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 FLARE-ON 2022 אתגרי פתרונות

 איסקוב דניאל מאת

 

 הקדמה

 FireEye Labsשל תיבות ראשי שזה FLARE קבוצת של האתגרים רצף התפרסמו 2222 באוקטובר 1-ב

Advanced Reverse Engineering חברת של Mandiant (נקראה שבעבר FireEye.) הם בעיקרם האתגרים 

 אתגרים על מבוססים לרוב האתגריםWindows (x86, .NET .) של הרצה קבצי של לאחור הנדסה אתגרי

 .יום ביום איתה מתמודדת FLARE שקבוצת אמיתיים

 רוגלה על הנראה ככל מבוססת רוגלה, משחק של לאחור הנדסה שכללו, אתגרים עשרה אחד יצאו השנה

 . ועוד פייתון של obfuscation, ישן Macintosh של בינארי, איראנית

 רצו כבר כשהם רק עליהם ששמעתי לאחר אלה אתגרים עושה שאני הראשונה השנה שזאת לציין לי חשוב

 עם שלי הניסיון ולכן לינוקס של הרצה בקבצי קשורים עושה שאני לאחור ההנדסה אתגרי רוב. שעברה שנה

Windows אתם גם המאמר קריאת שאחרי מקווה ואני האלו מהאתגרים הרבה למדתי אבל מועט הוא 

 למרות שהתחרות נגמרה, ניתן עדיין להוריד את האתגרים מהקישור הבא: .תחכימו

https://flare-on.com/files/Flare-On9_Challenges.zip 

  

https://flare-on.com/files/Flare-On9_Challenges.zip
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 Flaredle - הראשון האתגר

 

 .האתר של המקור קוד את בתוכו שכולל מניח שאני 7z קובץ וגם אתר נקבל, לראות שניתן כפי

 .רמזים ידי על מסוימת מילה לחפש נדרשים אנו בו Wordle הפופולרי למשחק רפרנס יש שבתיאור לב נשים

 :ונראה לאתר ניכנס

 

 ?שלנו האפשרויות מה נדע איך אבל, ארוכה די( כלשהי מחרוזת או) מילה לנחש צריכים שאנחנו נראה

 :המקור קוד את כלל אכן המצורף 7z-ה שקובץ מתברר אז
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 :בלבד מילים רשימת שבו קבוע מערך ונראה words.js בקובץ נסתכל

export const WORDS = ['acetylphenylhydrazine', 
    'aerobacteriologically', 
    'alkylbenzenesulfonate', 
    'aminoacetophenetidine', 
    'anatomicopathological', 
    'anemometrographically', 
    'anthropoclimatologist', 

 :הראשונה המילה למשל כלשהי מילה ננסה, הכל בסך מילים 172, ממשיך זה וכך

 הירוק שהצבע מניח שאני מה זה. הנכון במיקום בדיוק נמצאת L שהאות נראה. הקוד על להסתכל מבלי

 :מיקום באותו L האות עם המילים כל את לנו שיוציא סקריפט נכתוב. מסמן

for w in words: 
    if(w[11] == "l"): 
        print(w) 

 נוחות לצורכי כאן מדביק שאני מהקוד אותה השמטתי, הקבועה המילים רשימת היא words-ש כמובן

 .המקורי בסקריפט קיימת שהיא כמובן אבל, קריאה

 נקבל את הפלט הבא:

 מביניכם אלו אבל flareon-ב שמתחילה במילה יבחינו כנראה מביניכם העין חדי. הכל בסך מילים הרבה לא

 .הזה שבפלט הקטן מהמאגר הפעם, מילה עוד עם שוב הזה התהליך על לחזור יכולים לב שמו שלא

 הדגל את גם נראה למעלה ימין ובצד הנכונה המילה שזאת נראה - flareonisallaboutcats המילה את נכניס

 :שלנו

 

 :הוא הדגל

flareonisallaboutcats@flare-on.com 

 .הבא לאתגר הלאה ונמשיך@ flare-on.com ב נגמרים הדגלים שכל לעצמנו נרשום
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 Pixel Poker - השני האתגר

 :הבא התיאור את נקבל הזה באתגר

 

 :הבאים הקבצים את המכיל( כרגיל) 7z וקובץ

 

 :הטקסט קובץ את נקרא

Welcome to PixelPoker ^_^, the pixel game that's sweeping the nation! 

Your goal is simple: find the correct pixel and click it 

Good luck! 

 . הנכון הפיקסל את למצוא על כאן שמדובר נראה, אוקיי
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 :מדובר במה נבין ובטח ההרצה קובץ את נריץ

 

 פיקסל איזה על לנו רשום למעלה שמאל בצד. מסוים פיקסל למצוא צריכים אנחנו: דברים לכמה לב נשים

 .שלנו הניסיונות מספר וגם העכבר עם עומדים אנחנו

 איפה לראות כדי לדבג ונתחיל IDA-ב הבינארי את נפתח אז, זה את לנחש הולכים לא שאנחנו כמובן אוקיי

 .הנכון הפיקסל הוא עליו שלחצנו מה האם שבודק האימות מתרחש

 חיפשתי תהליכים לקצר כדי. שלנו game-loop-ה בעצם שהוא אינסופי loop שיש נראה Main בפעולה

 .מתעדכנות הן איפה להבין כדי מוכרות מחרוזות IDA של strings-ה בחלון
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 :נכון הלא הפיקסל על שלוחצים פעם בכל שמתעדכן הניסיונות מספר למשל

 

 פונקציה לאותה וקראתי הטקסט את שמשנה נראה שאכן מסוימת בפונקציה המחרוזת את מצאתי בסוף

win .שמתי breakpoint (בקיצור אשתמש מעתה bp )והתחלתי שם מעניין שנראה הראשון התנאי לפני 

 של קוד-בפסאודו במקום בגרף הדיסאסמבלי של בתצוגה להשתמש אעדיף הזה במקרה לב שימו. לרוץ

IDA. 
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 שנוכל כדי) שלה הקוארדינטות את לעצמנו שנרשום לפני לא אך כלשהי נקודה על נלחץ ההרצה לאחר

 :הבא בבלוק שנעצור לב נשים( 2,4) הנקודה על לחצתי אני(. האמיתיות מהקוארדינטות אותה להבדיל

 

 :ההשוואה למה מה בין ונראה cmp-ל נתקדם אוקיי

 

 אותו נשנה, edi-ב שיושב ונראה שלנו x-ה ערך הוא 2 שהמספר ניזכר edx-ל edi בין היא שההשוואה נראה

 :הבאה להשוואה ונמשיך( הנכון הפיקסל על לחצנו כאילו) לתנאי להיכנס מנת על 0x5f-ל
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 .1390x לערך אותו נשנה, שלנו y-ה ערך הוא 4 הערך שוב. edx-ל ebx בין היא ההשוואה הפעם

 .שוב בהתחלה ששמנו bp-ל שנגיע עד ונחכה continue נלחץ

 :הבא המסך את ונראה המשחק חלון על נסתכל

 

 :שהוא הדגל את נקבל

w1nN3r_W!NneR_cHick3n_d1nNer@flare-on.com 

 

  



 
 

 FLARE-ON 2022 פתרונות אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 9  2022 דצמבר ,145גליון 
 

 Magic 8 Ball - השלישי האתגר

 :הבא התיאור את נקבל זה באתגר

 

 :הבא המסך את ונראה מדובר במה לראות המרכזי הבינארי את נריץ. משחק קבצי שיש נראה 7z-ה בקובץ
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 עם שלמעלה הכדור את להזיז כדי החצים מקשי על ללחוץ וגם שאלה להקליד יכולים שאנחנו נראה

 .ההפוך המשולש

 .כרגיל IDA-ב הבינארי את נפתח לכדור להגיע כדי לעשות צריך בדיוק מה לדעת כדי אז

 זה אם בין שלנו לקלט התייחסות יש איפה נחפש. משחק בכל כמו game-loop-ה לנו יהיה main-שב כמובן

 . החצים למקשי או לכתוב שאפשר לשאלה

 :הבא הקוד קטע את נמצא  IDA-ב קצרה שוטטות אחרי
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 מקשי או) במקלדת R על ולחיצה המספר על עמידה בעזרת נמיר, אסקי תווי כמו נראים שבתנאים המספרים

