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 NahamCon-CTF 2022 מאתגרי חלק פתרון

 פרקל יותם מאת

 

  הקדמה

 06 מעל כללה התחרות. NahamCon כנסה של השנתית CTF-ה תחרות התקיימה אפריל חודש בסוף

 אתגר כל טרתגם כאן מ אחרות CTF לתחרוית בדומה. שונות קושי וברמות תחומים במגוון שונים אתגרים

 . האתגר לפתרון הוכחה המהווה מסוים במבנה דגל למצוא היא

 אותם לפתור מאוד נהניתי אני. בתחרות האתגרים מתוך לתשעה שלי הפתרון את אסקור זה במאמר

 ואתגר( גלויים ממקורות מודיעין) OSINT-ה מתחום הם אתגרים שמונה. מעט לא מהם שלמדתי והרגשתי

 .סטגנוגרפיה כאתגר שהוגדר אחד

 

 OSINT Keeber 1-8-ה אתגרי

 :ויקיפדיה לפי״. גלויים ממקורות מודיעין״ מהו נסביר, עצמם תגריםלא שנצלול לפני

ממקורות המצויים בציבור ואיסוף מידע  ״מודיעין ממקורות גלויים הוא תחום של עיבוד מידע הכולל איתור, בחירה

 באופן גלוי וניתוח אותו מידע במטרה ליצור מידע מודיעני צבאי, מדיני או עסקי שימושי.״

 תחום הוא גלויים ממקורות מודיעין(, jnordine@ ידי על שנוצרה) הזו המחשבה מפתב לראות שניתן כפי

 . זה מסוג אתגרים בפתרון לסייע היכולים כלים אינספור ויש מאוד רחב

 אתגר כל לפתור אחת מדרך יותר יש כלל בדרך כי היא אתגרים של זה לסוג מאוד התחברתי שאני הסיבה

 .לקופסה מחוץ וחשיבה ליצירתיות מקום מספקים האתגרים ולכן

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
https://osintframework.com/
https://twitter.com/jnordine
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Keeber 1 

 :האתגר תיאור

“You have been applying to entry-level cybersecurity jobs focused on reconnaissance and open-

source intelligence (OSINT). Great news! You got an interview with a small cybersecurity 

company; the Keeber Security Group. Before interviewing, they want to test your skills through a 

series of challenges oriented around investigating the Keeber Security Group. 

The first step in your investigation is to find more information about the company itself. All we 

know is that the company is named Keeber Security Group and they are a cybersecurity startup. 

To start, help us find the person who registered their domain.” 

 

 :פתרון

 אתר את שמשמש הדומיין את שרשם האדם של שמו את למצוא שעלינו מבינים אנו האתגר מתיאור

 :החברה אתר את למצוא אותנו יביא "Keeber Security Group" עבור פשוט גוגל חיפוש. החברה

keebersecuritygroup.com 
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 :נשתמש בו הכלי

 .נתון דומיין עבור רישום מידע לאחזר מאפשר אשר whois הפקודה שורת ביישום נשתמש

 :פתרון

 : הפקודה הרצת לאחר

whois keebersecuritygroup.com 

 

 :הרצוי הדגל ואת הנדרש המידע את מקבלים אנו

 

 

flag{ef67b2243b195eba43c7dc797b75d75b} 

 

  

https://manpages.debian.org/stretch/whois/whois.1.en.html
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Keeber 2 

 :האתגר תיאור

“The Keeber Security Group is a new startup in its infant stages. The team is always changing, 

and some people have left the company. The Keeber Security Group has been quick with changing 

their website to reflect these changes, but there must be some way to find ex-employees. Find an 

ex-employee through the group's website.” 

