 

        $sequence_6_2 = { 8B C1 8A 1C 39 33 D2 0F B6 CB F7 75 10 8B 45 0C 0F [3] 03 C6 03 C8 0F B6 F1 8B 
                          4D FC 8A 04 3E 88 04 39 41 88 1C 3E 89 4D FC 81 F9 00 01 00 00 7? } 
         

        /* 

        from mw_AES_matched_func (named by me) 
         

        loc_DE60C2: 
            6A 10                   push    10h 

            57                      push    edi 
            E8 6F E6 FF FF          call    __alloca_probe 

            8D 45 D0                lea     eax, [ebp+var_30] 
            03 C6                   add     eax, esi 

            50                      push    eax 
            57                      push    edi 

            53                      push    ebx 
            E8 C3 FC FF FF          call    mw_AES_wrap 

            83 C6 10                add     esi, 16 
            83 C4 14                add     esp, 20 

            83 FE 30                cmp     esi, 48 
            72 E0                   jb      short loc_DE60C2 
        */ 
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        $sequence_7 = { 6A 10 57 E8 [4] 8D 45 D0 03 C6 50 57 53 E8 [4] 83 C6 10 83 C4 14 83 FE 30 7? } 
         

        /* 

        from mw_encrypt_files (named by me) 
         

            55                      push    ebp 

            8B EC                   mov     ebp, esp 
            57                      push    edi 

            8B 7D 08                mov     edi, [ebp+arg_0] 
            66 83 3F 5E             cmp     word ptr [edi], 5Eh 

            75 10                   jnz     short loc_DE3685 

        loc_DE3685: 
            56                      push    esi 
            8B 75 0C                mov     esi, [ebp+arg_4] 
         

        loc_DE3689: 
            56                      push    esi 
            57                      push    edi 

            E8 1C 00 00 00          call    sub_DE36AC 
            59                      pop     ecx 

            59                      pop     ecx 
            85 C0                   test    eax, eax 

            75 0F                   jnz     short loc_DE36A5 
        */ 

     

        $sequence_8 = { 55 8B EC 57 8B 7D ?? 66 [2] 5E 7? } 
         

         

         

    condition: 

        ( uint16(0) == 0x5A4D and filesize < 1000KB ) and 2 of them 
 

} 
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 :(yaraScanParser.pyשמזוהים ע"י החוק )מתוך קובץ הפלט של  Samples-של ה Hashחתימות 

hash_1_Sodinokibi = "f4f73a451c1ec493eb3b4395d06de73598fcf5b8f7d13e81418238824d90fda3" 

hash_2_Sodinokibi = "dc6b0e8c1e9c113f0364e1c8370060dee3fcbe25b667ddeca7623a95cd21411f" 

hash_3_Sodinokibi = "8dd620d9aeb35960bb766458c8890ede987c33d239cf730f93fe49d90ae759dd" 

hash_4_Sodinokibi = "6c5ddbe058da35b2731fe10234520a6bb78604f860ed4188a1bd07e62fe4ec11" 

hash_5_Sodinokibi = "2f00cd865ea857a2d9d399385c408e99f9daaa1b6c193f2195393bd459524b3e" 

hash_6_Sodinokibi = "fd164c4c121371f94cfd3a034ad8cf8edc7c0f7141a8f4c9da1683d41b212a87" 

hash_7_Sodinokibi = "d91f951bdcf35012ac6b47c28cf32ec143e4269243d8c229f6cb326fd343df95" 

hash_8_Sodinokibi = "cb4af8d6d57163b0322bd033b36379f805bdb59ec550049ea568cc0a7dfe52cd" 

hash_9_Sodinokibi = "7e70460a2e395485fe6328a58e09400fc7963afeb29fdadb924c340e758b267c" 

hash_10_Sodinokibi = "68a96bd0c150d2808755edfc90b2263626de612b4907e772af3bb552f0fcc4ca" 

hash_11_Sodinokibi = "892083cb3f064e9434df593bfdf6f00e48ab68778bfca8d9a64d697d5d19fe5f" 

hash_12_Sodinokibi = "e12e9ff0a4cf29714bed618d69ff121b8a8d269d741cc1dbc8d92b9a405716a0" 

hash_13_Sodinokibi = "d55f983c994caa160ec63a59f6b4250fe67fb3e8c43a388aec60a4a6978e9f1e" 

hash_14_Sodinokibi = "c2cf2118550a0fd7f81fe9913fe36be24c03a0ae5430b94557e0ee71c550a58c" 

hash_15_Sodinokibi = "2df2fab33c1db5b049284a6bd5aa1f58bec4cb370b0663870b6a57ef33b5028c" 

hash_16_Sodinokibi = "44cd22cb40115a504bf933ec006d47ae0076f450f76b54783f846beca81c4c93" 

hash_17_Sodinokibi = "7394136299802ff82b9b08a43b196a803949be752fb9efd378d4936ff91bcb90" 