 (:Char-ב ובחירה המספר על ימני

 

, Right) החיצים מקשי בעזרת ללחוץ צריכים שאנחנו הכיוונים של הרצף הוא הזה שהרצף נראה אז, אוקיי

Left,Up, Down ,)נראה למטה קצת עוד נגלגל אם? שנשלח רוצים מחרוזת איזה אבל strcmp מעניין: 

 

 לעצמנו נרשום? ונבדוק נדבג שלא למה אז, היא מה ברור לא אבל. שנשלח שרוצים המחרוזת זאת כנראה

 .המחרוזות על להסתכל שנוכל כדי strcmp-ה לפני קצת bp ונשים הכיוונים רצף את
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 בהתאמה החיצים על נלחץ, המשחק מסך לנו יופיע שנריץ ברגע. שמבקשים המחרוזת מה ונבדוק נריץ

 :קורה מה ונראה שרשמנו לכיוונים

 

 להזין גם שצריך כנראה. שלי bp-ל הגעתי ולא כלום קרה לא, הסדר לפי הכיוונים את שהזנתי לאחר

 :ENTER ונלחץ הדוגמה לצורך ABCD נזין. מחרוזת

 

 יש מה נבחן. הזאת ההשוואה את לעבור נותר רק עכשיו, הכיוונים של התנאים את ועברנו הצליח שזה נראה

 :המחרוזת את יש eax-וב הזנו שהרגע ABCD המחרוזת את יש ecx-שב ונגלה המשתנים בשתי

gimme flag pls? 
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 אבל, הנכון הקלט את ולהזין מחדש להריץ שאפשר כמובן. להזין צריכים שהיינו המחרוזת שזאת נראה

 דרך בכל מקרה בכל. הנכון למקום שיקפוץ ככה הזה הבלוק בסוף Zero Flag-ה את לשנות גם אפשר

 :הבא המסך את תקבלו שתיבחרו

 

 :הוא והדגל

U_cRackeD_th1$_maG1cBaLL_!!_@flare-on.com 
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 darn_mice - הרביעי האתגר

 :הבא התיאור את נקבל באתגר

 

 אותו נפתח לכן, פלט שום נקבל לא הקובץ את נריץ אם. darn_mice.exe בשם הרצה קובץ המכיל 7z וקובץ

 ושם. הראשון הארגומנט עם ביחד נוספת לפעולה קוראת שהיא נראה main-ה פעולת על נסתכל אם .IDA-ב

 :עליה ונסתכל realmain שנקראת לפעולה נקרא. האמיתי הקסם קורה
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 :איתם עושים מה נראה. נתונים מאתחלת היא שבהתחלה נראה

 

, לפעולות כארגומנטים שמועברים( גלובלי קבוע מסמן בהיר כחול צבע) מהקבועים חלק על נסתכל אם, אוקיי

 אבל, printf כנראה. בהדפסה שמדובר הזו הפעולה של החתימה לפי מניח אני אז. במחרוזת שמדובר נראה

 :שוב ונסתכל print לפעולה נקרא. ספציפים כך כל להיות צריך לא

 

 לנו מודפסת 0x24-מ גדול שלו שהאורך או לתוכנית ארגומנט העברנו לא אם. דברים לכמה לב נשים הפעם

 .מסתיימת והתוכנית למעשה כישלון שמסמנת never mind הודעת

 שלנו מהארגומנט תו לוקחת executable שיהיה זיכרון מקצה התוכנית אז בתנאים עומד הארגומנט אם אך

 מבית גדולה התוצאה אם) בתים של בחיבור מחברת מקודם הנתונים באתחול שראינו מהתווים תו עם ביחד

 איזה השאלה אז .למעשה( opcode) כקוד שנוצר הבית את להריץ ומנסה( 0xff עם and עושים אחד

opcode כמובן היא לכך התשובה? לקרוס בלי לרוץ להמשיך לתוכנית לגרום יכול ret 

 :ret של סוגים כמה יש אבל
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 אבל. ההבדלים על לקרוא שאפשר כמובן. 0xCB-ו 0xC3 לנו נשאר. נוסף ערך שלוקחים אלה את לפסול נוכל

. 0xC3 לנסות רוצים שאנחנו נניח. הדפסה מקבלים אנחנו אם ולראות בדיבאגר לנסות פשוט אפשר

 .0x50 שהוא"  P" האות של האסקי ערך הוא v5 של הראשון הבית שערך לראות נוכל מקודם באיתחולים

 שלנו בארגומנט להיות צריך מה לדעת נרצה אם אז. שלנו שבארגומנט לתו v5-שב התו בין שמחברים נזכור

 לא זה הזה במקרה) mask בעזרת כבית התוצאה את לקחת ונדאג 0xC3-0x50 ההפוכה הפעולה את נעשה

 :ונריץ הלולאה על breakpoint נשים, לדיבאגר אותו נזין. ASCII-ב" s" שהוא 0x73 הערך את נקבל(. משנה

 

 לא התוכנית, המקרה זה אכן אם. קורס לא שרץ והקוד 0xC3 הערך v2-ב לנו שיוצא נוודא בוא. האמת רגע

 כיוון ראשונית בהרצה הודפסו שלא) בהתחלה שהודפסו מהמחרוזת שחוץ ונגלה לרוץ נמשיך. לקרוס אמורה

 !מצוין. קרסה לא שהתוכנית לנו שמסמנת… Nibble המחרוזת גם לנו הודפסה( ארגומנטים ללא שהרצנו

 

. ASCII-ב"{"  התו - 0x7B לנו ויצא, 0xCB-0x50 נחשב. שלנו ret-ה כערך 0xCB הערך את הפעם נבדוק בוא

 :ונריץ כארגומנט נכניס

 

 .שירוץ רוצים שאנחנו opcode-ה הוא 0xC3-ש כנראה. הדיבאגינג בעת הרצה שגיאת נקבל הפעם

 :התוכנית את לנו יקריס שלא ושלם תקין ארגומנט ויבנה v5 של הערכים את שיקח קצר סקריפט נכתוב

v5 = [0] * 36 
v5[0] = ord('P') 
v5[1] = ord('^') 
v5[2] = ord('^') 
v5[3] = 0xA3 
v5[4] = 79 
v5[5] = 91 
v5[6] = 81 
v5[7] = 94 
v5[8] = 94 
v5[9] = 0x97 
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v5[10] = 0xA3 
v5[11] = 0x80 
v5[12] = 0x90 
v5[13] = 0xA3 
v5[14] = 0x80 
v5[15] = 0x90 
v5[16] = 0xA3 
v5[17] = 0x80 
v5[18] = 144 
v5[19] = 163 
v5[20] = 0x80 
v5[21] = 144 
v5[22] = 163 
v5[23] = 0x80 
v5[24] = 144 
v5[25] = 163 
v5[26] = 0x80 
v5[27] = 0x90 
v5[28] = 163 
v5[29] = 0x80 
v5[30] = 144 
v5[31] = 162 
v5[32] = 163 
v5[33] = 107 
v5[34] = 127 
v5[35] = 0 
 
for x in v5: 
    if(x): 
        print(chr((0xC3 - x) & 0xff), end="") 

 :הבא הפלט את ונקבל נריץ

see three, C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3! XD 

 :הבא הפלט את ונקבל הזה הארגומנט עם התוכנית את נריץ עכשיו. טוב נראה

 

 :הדגל את שכולל

i_w0uld_l1k3_to_RETurn_this_joke@flare-on.com 
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 T8 - החמישי האתגר

 

 :זמנית בו אותי והעציב שהצחיק להודות חייב שאני הבא התיאור את נקבל באתגר

 

 POST בקשות שתי נראה בקובץ. קודם pcap-ה קובץ את נבחן הפעם, pcap קובץ וגם בינארי נקבל הפעם

 שהשרת ונראה( ספוילרים) UTF16LE-כ מקודד הנראה Base64 בתוכם שמכילים flare-on.com לדומיין

 :ראשונה בקשה. בחזרה base64 של קצר לא תוכן בחזרה שולח
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 :שנייה בקשה

 

 ועמוסה ענקית main פעולת נראה הצער למרבה. IDA-ב ישר נפתח, משחקים בלי הפעם. לבינארי נמשיך

 או חשובים או מעניינים שנראים בדברים רק להתמקד ננסה כך אם. נוספות ענקיות לפעולות וקריאות בקוד

 .העין את תופסים שפשוט

 מילישניות המון למשך Sleep שעושה while תנאי לנו יש קוד-הפסאודו שבתחילת נבחין, כל קודם

 . שעות 12-ל דבר של בסופו שמסתכמות

 

-ה על שנדלג כך לבינארי Patch נעשה. כלום לעשות בלי בלולאה לנצח פה לשבת רוצים לא שאנחנו כיוון

Sleep. 