 :פתרון

 כבר המבוקש המידע אך החברה של לשעבר ת/עובד על מידע למצוא שעלינו מבינים אנו האתגר מתיאור

 ומהיעדר עובדים שישה רואים אנו החברה באתר הצווות לעמוד נגלוש אם, ואכן. החברה באתר קיים איננו

 :המדובר ת/העובד לא הוא מהם אחד שאף מסיקים אנו הדגל

 

 את לעדכן במהירות פעל החברה שצוות במפורש ציין האתגר שתיאור בעובדה בהתחשב צפוי לגמרי זה

 על הפרטים את מכיל בשאיפה אשר העובדים דף של קודמת לגרסה לגשת יכולים אנו איך אז. האתר

 ?לשעבר ת/העובד

 המאחסן World Wide Web-ה של דיגיטלי ארכיון בעצם זהו Wayback Machine. הכלי לתמונה נכנס פה

 Wayback Machine-ה באמצעות הקבוצה אתר את נחפש אם. זמינים לא שכבר אינטרנט דפי של עותקים

 .לאפריל 19-מה הוא לאתר הקיים ביותר הישן שהעותק לראות נוכל

https://web.archive.org/
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 :החיפוש תוצאת

 

 העובדת על המידע את לראות נוכל למטה מעט ונגלול הצוות עמוד של המאוחסנת הגרסה על נלחץ אם

 :המבוקש הדגל ואת דאגלס טיפאני לשעבר

 

flag{cddb59d78a6d50905340a62852e315c9} 
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Keeber 3 

 :האתגר תיאור

“The ex-employee you found was fired for "committing a secret to public GitHub repositories". 

Find the committed secret, and use that to find confidential company information.” 

 

 הכלי בו נשתמש:

cURL ב שימוש באמצאות ממנו מידע וקבלת שרת אל מידע שליחת המאפשר כלי הינו-URL .תומך הכלי 

 .רשת פרוטוקולי של רחב במגוון

 :פתרון

 החברה של הקוד ניהול למערכת בטעות נדחף אשר כלשהו סוד למצוא שעלינו מבינים אנו האתגר מתיאור

 של סקירה ידי ועל Keeber Security Group של GitHub-ה לעמוד קישור הכיל החברה אתר. Git-ב

 קומיט הודעת לזהות נוכל security-evaluation-workflow שנקרא repository-ה של הקומיטים היסטוריית

 :repository מה סוד מחיקת המציינת חשודה

 

 עצמו הסוד את למצוא ניתן הקודם הקומיט לבין בינו ההבדל חינתוב המדובר הקומיט על לחיצה ידי על

 :asana_secret.txt הנקרא בקובץ

 

 להיות יכול ומה Asana על מידע קצת בגוגל לחפש החלטתי אז, ידמ יותר לי אמר לא זה ראשון במבט

 .שמצאנו במחרוזת השימוש

https://curl.se/docs/manpage.html
https://curl.se/docs/manpage.html
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-ב להשתמש ניתן כיצד המתארת הבאה הטקסט בתיבת נתקלתי Asana של בתיעוד חיפושים מעט לאחר

curl ה את לתשאל מנת על-API של Asana: 

 

 הסוד של המבנה את מאוד מזכיר curl-ה פקודת של ההרצה ורתבש האחרון הפרמטר, לראות שניתן כפי

 .API-ה Token-ב כנראה שמדובר מבינים אנחנו. שזיהינו

 :הבאה curl-ה פקודת את להריץ הוא לעשות לנו שנותר כל

curl https://app.asana.com/api/1.0/users/me -H "Authorization: Bearer 

1/1202152286661684:f136d320deefe730f6c71a91b2e4f7b1” 

 :הבא הפלט את לנו מפיקה אשר

{"data":{"gid":"1202152286661684","email":"keebersecuritygroup@protonmai

l.com","name":"flag{49305a2a9dcc503cb2b1fdeef8a7ac04}","photo":null,"res

ource_type":"user","workspaces":[{"gid":"1202152372710256","name":"IT","

resource_type":"workspace"},{"gid":"1146735861536945","name":"My 

Company","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202202099837958","name":"

Marketing","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202201989074836","name"

:"Informatique","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202203933473664","

name":"Engineering","resource_type":"workspace"},{"gid":"120220558547411

2","name":"Design","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202206423101119

","name":"IT","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202166412558403","na

me":"richdn.com","resource_type":"workspace"},{"gid":"1202206546743807",

"name":"IT","resource_type":"workspace"}]}} 

 : הרצוי הדגל את מכיל שכמובן

flag{49305a2a9dcc503cb2b1fdeef8a7ac04} 
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Keeber 4 

 :האתגר תיאור 

“The ex-employee also left the company password database exposed to the public through 

GitHub. Since the password is shared throughout the company, it must be easy for employees to 

remember. The password used to encrypt the database is a single lowercase word somehow 

relating to the company. Make a custom word list using the Keeber Security Groups public-facing 

information, and use it to open the password database.” 