hash_18_Sodinokibi = "e2a24ab94f865caeacdf2c3ad015f31f23008ac6db8312c2cbfb32e4a5466ea2" 

hash_19_Sodinokibi = "b9924321b4f05ec0b98e272ddd4f91feb69eb93c44186ca165a4d51beed91152" 

hash_20_Sodinokibi = "0496ca57e387b10dfdac809de8a4e039f68e8d66535d5d19ec76d39f7d0a4402" 

hash_21_Sodinokibi = "66060484cccedb839fb646d4e6020e079319374b2847c52dcec55c5ad60b1beb" 

hash_22_Sodinokibi = "52612bceee07152f2e2e6699b3c085149e11979f34fe248bda14e03a0d950e85" 

hash_23_Sodinokibi = "04419b76566142902680b2c44b216905b44a5743502530066e408bac72d20864" 

hash_24_Sodinokibi = "5467fe3f38ccf0c56c1aba7cbbc56109b747f7a53c333a3f5a1cfe6094e1fa2b" 

hash_25_Sodinokibi = "3c4063956b797106cc43a49a634bb530aecd6e9a898124bb8fed6978f4556ee0" 

hash_26_Sodinokibi = "5d9b68455031f1c5b78d6fc0af037cb7ea72b465fd32fdce368420b8b816e3e1" 

hash_27_Sodinokibi = "3b0cf9bc480a7fc4a560ab26cd35a72313b1fa49bf6ef208c434a32b3f1588c4" 

hash_28_Sodinokibi = "de20c90de7becbb2f8b92ac42d71a3db3db498472746d0d6f53c368dadba44b0" 

hash_29_Sodinokibi = "9df39b3b2b0ed8ed469d028cc4269655d6b70aef8b22a308f34e1929e4b00992" 

hash_30_Sodinokibi = "d74f04f0b948d9586629e06e2a2a21bdf20d678e47058afb637414eb3701c1f6" 

hash_31_Sodinokibi = "4f6ce92fccafa6d2454a12022e21fbd6adf1a6ec2d45c71de6f8729ec3ad195f" 

hash_32_Sodinokibi = "42438a67636a6981b4e3209449040f6b393f10fe0636dfca2260fc0f4271e135" 

hash_33_Sodinokibi = "12d8bfa1aeb557c146b98f069f3456cc8392863a2f4ad938722cd7ca1a773b39" 

hash_34_Sodinokibi = "1fb2178279b76d9ed5e3c24b24885a31ec521e58a4688597600d26f88df5b8e1" 

hash_35_Sodinokibi = "d2ea89e73804efccefceaa193c80ef4a8454f7db638c0d3502530652a8a430e9" 

hash_36_Sodinokibi = "7c8cb66e9e5ac66415273a48528e1b2f781003f2109b5d704254b9e91d745a34" 

hash_37_Sodinokibi = "db59d4ab0aaf660fe778f9190102e1b808bc5d357026736ca335e4858ec512eb" 

hash_38_Sodinokibi = "0a471df64b677fd6608c72626444d22381f7fc20ea0165cc5b88fdad0402d32f" 

hash_39_Sodinokibi = "08c2d24cb9c632f9aa84254bb673c9df04d4ac23ee07e840794e9438b06e9bd2" 

hash_40_Sodinokibi = "86249470665edd52f64c2261389c00b001789cd83fcf412c36ef842ce434703e" 

hash_41_Sodinokibi = "94379bb2c305a5754d60ae3d27daf5f7f4758ed3dad21ee1969640fd9e84e83f" 

hash_42_Sodinokibi = "20d46f118a5e925f992932f20dd658e4d464ac8d8218f7fba683029d51761709" 

hash_43_Sodinokibi = "93c4b144a4ef5e9ebcb5de425f6151fb6fd892d1042b21e639ab6c358cad3940" 

hash_44_Sodinokibi = "9b11711efed24b3c6723521a7d7eb4a52e4914db7420e278aa36e727459d59dd" 

hash_45_Sodinokibi = "6834005e47c6ad53cb0793e1f13b6ea45383d86691b179f4229214d8768d0ceb" 

hash_46_Ransomare_Sodinokibi = "1fe9b489c25bb23b04d9996e8107671edee69bd6f6def2fe7ece38a0fb35f98e" 
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 דברי סיכום
 

ווים כי נהנתם מהגליון והכי , אנו מאוד מקDigital Whisperשל  133-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

 למדתם ממנו.  - חשוב

בתחום? מצאתם/ן מתקפה חדשה? גיליתם/ן ממצא אבטחתי מגניב? עליתם/ן על חקרתם/ן משהו מעניין 

 טכניקת התחמקות חדשה? מעוניינים/ות לשתף עם שאר הקוראים? צרו איתנו קשר!

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני 

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

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

www.DigitalWhisper.co.il 
"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 
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