 של אתחולים כמה אחרי הקוד בתחילת ממש המתרחשת הקסור פעולת היה העין את לי שתפס דבר

 :משתנים
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 :למשתנה נכנס מה ונבדוק הבינארי את נריץ, הקסור פעולת אחרי bp נשים. סטטית זאת נעשה לא אך

 

 גיליתי) UTF16LE זה מקודם שציינתי כפי. כלשהו בקידוד flare-on.com המחרוזת פשוט שזו נראה, טוב

 לגרום ניתן(. הזה מהסוג למחרוזות רגילות ASCII מחרוזות ההופכות בהמשך פעולות של בחינה ידי על זאת

-Unicode C נבחר כאן. Alt+A על ולחיצה הראשונה האות על עמידה ידי על כמחרוזת זאת להציג IDA-ל

Style .טוב יותר הרבה נראה זה כך: 

 

 סטטית הקוד על ונסתכל מהדיבאגר נצא אם .pcap-ב שראינו כפי אליו שנתחבר הדומיין פשוט שזה כנראה

. קורה מה ונראה הקובץ את נריץ פשוט זה שנעשה מה אז. לב תשומת שמושך קוד איזה בעוד נבחין לא

 :הבאה השגיאה את נקבל IDA-ב כשנריץ

 

 .השגיאה מקור את ונחפש לדבג נתחיל. מאוד מעניין
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 :שלנו main-ה בפעולת 134-135 בשורות לפעולות לקריאות נגיע

 

 ניכנס. דומה תבנית יש הקריאות שלשתי כיוון אבל. השנייה הקריאה אחרי קורסת שהתוכנית ונראה

 לאתר בהתחברות שקשורים דברים עושה שהיא נראה, הראשונה .הפעולות שתי את ונבדוק בדיבאגר

flare-on.com בקשת ושליחת POST: 
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 pcap-ה בקובץ שראינו הרשת בתעבורת ניזכר אם, רגע אבל. כרגיל לפעול ממשיכה התוכנית ואחריה

 הוא גם החזיר הדף base64-ב מסוים תוכן שנשלח אחרי ושם flare-on.com-ל פנייה הייתה שם גם ממקודם

 .base64-ב תוכן

 .השנייה לפעולה ונמשיך הזאת המחשבה את נזכור? הזאת התעבורה את לשחזר צריכים אנחנו אולי

 שלנו בבקשה flare-on.com-מ מקבלים שאנחנו התוכן על הסתכלתי, ספק הסר למען אומר זה לפני אך

 .בדפדפן רגילה בגלישה גם שמקבלים הרגיל התוכן שזה ונראה

 :ממשיכים. אוקיי

 

 (נוחות מטעמי שלה ההתחלה את רק אציג) הבאה הפעולה את ונראה הזאת לפעולה ניכנס

 

 . לפעולה ניכנס שוב אז. קורסת התוכנית האחרונה בתמונה המסומנת הקריאה אחרי
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 :לקריסה המובילה הבעיה מקור את שנמצא עד זאת לעשות נמשיך

 

 את נמשיך אם. הפואנטה את מבינים שאתם חושב אני. לפעולה ניכנס שוב. לקריסה שגורמת שורה שוב

 :הבא הקוד לקטע נגיע ממקודם התהליך

 

 בדומיין שמוצג הרגיל לדף ולא pcap-ב כמו base64 שהוא לתוכן מצפה כנראה זה, מקודם שניחשתי כפי

flare-on.com ,דרכים כמה יש אוקיי .עליו עוברת הזאת שהפעולה התוכן מה בדקתי לא שאפילו למרות 

-ל בדיבאגר התוכן את ערכתי פשוט זה אמת בזמן שעשיתי מה. הבעיה על להתגבר וכנראה זה את לבדוק

base64 האתר של התוכן במקום המבוקש (לערוך אפשרי hex-view ב-IDA .)קלה היותר הדרך אבל 

 בקובץ שראינו התוכן את שיספק מקומי אתר להרים היא ריצה בכל הדיבאגר עם התעסקות פחות שדורשת

 .שהרמנו לאתר תגיע flare-on.com לדומיין בקשה שכל ולדאוג pcap-ה

 ולמיטב לאתרים IP כתובות למפות שאחראי windows-ב hosts-ה קובץ עריכת בעזרת זאת לעשות אפשר 

 .DNS על קדימות מקבל ידיעתי

 



 
 

 FLARE-ON 2022 פתרונות אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 24  2022 דצמבר ,145גליון 
 

 פרטים. שרת בה ולהרים להתקין קל מאוד. Flask הנפוצה הפייתון בספריית אשתמש אתר להרים כדי

 :הבא הסקריפט את אכתוב כך לשם .בקישור

from flask import Flask 
 
app = Flask(__name__) 
 
@app.route('/', methods=['GET', 'POST']) 
def index(): 
    return 
"TdQdBRa1nxGU06dbB27E7SQ7TJ2+cd7zstLXRQcLbmh2nTvDm1p5IfT/Cu0JxShk6tHQBRWwPlo9zA1dISfslk
LgGDs41WK12ibWIflqLE4Yq3OYIEnLNjwVHrjL2U4Lu3ms+HQc4nfMWXPgcOHb4fhokk93/AJd5GTuC5z+4Ysmg
Rh1Z90yinLBKB+fmGUyagT6gon/KHmJdvAOQ8nAnl8K/0XG+8zYQbZRwgY6tHvvpfyn9OXCyuct5/cOi8KWgALv
VHQWafrp8qB/JtT+t5zmnezQlp3zPL4sj2CJfcUTK5copbZCyHexVD4jJN+LezJEtrDXP1DJNg==" 
 
if __name__ == '__main__': 
    app.run(host="127.0.0.1", port=80) 

 :בתיקייה( Windows 12/11-ל נכון) שנמצא שלנו hosts-ה קובץ את לערוך כמובן נשכח לא

C:\Windows\System32\Drivers\etc 

 IP-ה עם שורה נוסיף. מנהל הרשאות עם אותו לפתוח תצטרכו הקובץ את לערוך מנת שעל לב שימו

 בתו מופרדות הזה IP-ל אותנו שתובלינה רוצים שאנחנו והכתובות רווח ואחריו עליו רץ שהרמנו שהשרת

 :העריכה לאחר שלי hosts-ה קובץ נראה כך. ביניהן רווח

 

 

https://flask.palletsprojects.com/en/2.2.x/installation/
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-ה עם שלנו לשרת מגיעים באמת שאנחנו לנו תאשר שלנו בדפדפן בדיקה. ברקע הסקריפט את נריץ

base64 .נריץ, לגלות אחת דרך רק יש? שלנו הדפדפן כמו יתנהג הבינארי גם האם היא השאלה אבל 

 :שגיאה שוב מקבלים אנחנו אם ונראה שגיאה שקיבלנו הנקודה לפני ונעצור בדיבאגר

 

 .שלנו לשרת POST בקשת שהתבצעה לראות אפילו אפשר! עבד שזה נראה

 

 באמת שאנחנו נגלה בדיבאגר לרוץ נמשיך אם ?הדגל ואיפה השנייה הבקשה עם מה, עכשיו מה אבל, נהדר

 .נוספת קריסה יש וגם שלנו לשרת נוספת POST בקשת מקבלים

 לתעבורה Capture לעשות נוכל? האומנם. חלק די שעברה שנראה, הראשונה בבקשה נתמקד, קודם אבל

 pcap-ה בקובץ רואים שאנחנו לבקשה שלנו הבקשה בין הבדלים יש האם ולראות WireShark בעזרת שלנו

 .לנו שסופק

 