(Hint: John the Ripper may have support for cracking .kdbx password hashes!) 

 :נשתמש בו הכלי

הכלי תומך במספר רב של . סיסמאות בפיצוח לסייע הנועד פתוח קוד כלי הינו John the Ripper הכלי

 המוגדרות מילים ברשימת שימוש יש שבה מילון במתקפת בשימוש גם תומך הכלי. פרוטוקולי הצפנה

 ידי על הנקבעים קריטריונים מספר לפי יתבצע הפיצוח בה״ ברוטלי כוח״ בגישת בפיצוח וגם מראש

 .ועוד מיוחדים תווים של ציון, הרצויה הסיסמא אורך למשל כמו המשתמש

 :פתרון

 שתחילה מהתיאור מבינים אנחנו. הפתרון דרך לגבי משמעותי רמז מספק האתגר תיאור, לראות שניתן כפי

 .פומבי באופן חשוף השאירה לשעבר שהעובדת הנתונים מסד את לאתר לנסות עלינו

 קובץ את ונאתר manager-password הריפוזיטורי את נבחן, החברה של GitHub-ה לעמוד נחזור, כך לצורך

 :הבא הנתונים מסד

 

 קובץ הינו הזו הסיומת עם שקובץ מעלה בגוגל מהירה בדיקה ?"kdbx." סיומת עם קובץ בעצם מהו אבל

 מסוג קובץ לפרוץ עלינו איך היא שעולה הבאה השאלה. KeePass Password Safeהיישום ידי על הנוצר מידע

 ?זה

https://www.openwall.com/john/
https://github.com/keebersecuritygroup/password-manager
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 הראשון הקישור. תשובות למצוא לנסות מנת על לגוגל פניתי שוב, בעבר kdbx בפורמט ינתקלת שלא מכיוון

 קבצי של פריצה תהליך על מפורט הסבר המציע, הבא המצויין למדריך אותי הפנה החיפוש בתוצאות

`.kdbx` בתוכנת שימוש באמצאות John the Ripper בתוכנת או Hashcat: 

 

 :דברים שלושה בעצם לבצע שעלינו מבינים אנו האתגר תיאור עם בשילוב, מהמדריך

 .kdbx-ה מקובץ הסיסמא של hash-ה את לחלץ .1

 לחברה הקשור ציבורי מידע בסיס על מותאמת מילים רשימת לייצר .2

 2 מסעיף המילים ברשימת שימוש ע"י hash-ה את לפצח מנת על John the Ripper בתוכנת להשתמש .3

 :הבאה בפקודה השתמשתי hash-ה את לחלץ מנת על

keepass2john ksg_passwd_db.kdbx > Keepasshash.txt 

 
 

CeWL (Custom Word List Generator ,) בתוכנת נשתמש המילים רשימת את לבנות מנת על, הבא בשלב

 :word_list.txt טקסט לקובץ התוצאה את ונשמור החברה של הגיטהאב עמוד את כקלט לה נספק

cewl https://github.com/keebersecuritygroup/security-evaluation-workflow 

-w word_list.txt --lowercase -d 1 

 באמצעות הנתונים מסד מקובץ שחילצנו hash-ה את לפצח מנת על John the Ripper-ב נשתמש, לבסוף

 :שיצרנו המילים רשימת

john --wordlist=word_list.txt Keepasshash.txt 

https://www.thedutchhacker.com/how-to-crack-a-keepass-database-file/
https://digi.ninja/projects/cewl.php
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 שלנו הסיסמא את מקבלים אכן ואנו, התוצאות לקבלת עד שעות כמה בסבלנות לחכות הוא עכשיו שנותר כל

- craccurrelss: 

 

 ונקרא KeePass קבצי קריאת המאפשר מקוון בשירות השתמשתי, הדגל את לחלץ מנת על

app.keeweb.info: 

 

 :הוא המבוקש והדגל

flag{9a59bc85ebf02d5694d4b517143efba6} 

 

 בו גם להשתמש ניתן היה אשר keepassx הנקרא נוסף יישום שיש גיליתי, התחרות סיום לאחר :הערה

 .הסיסמא השגת לאחר הנתונים מסד קובץ פתיחת לטובת

  

https://app.keeweb.info/
https://app.keeweb.info/
https://www.keepassx.org/
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Keeber 5 

 :האתגר תיאור

“The ex-employee in focus made other mistakes while using the company's GitHub. All employees 

were supposed to commit code using the keeber-@protonmail.com email assigned to them. They 

made some commits without following this practice. Find the personal email of this employee 

through GitHub.” 

 

 :פתרון

 הפרטית המייל כתובת באמצעות לגיט קוד דחפה טיפאני לשעבר שהעובדת מבינים אנו האתגר מתיאור

 הבאה git-ה פקודת את והרצתי הריפוזיטורי של מקומית גרסה הורדתי לכן. לעבודה המקושרת זו ולא שלה

 :שלהם המייל וכתובות לריפוזיטורי קוד דחפו אשר המשתמשים כל של רשימה לקבל מנת על

git shortlog -sne --all 

 :הדגל את מוצאים אנו ואכן

 

flag{2c90416c24a91a9e1eb18168697e8ff5} 

  e-בדגל השימוש ואילו הקומיטים תיאורי הדפסת את מדכא s- בדגל השימוש: הפקודה לגבי קצר הסבר

 .המייל כתובות הדפסת את מאפשר
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Keeber 6 

 :האתגר תיאור

“After all of the damage the ex-employee's mistakes caused to the company, the Keeber Security 

Group is suing them for negligence! In order to file a proper lawsuit, we need to know where they 

are so someone can go and serve them. Can you find the ex-employee’s new workplace? The flag 

is in regular format, and can be found in a recent yelp review of their new workplace. 

(Hint: You will need to pivot off of the email found in the past challenge!)” 

 לנו רומזים כאשר, טיפאני של החדש עבודתה מקום את למצואת לנסות שעלינו מבינים אנו, האתגר מתיאור

 .החדש עבודתה מקום על כתבה שטיפאני Yelp בביקורת ימצא הדגל כי

-ב משמעותי ניסיון לי היה שלא מכיוון .CTF-ה תחרות בכל מהנה הכי האתגר היה זה, עבורי, אישי באופן

OSINT הקודם באתגר שמצאנו המייל כתובת את לחפש בלנסות התחלתי tif.hearts.science@gmail.com 

 כאשר Maine-ב התגוררה שהיא טיפאני של הגיטהאב בעמוד לזהות הצלחתי כן .מרובה הצלחה ללא בגוגל

 :Keeber Security Group עבור עבדה

 

 

 כתובת את לחפש ניסיונותיי, הצער למרבה. האזור באותו נמצא כן גם החדש עבודתה שמקום להניח סביר

 מנת על Maine-ב עסק בתיי מד יותר הרבה ויש פירות נשאו לא Yelp-ב ישירות טיפאני של השם או המייל

 .ידנית בצורה הביקורת את לחפש סביר שיהיה
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 מדי יותר ללא שעות כמה לאחר. החיפוש מרחב את לצמצם לנו שתעזור אינפורמציה עוד למצוא עלינו

 . להתקדם מנת על מתודית יותר שיטה ונדרשת ידע לי חסר שכנראה למסקנה הגעתי התקדמות

 הכלים אחד. אלה כגון גלויים ממקורות מודיעין למשימות יעודיים כלים שיש וגיליתי קצת לקרוא התחלתי

 את לו הזנתי. משתמש שם לפי חברתית מדיה חשבון מציאת המאפשר כלי הינו שרלוק. Sherlock הוא הללו