 שנשלח data-שה לראות כדי עין חד להיות צורך אין טוב. לנו שסופק pcap-מה ומימין שלנו הבקשה משמאל

 עין חד קצת להיות צריך אולי. שלנו להרצה לנו שסופק pcap-ב שנתפסה ההרצה בין שונה POST-ה בבקשת

 הוא מה ברור שלא בסופו המספר במיוחד. הבקשות בשתי User-Agent-ה בין ההבדלים את לראות כדי

 .User-Agent-ב סטנדרטי כדבר נראה לא והוא בכלל

 על bp נשים כך לשם. לכך המתלווה וכל בקשה יצירת של התהליך כל את מקרוב לבחון שנצטרך נראה

 .ונריץ( זוכרים אתם אם הקריסה לפני ממש שזה) POST-ה בקשת את ושולח שיוצר שזיהינו המיקום
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 :לפעולה ניכנס

 

 מניח אני. User-Agent גם משיג זה מסוים בשלב ואז בהתחלה לפעולות קריאות קצת כאן שיש נראה

 לכל ניכנס לא. היום כל כאן לשבת רוצים לא שאנחנו כיוון. שגיאות לתפיסת נועד מתחת שבתנאי שהקוד

 זוכרים שאנחנו כפי כי, הוא מה ונבחן User Agent-ה שהושג ללאחר נמשיך אלא בהתחלה הפעולות

 .חשוד קצת נראה הוא ממקודם

 :לפה הגענו הענק התנאי על שדילגנו לאחר

 

 :כרגע הוא מה נבדוק בואו אך, מתחת שנמצא הקוד לפי User-Agent-ה עם סיימנו שלא ונראה
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 עוד יש הזאת המחרוזת שלאחר תבחינו בוודאי. מקודם שלנו capture-מה בתמונה תיזכרו אם. מאוד מעניין

 :שלנו User-Agent-ל עכשיו ממש להתווסף הולך שהוא כנראה. חשוד שנראה מספר

 

 wide-ל מומרת שלנו המחרוזת שקודם נראה בקוד נסתכל. שקורה מה בדיוק שזה נראה לרוץ נמשיך אם

char (ה של הזאת שהספרייה המחרוזות סוג אלה-networking ב-Windows איתן לעבוד אוהבת )ואז 

 . סוגריים וסוגר שלנו המספר כנראה שהוא כלשהו משתנה, פסיק נקודה בסופה משורשר

 אבל Source מהמשתנה מגיע והוא User-Agent-ה לסוף שמשורשר המספר שהוא 14v-ש לראות נוכל

 למשהו לב נשים. לעיל בתמונה המסומנת לשורה מתחת מיידית הפעולה את נבחן? מגיע Source מאיפה

 :מעניין
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 מספר לוקחת הזאת שהפעולה נראה אבל. קריטי כזה לא זה כי במקום לחסוך מהפעולה חלק הדבקתי

(unsigned int )בחתימה פרמטרים שני מקבלת שהיא הוא המעניין החלק אבל. למחרוזת אותו וממירה 

 שלנו קוד שהפסאודו ונקווה קוד-הפסאודו את לרענן מנת על F5 ונלחץ IDA-ב אחורה נחזור! אחד ולא שלה

 :יתעדכן

 

 כך לשם? נוצר הוא איפה השאלה(. הופיע לא הוא מקודם) שלנו המספר הוא הזה dword-שה נראה אכן

 על ולחיצה המצביע עם המשתנה על עמידה ידי על זאת לעשות ניתן IDA-ב. הזה למשתנה רפרנסים נחפש

 :במקלדת X הכפתור

 

 נראה כי. gen-ל השם את לה לשנות והחלטתי הזה למשתנה שרושמת אחת פעולה רק שיש לראות נוכל

 של פעולה היא כאן rand-ה שפעולת לב שימו. זמן של seed פי על שלנו למשתנה ראנדום נרטת'מג שהיא

Windows. 

 .seed-ב יותר מעוניין הייתי הזה בשלב אני אבל rand-ה את ולשנות בדיבאגר לעצור שאפשר כמובן אז

 :הבקשה התבצעה זמן באיזה בדיוק יודעים שאנחנו כיוון

 

-ה את שמממש github-ב שמצאתי בקוד אשתמש כך לשם. שלנו התאוריה את שיבדוק סקריפט לכתוב נוכל

rand של Windows עלינו האהובה פייתון בשפת: 

class microsoft_rand_prng: 
  """ 
  Microsoft implementation of the srand and rand PRNG functions. 
  https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/c-runtime-library/reference/srand?view=vs-2019 
  https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/c-runtime-library/reference/rand?view=vs-2019 
   
  srand and rand functions are present on ucrtbase.dll 
  """ 
  def __init__(self):  
    self._seed = 0  
 
  def srand(self, seed):  
    self._seed = seed  

https://gist.github.com/DaniloNC/89ff515689d5f6d7f2a585b098e2c03e
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  def rand(self):  
    n = self._seed * 0x343fd + 0x269ec3  
    self._seed = n & 0xffffffff  
    return (n>>16) & 0x7fff  
 
for mm in range(14,15): 
    for ss in range(60): 
        for ms in range(1000): 
            rng = microsoft_rand_prng() 
            rng.srand(ms + 1000 * (ss + 60 * mm)) 
            if(rng.rand() == 11950): 
                print(ms + 1000 * (ss + 60 * mm)) 
                print(mm,ss,ms) 

 שימו. אותה שיצר seed-ה ואת למעלה שבתמונה הזמן את לקבל אמורים אנחנו, נכונות שלי ההשערות אם

. כאופציה 14 דקה את רק ושם מרמה אני, כלשהי בשעה 14 בדקה התרחשה שהבקשה יודע שאני שכיוון לב

 :שנקבל הפלט זה מקרה בכל. בעצמכם ולהתנסות לשנות שתוכלו מנת על. כך הקוד את רשמתי בכוונה אך

 

 נריץ כעת, .הנכונה בשנייה בדיוק נופל הוא. מחפשים שאנחנו מה זה שקיבלנו השני seed-שה נראה

 נראית שלנו הבקשה איך לראות כדי Wireshark-ב התעבורה את ונתפוס. הזה seed-ה את ונזין בדיבאגר

 :למקורית יותר דומה שהיא נקווה. עכשיו

 

 :שהוא שמצאנו לערך שלנו seed-ה את שמחזיק שלו הערך את נשנה ecx של הדחיפה לפני

876637 (0xd605d) 

 :כך תיראה בקשה. ההתעבורה כל את תופסים כשאנחנו continue ונלחץ
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 data-ה גם אלא. המקורית בבקשה למספר תואם User-Agent-ה בסוף המספר רק שלא נראה. מדהים

 .הבעיה מקור את נחפש, מקודם שעשינו מה נעשה.  קורסת עדיין התוכנית אבל! זהה בבקשה שנשלח

 :183 בשורה לפעולה בקריאה מתרחשת שהקריסה נראה

 

 עד החלק לפחות) כך נראית שלנו המקריסה הפעולה .כן לפני לפעולה גם צריך ואם לפעולה ניכנס

 (:הקריסה

 

 כל אחרי לעקוב לי קשה שקצת מודה אני אבל, קוד הרבה כאן לנו אין טוב. v4-ל בקריאה קורסת והיא

 לשנות שלכם ריצה בכל תשכחו אל. במקום האסמבלי על להסתכל אעבור אז, בדיקומפיילר הללו המשתנים

 :seed-ה את
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 מה נבדוק שלא למה. esi-ו eax של למחסנית דחיפות שתי יש ואז. למדי נדרטיתסט נראית הפעולה התחלת

 :הזאת לנקודה בדיבאגר נרוץ? בהם יושב

 

 (ביט 32 זאת בכל) Dword-כ אותה נפרש. כתובת כמו שנראים IDA-ב בתים לרצף נגיע esi על נלחץ אם

 

 :הבאה המחרוזת את ונראה לכתובת ניכנס. מעניין מאוד נראה

 

 . שלנו הדגל בעצם שזה

 בצורה התעבורה את שיחזרנו ובעצם seed-ה את ששינינו מכיוון שזה מניח אני אבל, אני גם? מבולבלים

 פתרתי גם כך. לכך שהוביל מה זה( רלוונטים לא שכנראה User-agent-ב חלקים מלבד) לחלוטין כמעט זהה

 .אמת בזמן האתגר את

 גרם ומה פסיק כל להבין כדי הזה הבינארי את לחקור להמשיך כדאי האם חשבתי הזה הפתרון כתיבת לפני

 איזה או גדולה תחכום רמת איזה פה שאין נראה. שלא למסקנה והגעתי בזיכרון כאן להיות לדגל בדיוק

 עליי גם להעמיס למה אז. מבלבלים ולעיתים ארוכים האלה הפתרונות ככה וגם ללמוד ומעניין חדש משהו

 ?מיותר מידע עוד הקורא על וגם

 :הוא הדגל, מקרה בכל

i_s33_you_m00n@flare-on.com 
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 a la mode - השישי האתגר

 

 IR בשם טקסט קובץ גם ונקבל NET. מסוג שנראה HowDoesThisWork בשם הרצה קובץ נקבל הזה באתגר

chat log הבא הטקסט את המכיל: 

[FLARE Team]  Hey IR Team, it looks like this sample has some other binary that might 
interact with it, do you have any other files that might be of help. 
      