 :הבאות התוצאות את וקיבלתי טיפאני של המשתמש שם

 

 באתגר התקדמות לטובת הרלוונטי החשבון אבל, סרק תוצאות הינן שהתקבלו מהתוצאות מבוטל לא חלק

 רמזים המון , אךהחשבון שלה אמנם מכיל רק שישה פוסטים. טיפאני של האינסטגרם חשבון הינו

 :למשל. רלוונטיים

 

 הארחה בית או מלון הינו החדש עבודתה ומקום תוכנה בפיתוח מאסה טיפאני הנראה שככל לומדים אנו

 ...מתקרבים אנחנו. אחר או כזה מסוג

https://www.instagram.com/tif.hearts.science/
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 .כעת עובדת היא שבו הספציפי המלון מהו ולמצוא לנסות עלינו כעת

 מגלים אנו וממנו שלה האינסטגרם בחשבון האחרים הפוסטים באחד נמצא מקבלים שאנו נוסף מהותי רמז

 :מקורה בריכה יש המדובר במלון הנראה שככל

 

 TripAdvisor לאתר ניגשתי. המלון את לאתר לנסות מנת על מידע מספיק לי היה שכבר הרגשתי הזה בשלב

 :הבאות בתמונות נתקלתי אשר עד מקורה בריכה להם יש אשר Maine באזור מלונות על לעבור והתחלתי
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 האינסטגרם בחשבון הפוסטים באחד דומה אש בור שראיתי זכרתי כי עיני את תפס מיד בתמונות האש בור

 :טיפאני של
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 :המיוחל ולדגל טיפאני של לביקורת אותנו הביא Yelp-ב Residence Inn Portland המלון חיפוש, ואכן

 

 

flag{0d70179f4c993c5eb3ba9becfb046034} 

 

 

 

Keeber 7 

 :האתגר תיאור

“Multiple employees have gotten strange phishing emails from the same phishing scheme. Use 

the email corresponding to the phishing email to find the true identity of the scammer. The flag is 

in regular format. 

(Note: This challenge can be solved without paying for anything!)” 

 

 :נשתמש שבו הכלי

Maltego באינטגרציות מעשיר הכלי. גלויים ממקורות מודיעין על המבוססות בחקירות לסייע הנועד כלי הינו 

 המידע הצגת את מאפשר הכלי. מסחריים כלים של מבוטל לא מספר ועם שונים ציבוריים מידע מקורות עם

 .הנתונים על שונות טרנספורמציות ביצוע מאפשר כן וכמו ויזואלית גרפית בצורה במידע והקשרים

https://www.maltego.com/
https://www.maltego.com/
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 :הבא הדיוג מייל כותב של האמיתי הזהות את לגלות עלינו זה באתגר

 

 : הבאה המייל כתובת את במסמך בבירור לזהות ניתן

cheerios.fanatic1941@gmail.com 

 בכלי צורך היה הזה במקרה. הועיל לא שרלוק בתוכנת שימוש באמצעות המשתמש שם את לאתר ניסיון

 MySpace חשבון לזהות יכולים אנו הקהילתית בגרסה שימוש ע"י. Maltego הנקרא יותר מורכב אחר

 :cereal_lover1990 המשתמש שם תחת, המקושר לכתובת המייל המוזכרת לעיל

 

mailto:cheerios.fanatic1941@gmail.com
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 : הרצוי הדגל את לזהות ניתן המייספייס עמוד תחת ואכן

flag{4a7e2fcd7f85a315a3914197c8a20f0d} 

 

 אבל, אותו המכסה נפרד במאמר צורך יש הנראה וככל לשימוש אינטואיטיבי מאוד אינו Maltego :הערה

 :הן לבצע היה שנדרש הפעולות הזה המקרה לצורך

 חדש גרף יצירת .1

 הרצויה המייל כתובת את שישקף כך ועריכתו הגרף לתוך המייל כתובת של האובייקט גרירת .2

cheerios.fanatic1941@gmail.com 

 

 

 במקרה. הזמינים מהטרנספורמרים חלק של והרצה המייל כתובת של הסמליל על ימנית לחיצה .3

 :Transform To Myspace Account הוא הרלוונטי הטרנספורמר, הזה הספציפי
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Keeber 8 

 :האתגר תיאור

“Despite all of the time we spend teaching people about phishing, someone at Keeber fell for one! 

Maria responded to the email and sent some of her personal information. Pivot off of what you 

found in the previous challenge to find where Maria's personal information was posted.” 

 :פתרון

 שיתפה היא שאותם האישיים והפרטים הדיוג למייל הגיבה, מריה, העובדות שאחת מתברר האתגר מתיאור

 .מריה של האישי המידע פורסם היכן ולאתר לנסות עלינו. פומבית זמינים כעת

 חשבונות יש האם לחפש לנסות ניתן, cereal_lover1990 אלטרנטיבי משתמש שם לנו יש כאשר, כעת

 :sherlock באמצעות אליו הקשורים נוספים

 

 קצר חיפוש לאחר אשר Pastebin הקבצים שיתוף באתר החשבון הוא הרלוונטי החשבון, הזה במקרה

 .המבוקש הדגל עם יחד מריה של האישיים פרטייה את שמכיל מתברר

 

 

flag{70b5a5d461d8a9c5529a66fa018ba0d0} 

 

  

https://pastebin.com/u/cereal_lover1990
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“No Space Between Us” Challenge 

 אבל סטגנוגרפיה כאתגר המוגדר אתגר הוא, שלי הפתרון דרך את עבורו לשתף שבחרתי הבא האתגר

 מעל מתוך צוותים 02 רק בהצלחה סיימו הזה האתגר את. קלאסי לטעמי הוא איננו אתגר סטגנוגרפיה

 .בתחרות חלק לקחו אשר צוותים 4,666

 :האתגר תיאור

 

 

 StoryTellerBot@ הנקרא בוט עם לשוחח עלינו באתגר להתקדם מנת על כי מבינים אנו האתגר מתיאור

 המשפט של השני החלק דווקא הוא בתיאור מעניין היותר החלק. התחרות של Discord-ה בשרת ונמצא

 .”There needs to be zero space between us“: מציין אשר

 .לבוט הודעה ושלחתי Discord-ה לשרת ניגשתי הזה בשלב

 

 .חשוד נראה לא הראשון לסיפור בנוגע דבר שום, ראשון ממבט
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 נתן זה האתגר לתיאור ובהתאם שורה ירידות כמה שיש הבחנתי, 2 מספר סיפור את מהבוט ביקשתי כאשר

 .לפתרון קשר להן יש שאולי תחושה לי

 

 

 אגב) בתווים שאינם ברי הדפסה המאפשר צפייהמקוון  לשירות הסיפורים את להעתיק החלטתי זה בשלב

 (.לעבוד אמור vim כגון בתוכנה שימוש גם

  



 
 

 NahamCon-CTF 2022 פתרון חלק מאתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 22  2422 יוני ,144גליון 
 

: היוניקוד תווי של מופעים מספר הוא מעניין שיותר מה אך, שורה ירידות מעט לא יש אכן לראות שניתן כפי

`U+200C` ו-- `U+200D` .מייצגים האלו שהתווים אותנו מלמד מהיר גוגל חיפוש ZERO_WIDTH_JOINER ו- 

ZERO_WIDTH_NON_JOINER אפס ברוחב רווחים של פרטיים מקרים שניהם אשר. 

 את לחלץ אמורים אנו בדיוק איך אבל הנכון בכיוון מתקדמים שאנו רושם עושה האתגר תיאור לפי אז, אוקיי

 ?הללו התווים מתוך הדגל

 להבין רציתי, תחילה .בסיסיות הנחות כמה לבחון החלטתי אז להתקדם איך לי ברור היה ממש לא זה בשלב

 :סיפורים 33 ישנם הכל שסך הסתבר קצרה אינטראקציה לאחר? לבוט יש כאלה סיפורים כמה

 

 אותו את ביקשתי, כך לצורך. ספציפי סיפור של לטקסט כלשהי משמעות יש האם להבין רציתי, הבא בשלב