[IR Team]  Nope, sorry this is all we got from the client, let us know what you got. 

 .:NET לקבצי מצוין ודיבאגר דיקומפיילר שזה dnSpy-ב הבינארי את נפתח הפעם אז טוב. מעניין

 

 ואני כארגומנט סיסמה שמקבלת GetFlag בשם פעולה רק יש ובה Flag - אחת מחלקה רק בו שיש נבחין

 בשם קובץ בתור DnSpy-ש נראה שמאל בצד, מוזר דבר לעוד לב נשים. הדגל את שמדפיסה מניח

FlareOn_x86.dll: 

 

 .הרבה כך כל שוקל כזה שקוד בעולם מצב שום אין. 77KB שוקל שהקובץ זה בו להבחין שניתן מוזר דבר עוד
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 .:NET כקובץ ולא רגיל PE כקובץ אבל. IDA-ב הקובץ את לפתוח החלטתי לשם מפה

 

 דברים מחפש אני. מעניין משהו לחפש ננסה. הקובץ של הגודל את מסביר זה! פעולות המון לראות נוכל

 זה כאן. בהן שמשתמש הקוד ומציאת מעניינות מחרוזות חיפוש כמובן הוא האחת. שיטות בכמה מעניינים

 כדי IDA-ב להשתמש הצלחתי לא( GetFlag למשל) מעניינות מחרוזות שמצאתי אפילו. לי עבד כך כל לא

 :IDA של המיפוי בעזרת היא השנייה הדרך. בהן המשתמש הקוד את למצוא

 

 Unexplored שהם חומים מקומות על לוחץ אני. בקובץ נמצא אתה איפה שמראה כזה פס יש למעלה IDA-ב

 לי עזרה לא הזאת הדרך גם. העין את לי שתופס משהו ומחפש( לפס שמתחת במקרא לראות שניתן כפי)

 .מעניין משהו למצוא

 לא שנראה משהו ולחפש הפעולות על להסתכל פשוט והיא כולם מבין המייאשת היא השלישית הדרך

 (.והניסיון הזמן עם שמפתחים מיומנות כמובן זו מעניינות פעולות לזהות) לעין שקופץ סטנדרטי
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 IDA-ב הפעולות על הסתכלתי) חשוד למשהו לב שמתי IDA-ב שראיתי השנייה בפעולה כבר הפלא למרבה

 (:למטה מלמעלה הסדר לפי

 

 על נסתכל. משהו איתם ועושה גלובלים משתנים לוקחת שהיא נראה. 13 בשורה שנקראת לפעולה לב שימו

 :הפעולה
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 ברורה לא מחרוזת זה מהם שאחד נבחין המשתנים על נסתכל אם! קבוע עם קסור פשוט שזה נראה

 :התוצאה את מחזיק שהוא ונראה ריק משתנה הוא השני והמשתנה( קסור שעובר המשתנה)

 

. דומות די נראות כולן אבל. שבתמונה אלה כל מבין הראשונה היא בתמונה הקסור את שעוברת המחרוזת

 :קצר סקריפט נכתוב? לכולן קסור נעשה שלא למה אז

arr = [b"KK9Kg~grKQ{verXy", b"T{xdr_vys{r\x1D", b"TxyyrtcYvzrsG~gr", 
b"TervcrYvzrsG~grV",b"TervcrC\x7Fervs", b"S~dtxyyrtcYvzrsG~gr", 
b"Q{bd\x7FQ~{rUbqqred",b"Prc[vdcReexe", b"PrcGextrdd_rvg", b"{dcetzgV", b"ErvsQ~{r", b"@e~crQ~{r"] 
 
for string in arr: 
    new_string = b"" 
    for ch in string: 
        new_string += bytes([ch ^ 0x17]) 
    print(new_string) 
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 :הבא הפלט את ונקבל

 :משומש הוא איפה אבדוק לכן. lstrcmpA-ה היה במיוחד העין את לי שתפס מה
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 :lstrcmpA במחרוזת שמשתמשת לפעולה ונקפוץ שמצאנו המשתנים כל של השמות את נשנה

 

 הפעולות את דינמית וטוענת האלה המחרוזות את לוקחת הזאת הפעולה לנחש צריך אני אם! מאוד מעניין

 casting-ה את הסתרתי) לשנות שמות קצת עוד לנו שיש נראה טוב(. dwords-ה) הגלובלים למשתנים האלו

 (:קריאה לנוחות
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 :במיוחד אותנו שמעניינת lstrcmpA הפעולה נקראת איפה נראה עכשיו. טוב יותר הרבה

 

 מה נבדוק. בסקריפט מקודם אותו לבדוק לנו יצא ולא קסור שעובר כלשהו משתנה שיש נראה, כל קודם

'". Authorization Failed" היא שהמחרוזת וקיבלתי ממקודם לסקריפט אותו הוספתי פשוט. שלו הערך

 .else-ל להגיע רוצים אנחנו הנראה ככל אז. מעניין

 :מסוימים קבועים עם הפעולה בתחילת שנקראות הפעולות על נסתכל
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 לא עוד אם) RC4 ההצפנה אלגוריתם של PRGA-ו KSA בפעולות שמדובר לב ישימו ודאי מביניכם העין חדי

 הרבה .בכדי ולא באתגרים RC4-ב להשתמש אוהבים מאוד FLARE-ש בהמשך תקלטו עוד אתם קלטתם

 :(למשל מחרוזות להצפין כדי הזאת בהצפנה משתמשות רוגלות
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 מפוענחת שקודם לב נשים. המשתנים לכל מתאימים שמות שנתנו לאחר כעת נראית שלנו הפעולה ככה

 את להוציא רק נשאר. כנראה הדגל גם מפוענח, המפוענחת הסיסמה בסיס על כך אחר ורק הסיסמה

 .הקבועים

 :מה משום כפעולה שלנו key המשתנה את זיהה IDA החרפה שלמרבה לב שימו

 

 ולא) IDA-View-ב לפעולה נגיע זאת לעשות כדי. ששם לאסמבלי undefine ולעשות לפעולה ללכת נצטרך

 פשוט אפשר לחלופין או Undefine על ונלחץ שבפעולה הראשונה הפקודה על ימני מקש נלחץ( בדיקומפיילר

 :U הכפתור על ללחוץ

 

 אבל. זאת יודעים ככולכם שרובכם מניח אני. הדגל את ולפענח המשתנים כל את בנוחות להוציא נוכל עכשיו

 את נעשה בקלות בו להשתמש שאפשר כמערך משתנה להוציא כדי - שלא מישהי או מישהו יש אם זאת בכל

 :הבא הפעולות רצף

 .להמיר רוצים שאנחנו במשתנה הראשון הבית על נעמוד .1

 :Byte ונבחר ימני מקש נלחץ .2

 

  



 
 

 FLARE-ON 2022 פתרונות אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 41  2022 דצמבר ,145גליון 
 

 :Array על ונלחץ הבית על ימני מקש שוב נלחץ .3

 

 :OK ונלחץ( להוציא רוצים שאנחנו הבתים כמות) שלנו המערך גודל את נזין לנו שנפתח בחלון .4
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 :Shift+E ונלחץ שנוצר המערך מחלקי אחד על נעמוד .5