 הרוחחים רצף זאת עם אך, שונה היה הסיפור של המלל מהפעמים אחת שבכל וראיתי פעמיים הסיפור

 . נשמר אפס ברוחב

 

 להגיע איך יודעים לא עדיין אנחנו אבל .שגילינו המיוחדים התווים לרצף רק משמעות אין לטקסט כלומר

 יש כאשר. CTF לתחרויות כללית עצה לשתף המקום זהו .האתגר לדגל מיוחדים תווים של האלה מהרצפים

 חיפוש לבצע נסו, להתקדם איך יודעים/יודעות ם/אינכן אך מסוים באתגר טוב כיוון ם/לכן שיש תחושה ם/לכן

, לפעמים. ם/לכן שיש ים/מאמינות ם/שאתן ההתחלתי הכיוון עם יחד CTF המילה את המכיל פשוט גוגל

  .אתכן/אתכם לקדם שיוכל רעיון איזשהו להציף או הנכון בכיוון דחיפה לתת עשויה דומים מאתגרים למידה

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-width_space#:~:text=The%20zero%2Dwidth%20space%20(%E2%80%8B,but%20after%20which%20there%20may
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 :`CTF Invisible whitespace`: היה שביצעתי החיפוש, הזה במקרה

 

 שבאופן) האמונד ון׳ג ידי על שנוצר יוטיוב לסרטון קישור הינה השנייה החיפוש תוצאת ,לראות שניתן כפי

 להסתיר מנת על אפס ברוחב ברווחים להשתמש ניתן איך המסביר(, התחרות ממארגני אחד גם הוא מעניין

 !בינגו .מסרים

 לנו שיש מכיוון. בינארים ביטים של רצף איזשהו מייצגים המיוחדים שהתווים הבנתי, בסרטון צפייה לאחר

 אם, בשאיפה. ASCII תו איזשהו מייצג כזה רצף כל כי להניח ניתן, הבוט של סיפור בכל מיוחדים תווים שמונה

 כתבתי זה בשלב. שלנו הדגל את נקבל, סיפור מכל הביטים שמונת רצפי של ASCII-ה הייצוג את נחבר

 :זו הנחה לוודא מנת על פשוט סקריפט
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 הלוגיקה את שנפעיל לאחר. 01101100: הבא הפלט את ידפיס הסקריפט, למשל שבתמונה הסיפור עבור

 את נקבל ASCII לתווי בינארית מתצורה( זה למשל) כלשהו בממיר התוצאה את ונדביק, הסיפורים כל על הזו

 :המבוקש הדגל

 

 הבנתי זה את שראיתי ברגע. flag במילה הראשונה האות של חוסר לי יש, בתמונה לראות שניתן כפי: הערה

 .6 מספר סיפור. הבוט של אחד סיפור פיספסתי שלמעשה

 

  

https://www.rapidtables.com/convert/number/binary-to-ascii.html
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 סיכום

 כ״בסה. שונות קושי ברמות אתגרים של רחב מגוון וכללה שעות 44 נמשכה NahamCon של CTF-ה תחרות

 . שונים צוותים 4634-ב מתחרים אלפים שמונת מעל בתחרות השתתפו

 קטן לחלק רק להגיע הצלחתי העמוסה החיים ושגרת פתוח היה CTF-ה שבו יחסית הקצר הזמן עקב לצערי

 שהייתי בעובדה בהתחשב. צוותים 4634 מתוך 433-ה למקום הגעתי דבר של בסופו. מהאתגרים יחסית

 .מרוצה די אני להשקיע שיכולתי הזמן ובכמות לבד

 ולמדתי נהניתי מאוד, גלויים ממקורות מודיעין מסוג באתגר לראשונה להתנסות לי שיצא שמח אני בעיקר

 האירוע כל לוגיסטית ומבחינה לציון ראויה הייתה האתגרים כותבי ושל המארגן הצוות של ההשקעה .המון

 .דופי ללא התנהל

 ...NahamCon CTF 2023-בגם  להשתתף מקווה אני 

 

 
 