 

 לא בתים של כמערך בחרתי שלנו במקרה - שלנו הנתונים את רוצים אנחנו איך נבחר לנו שיפתח בחלון .6

 לקובץ אותו להתאים שלנו במקרה או C לקובץ המערך את להעתיק נוכל זהו(. unsigned) מכוונים

 .פייתון

 שכולנו מה את לעשות הזמן הגיע, בקלות IDA-מ מערכים להוציא איך של הזה הקצר המדריך אחרי

 :pycryptodome בספרייה שמשתמש קצר סקריפט נכתוב כך לשם !הדגל את להשיג :בשבילו התכנסנו

from Crypto.Cipher import ARC4 
key = [85, 139, 236, 131, 236, 32, 235, 254] 
ct = [62, 57, 81, 251, 162, 17, 247, 185, 44] 
ct2 = [225, 96, 161, 24, 147, 46, 150, 173, 115, 187, 74, 146, 222, 24, 10, 170, 65, 116, 173, 
192, 29, 159, 63, 25, 255, 43, 2, 219, 209, 205, 26] 
ct2 = bytearray(ct2) 
ct = bytearray(ct) 
key = bytearray(key) 
cipher = ARC4.new(key) 
print(cipher.decrypt(ct)) 
print(cipher.decrypt(ct2)) 

 :הדגל את כך אחר ושורה הסיסמה את לקבל אמורים אנחנו בפלט

b'MyV0ic3!\x00' 
b'M1x3d_M0dE_4_l1f3@flare-on.com\x00' 

 Mixed-ל או האתגר בכותרת למשל Mode-ל הרפרנסים זה מה שתוהה למי .שקרה מה בדיוק שזה נראה

Mode ידי על שנתמכת גבוהה בשפה קוד גם בתוכו שמכיל לבינארי הכוונה אז. בדגל למשל .NET (למשל 

C )#שנקרא Managed Code המעבד ידי על ישירות שמבוצע קוד וגם (ב שנכתב קוד למשל-C )על כך לפחות 

 (.באנגלית) כאן בנושא עוד לקרוא ניתן שרוצה למי .בנושא התעמקתי לא אך, הדלה הבנתי פי

https://pycryptodome.readthedocs.io/en/latest/src/introduction.html
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/dotnet/mixed-native-and-managed-assemblies?view=msvc-170
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 anode - השביעי האתגר

 

 :נריץ. anode.exe בשם 55MB בגודל ענק בינארי נקבל הזה באתגר

 

 :כך שמתחילה פעולה ונראה IDA-ב נפתח. נכון הוא אם מאשר ואז הדגל את מבקש פשוט שזה נראה

 

 מכאן כנראה. עצמאית לרוץ שיכול בינארי לקובץ שקומפל NodeJS קוד פשוט שזה יודע שמכיר מי אז. טוב

 .strings-ב והסתכלתי זה את ידעתי לא עוד הזה בשלב. המאוחר את מקדים קצת אני אבל .שלו הגודל

 :העין את לי שתפס Path היה המחרוזות בליל כל בין 
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 מעל לנו שיוכיח. הבא github-ה דף את נמצא nexe על נחפש אם. 14.15.3 למספר וגם nexe לשם לב נשים

 גרסת הוא 14.15.3 המספר כנראה. Javascript מקוד הזה אריהבינ את שיצר הכלי אכן שזה סביר ספק לכל

 המתבקשת השאלה. האתגר לצורך אותה והתקנתי הורדתי. התהליך כל לצורך בה שהשתמשו Node-ה

 ?הזה הענק מהקובץ JS-ה קוד את מחלצים איך היא

 האהוב הטקסט בעורך הבינארי את לפתוח אפשר. הבינארי בסוף ממש plaintext-כ יושב הקוד, בינינו אז

 בשם בכלי והשתמשתי אמת בזמן זה את ידעתי לא אני אבל. הקוד את שם ולגלות למטה לגלול. עליכם

Nexe_unpacker. 

 אלא הפתרון תוך אל כולו את אצרף לא. שורות אלפים עשרת כמעט בן ענק לקוד תגיעו שתיבחרו דרך בכל

 .כאן בכולו לצפות תוכלו אבל ממנו חלקים רק

 :כך מתחיל הקוד

const readline = require('readline').createInterface({ 
  input: process.stdin, 
  output: process.stdout, 
}); 
 
readline.question(`Enter flag: `, flag => { 
  readline.close(); 
  if (flag.length !== 44) { 
    console.log("Try again."); 
    process.exit(0); 
  } 
  var b = []; 
  for (var i = 0; i < flag.length; i++) { 
    b.push(flag.charCodeAt(i)); 
  } 
 
  // something strange is happening... 
  if (1n) { 
    console.log("uh-oh, math is too correct..."); 
    process.exit(0); 
  } 
 
  var state = 1337; 
  while (true) { 
    state ^= Math.floor(Math.random() * (2**30)); 
    switch (state) { 
      case 306211: 
        if (Math.random() < 0.5) { 
          b[30] -= b[34] + b[23] + b[5] + b[37] + b[33] + b[12] + Math.floor(Math.random() * 256); 
          b[30] &= 0xFF; 
        } else { 
          b[26] -= b[24] + b[41] + b[13] + b[43] + b[6] + b[30] + 225; 
          b[26] &= 0xFF; 
        } 
        state = 868071080; 
        continue; 

 :כך ונגמר switch statement-ב cases הרבה עוד עם וממשיך

case 1071767211: 
        if (Math.random() < 0.5) { 
          b[30] ^= (b[42] + b[9] + b[2] + b[36] + b[12] + b[16] + 241) & 0xFF; 
        } else { 
          b[20] ^= (b[41] + b[2] + b[40] + b[21] + b[36] + b[17] + 37) & 0xFF; 
        } 
        state = 109621765; 
        continue; 

https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://github.com/nexe/nexe
https://nodejs.org/ru/blog/release/v14.15.3/
https://npm.io/package/nexe_unpacker
https://npm.io/package/nexe_unpacker
https://gist.github.com/dani0104/5eb50f8fa2c37ba9d9f9d14fd49c1067
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      default: 
        console.log("uh-oh, math.random() is too random..."); 
        process.exit(0); 
    } 
    break; 
  } 
 
  var target = [106, 196, 106, 178, 174, 102, 31, 91, 66, 255, 86, 196, 74, 139, 219, 166, 106, 4, 
211, 68, 227, 72, 156, 38, 239, 153, 223, 225, 73, 171, 51, 4, 234, 50, 207, 82, 18, 111, 180, 
212, 81, 189, 73, 76]; 
  if (b.every((x,i) => x === target[i])) { 
    console.log('Congrats!'); 
  } else { 
    console.log('Try again.'); 
  } 
}); 

 להיות אמור -( Big Integer-כ אחד שזה) 1n של בהתחלה התנאי כל קודם. מוזרים דברים לכמה לב נשים

 קצת. תסתיים והתוכנית" math is too correct" שאומרת הודעה נקבל תווים 44 נזין שאם כך. תמיד אמת

 את נריץ האימות לשם. נכון הוא שהזנו שהדגל לנו לאשר אמורה שהתוכנית בעובדה בהתחשב מוזר

 :קורה מה ונבדוק תווים 44 נזין. התוכנית

 

 יקרה מה. מאוד מוזר, לה שציפינו בהודעה הסתיימה לא התוכנית מה משום. תווים 44 שהזנתי לכם מבטיח

 :תווים 44 ונזין נריץ. שהוצאנו המקור מקוד בינארי ליצור בו נשתמש. nexe נתקין. בעצמנו exe ניצור אם

 

 את להשוות היא הבעיה לשורש להגיע הקלה הדרך. לנו שסופק exe-ב קורה מוזר שמשהו ספק אין. טוב

 כך. שוני יש שבהן הכתובות אל ולקפוץ Hex Editor בעזרת שלנו הבינארי עם האתגר של המקורי הבינארי

 :נעשה

 

. המוצגת לכתובת ונקפוץ IDA-ב שניהם את נפתח. יצרנו שאנחנו הבינארי ומימין המקורי הבינארי משמאל

 שכאן נראה המקורי בקובץ .Jump to file offset ואז Jump על לחיצה ידי על לכתובת לקפוץ אפשר IDA-ב

 (:כך אחר לראנדום הקריאות לצורך הנראה ככל) לראנדום קבוע state מאותחל
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 :אקראי state-שה נראה יצרנו שאנחנו בקובץ

 

 לשוני נמשיך אז. התנאים עם קורה מה לדעת רצינו אבל. בהמשך אותנו ישמש כנראה זה. מאוד מעניין

 :הבא

 

 בקובץ. v8 בשם ספרייה מתוך ToBooleanIsTrue בשם לפעולה נגיע.  שונה אחד בית שרק נראה הפעם

 :כך נראית הזאת השורה המקורי

 

 :כך נראית השורה יצרנו שאנחנו בקובץ

 

 אותו אדביק ברשת שלה הקוד את למצוא ניתן(. 8v) בכרומיום שרצה מוכרת בספרייה שמדובר כיוון אז טוב

 :כאן

 

https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
https://chromium.googlesource.com/v8/v8/+/3ec1036526227af480f8516c99758ba5b4ee8749/src/ast/ast.cc#910
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. Big Integer לא שהוא רגיל שלם מספר פשוט זה kSmi-ש נראה. לעיל בקישור המקור בקבצי חפירה אחרי

 לפחות כאמת יתפרש ואפס כשקר יתפרש אפס לא שהוא רגיל מספר כל בעצם האתגר שבקובץ נראה אז

 Bigכולל בכלל הזאת לבדיקה אותנו שהוביל מוזר שמתנהג התנאי, רגע אבל .בוליאנים בתנאים כשמדובר

Integer .פעולה באותה מופיע הבא ההבדל .ההבדלים את לבחון להמשיך שנצטרך נראה: 

 

 …מפתיע כמה, BigInt-ל שנוגע החלק שזה נראה.  למעלה שהדבקתי המקורי בקוד נסתכל אם

. בקוד עושה הזה השינוי מה בדיוק להבין התקשיתי. שבו והתגובות המקור קוד עם אפילו, שהפעם מודה אני

 שונים BigInts שכוללים תנאים כמה לו שהוספתי לפני לא אך  שהוצאנו המקור מקוד בינארי יצרתי לכן

 אמת מחזיר מהתנאים איזה ובדקתי המקורי מהבינארי השינויים כל את אליו העתקתי. בקוד שמשומשים

 שהוא הרי המקורי מהבינארי המרכיבים כל את דבר של בסופו כלל שיצרתי שהבינארי כיוון. שקר ואיזה

 וכל אמת היה שלו הספרות באחת 2 שכלל BigInt עם תנאי שכל גיליתי דבר של בסופו .הדרך באותה יתנהג

 נמשיך .שהרצתי הבדיקות לפי כך לפחות. שקר מחזיר שלו הספרות באחת 2 כלל שלא BigInt עם תנאי

 :המקורי הבינארי נראה כך. הבינארים בין הבא לשוני

 

 :יצרנו שאנחנו הבינארי נראה כך

 

 כבר שפגשנו להבחין קשה לא אך(. State-כ נכון יותר או) Seed-כ קבועים של השמה יש ששוב נראה

-כ משמש שזה כנראה, אז שאמרתי כפי. הבינארים בין הראשון השוני את כשבחנו בדיוק האלה במספרים

seed שהוצאנו המקור בקוד לראנדום קבוע. 
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 המקור בקוד נסתכל. להתקדם נוכל אותם יודעים כשאנחנו עכשיו. הבינארים בין ההבדלים כאן עד, טוב

 על עובד שלנו הראנדום, שראינו כפי אך בראנדום שתלויים תנאים יש כל קודם. חשובים דברים בכמה ונבחין

 איזה בדיוק בוודאות לדעת למעשה נוכל לכן. אותו לחזות ונוכל רנדומלי באמת לא שהוא כך. קבוע seed פי

 .מתבצעות הן סדר ובאיזה שלנו הקלט על מתבצעות מתמטיות פעולות

 נסתכל. אותן להפוך איך לחשוב לנו נשאר, והפעולות וסדר הפעולות את יודעים כשאנחנו עכשיו אז אוקיי

 switch statement-ה כל לאורך קסור או חיסור, בחיבור עצמן על שחוזרות) הבאות השורות על לדוגמה

 (:חיסור אציג הפעם, הענק

b[30] -= b[34] + b[23] + b[5] + b[37] + b[33] + b[12] + Math.floor(Math.random() * 256); 
b[30] &= 0xFF; 

 מפאת פשוט. רלוונטים סקריפטים אצרף ורק בלבד בכתב הפתרון תהליך רוב את אסביר מכאן. לב שימו

 .לצידכם פתוח הקוד עם ביחד לעקוב ממליץ. המדובר הקוד של הגודל

 ערך ועוד אחרים באינדקסים הערכים סכום את 32 באינדקס שלנו הקלט מערך מחסרים אנחנו שכאן נראה

 מודולו לפעולה ערך שווה שזה 0xFF עם mask עושים ולבסוף( לחזות שאפשר החלטנו כבר שאותו) רנדומלי

 איבר לכל כזה חוג ובכל 256 מודולו השלמים חוג תחת חיסור פה מתבצע הכל סך זה על נחשוב אם .256

 שווה פלוס של בסימן( -)= שווה מינוס של הסימן את נחליף שאם בוודאות לומר נוכל מכך כתוצאה. נגדי קיים

 . האופרציה את נהפוך ולמעשה ההפוכה התוצאה את נקבל בהכרח)=+( 

. למינוסים הפלוסים ואת לפלוסים בהשמות המינוסים את נחליף פשוט הפעולות את להפוך נרצה אם לכן

 לי חשוב. כיווני דו הוא קסור לנו שידוע כפי כי, בה ניגע ולא קסור פעולת גם יש השונים cases-שב לב נשים

 הסימנים את תהפכו אם. השמאלי באגף אומרת זאת, בהשמות הסימנים את רק להחליף תדאגו, להבהיר

 האמת טוב. Undefined Behavior may occur - קוד של בתיעודים להגיד אוהבים איך טוב …הימני באגף

 טעויות תעשו ולא חכמים קוראים שאתם בטוח אני אבל. הנכונה התוצאה את תשיגו לא פשוט. נכון לא שזה

 .שטותיות כאלה

 אליה להגיע שנרצה המטרה הוא - מטרה, הוא כן שכשמו target בשם מערך יש הקוד שבסוף גם ניזכר

 להריץ נרצה אנחנו. הפעולות של האופרציות את להפוך למדנו סתם לא אבל. הנכון הדגל את שנזין לאחר

 יש אך. שלנו הדגל למעשה שהוא המקורי המערך את ולקבל הפוך בסדר המטרה מערך על האופרציות את

 משתייך תנאי לאיזה יודעים לא אנחנו ושנית הראנדומים מה יודעים לא אנחנו כל קודם, בעיות כמה זה עם

 .ראנדום כל

 הבתים כל את להעתיק פשוט האפשרות על חשבתי לא, קץ יודעת שאינה בטיפשותי, אני, אמת בזמן

-ה את לקחתי זאת במקום. הראנדומים כל של הדפסה שכולל מקמפל שאני לקובץ המקורי בבינארי השונים

seed בפעולה עובד הראנדום שבה הדרך על וקראתי Math.Random בפייתון ומימשתי: 

import struct 
import sys 
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state0 = 0x60C43C4809AD2D74 
state1 = 0xCE6A1A53DB4C5403 
MASK = 0xFFFFFFFFFFFFFFFF 
generated = [] 
def gen(): 
   global state0, state1 
   for i in range(64): 
      s1 = state0 & MASK 
      s0 = state1 & MASK 
 
      s1 ^= (s1 << 23) & MASK 
      s1 ^= (s1 >> 17) & MASK 
      s1 ^= s0 & MASK 
      s1 ^= (s0 >> 26) & MASK  
      state0 = state1 & MASK 
      state1 = s1 & MASK 
      generated.append(state0 & MASK) 
 
    
 
def convert(gen): 
   u_long_long_64 = (gen >> 12) | 0x3FF0000000000000 
   float_64 = struct.pack("<Q", u_long_long_64) 
   next_rand = struct.unpack("d", float_64)[0] 
   next_rand -= 1 
   return next_rand  
 
def gen_rand(): 
   if(len(generated) == 0): 
      gen() 
   return convert(generated.pop()) 
 
   
 
def gen_state(rand,xorval=0): 
   if(xorval!=0): # !=0 
      rand = int(rand* (2**30)) ^ xorval 
   return rand 
 
def altrand(): 
   return gen_state(gen_rand(), 0) 
  
rands = [altrand() for i in range(2000)] 
print(rands) 
 

 שזה גיליתי אבל) הריצה בזמן המקור בקוד שקורה כמו xor-ל ערך להוסיף האופציה את הוספתי אפילו

 .צריכים שאנחנו למה והותר די שזה ראנדומים 2222 של רשימה ידפיס הזה הסקריפט(. רלוונטי פחות

-מ מקור הקוד את המרתי הזה בשלב. בתנאים קורה מה בדיוק יודעים ואנחנו הראנדומים את לנו יש אז טוב

Javascript ב להשתמש אפשר פייתון של 3.12 מגרסה. לפייתון-case-match ל פייתון של הגרסה שזו-

switch case .תוך הקוד את להמיר הצלחתי, עליי האהוב הקוד בעורך שלי העריכה ולכישורי לכך הודות 

 2 כולל שלא BigInt ובו תנאי וכל לאמת בתוכו 2 שכולל BigInt שכולל תנאי כל נחליף .בלבד דקות כמה

 . לאמת לאפס שווה מספר ובו תנאי וכל לשקר מאפס שונה מספר ובו תנאי כל גם נחליף. לשקר בתוכו

 המערך את ונדפיס[ "A האות פעמים 44"] המערך את למשל נשלח אם למעשה. הכל לנו יש באמת עכשיו

 נדאג) הקלט אותו את בו נכניס אם JS-ב מקור הקוד של בבינארי שיצא למערך ונשווה בסוף מוציא שזה

 שנקבל נראה( למקורי זהה בצורה שיתנהג כך המקורי הבינארי של השינויים את בו ולהכניס אותו לערוך

 .מפייתון וגם JS-מה גם זהה מערך

https://peps.python.org/pep-0636/
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 נשאר רק עכשיו. מושלמת בצורה הנכון flow-ה אחרי עוקבים ואנחנו כראוי עובד שלנו שהקוד נראה. מצוין

 כיצד מקודם הסברתי האופרציות את. שלהן והסדר האופרציות את ולהפוך target המערך את לקחת

 כל הוצאת(. האופרציות את שהופכים לפני) רגילה הרצה ידי על בקלות להפוך נוכל שלהן הסדר את. להפוך

 שהוצאנו מהרשימה state לקבוע נוכל בקוד ואז כרשימה למשל, אופרציה לכל בעצם שמובילים states-ה

 לב שימו רק. פשוט הפוך בסדר עליהם ולרוץ( פייתון של במקרה match או) switch statement-ה לפני

 יקרה שהוא רוצים אנחנו מקרה בכל. ראשון יופיע break שמכיל state-ה. הסדר את הופכים שכשאתם

 .הרשימה בסוף אותו נשים אז. אחרון

 אפשר. הפוך בסדר נקראים שהראנדומים לא זה. בדיוק לא? לא הראנדומים את להפוך רק לנו נשאר

 מקום באותו ראנדום אותו יופיע למעשה רגילה ריצה בכל כי. למעשה כקבועים הראנדומים על להסתכל

 בין שמדלג קוד לנו יש הרי? איפה מופיע ראנדום איזה איך אז. וקפיצות בתנאים מלא שלנו הקוד אבל. בקוד

 בדרך זאת עשיתי אז, נכשלו שלי אחרים וניסיונות עייף הייתי אני אבל זאת לעשות דרכים כמה יש. תנאים

( והאופרציות הסדר הפיכת לפני) רגילה ריצה רצתי. עליה לחשוב שאפשר חכמה פחות והכי מסורבלת הכי

 הראנדום ערך של במערך האינדקס לי יודפס אז לה שקוראים שברגע הראנדום לפעולת קוד קטע והוספתי

 הערכים את שלוקח קצר סקריפט כתבתי, מכן לאחר. בקובץ ושמרתי נקרא הוא שורה ומאיזה ששומש

 בכל לראנדום הקריאות כל את ומחליף שרשמתי הסקריפט את קורא. ואינדקס שורה מספר של ששמרתי

 :ש כך .השורה למספר התואם מהאינדקס לקריאה שורה מספר

if (altrand() < 0.5): 
   b[30] -= b[34] + b[23] + b[5] + b[37] + b[33] + b[12] + math.floor(altrand() * 256) 
   b[30] &= 0xFF 

 :ל יהפוך

if (rands[1245] < 0.5): 
   b[30] -= b[34] + b[23] + b[5] + b[37] + b[33] + b[12] + math.floor(rands[1246] * 256) 
   b[30] &= 0xFF 

. אופרציות אותן של והסדר האופרציות את להפוך איך יודעים ואנחנו הנכונים הראנדומים את לנו שישכעת, 

 .כאן אותו אצרף ולכן ענק הוא הסקריפט. כקלט שלנו target המערך על הסקריפט את להריץ הוא שנותר כל

 :הדגל את שכולל הבא הפלט את ונקבל נריץ

bytearray(b'n0t_ju5t_A_j4vaSCriP7_ch4l1eng3@flare-on.com') 

 Javascript-ב המקורי הסקריפט את לערוך יכול שאני שכיוון קלטתי הזה האתגר את סיימתי שכבר לאחר

 מה להבין למשל) עבודה המון לעצמי לקצר יכולתי. האתגר של המקורי שבבינארי השינויים את בו ולשים

 העבודה את שעושה Javascript-ב סקריפט ולכתוב'( וכו ראנדומים לייצר, פייתון לקוד לתרגם, ההבדלים

 . אתכם מעניין שזה למקרה, כזה סקריפט כאן אצרף זאת ובכל. בדיעבד חוכמה כבר זאת אבל. במקום

 ואז nexe בעזרת לבינארי הסקריפט את להפוך חשוב לכם יעבוד Javascript-ב שהסקריפט שכדי לב שימו

 .המקורי בבינארי שיש השינויים את בו להוסיף

 

https://gist.github.com/dani0104/bc02be1aa6ec53e651c79a63481e1c08
https://gist.github.com/dani0104/d0969f8fea4237619539bad5cfc4a02c
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 Backdoor - השמיני האתגר

 

 עם ניסיון ממש לי שאין העובדה לאור במיוחד, במיוחד קשה היה הזה האתגר, הזה האתגר לפני מילים כמה

 עוד שאזכיר מועטה לא עזרה הזה באתגר קיבלתי. NET-ב שכתובות כאלה לא ובמיוחד!( ספוילרים) רוגלות

 :בהמשך

 

 נוכל לא אבל רץ שהבינארי שמראה חלון יפתח אותו נריץ אם. NET מסוג PE הרצה קובץ נקבל זה באתגר

 עלינו האהוב NET.-ה בדיקומפיילר הקובץ את נפתח כך אם. שקורה מעניין משהו או שינוי בשום להבחין

dnSpy : 

 

 הזאת שבתוכנית נראה, שנית. 11MB מעל שוקל הוא גדול די הוא הקובץ, כל קודם. דברים לכמה לב נשים

 שמות משני אחד יש הפעולות שלכל נראה, שלישית. בתמונה לראות שניתן כפי ומחלקות פעולות המון יש

 לפחות או, שבורות flared_xx מסוג שהפעולות גם נראה.  מספר הוא xx-כש flared_xx או flare_xx או

 עם ומילונים מערכים של אתחולים המון יש flare_74 בפעולה. אותן לפענח מצליח לא שלנו הדיקומפיילר

 .מעניין דבר שום בה אין מאתחולים חוץ כי כרגע כאן אותה אציג לא. קבועים
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 הדיקומפיילר אחרת( קודמת תמונה ראו) שבורה הנראה שככל flared_38 לפעולה מגיעים אנחנו מכן לאחר

 :בדיבאגר ריצה ידי על זאת לאמת נוכל. flare_70-ל נגיע כך אם. אותה לפענח מצליח היה שלנו

 

 מהקודמת הנקראת flare_71-ו flare_70 שבפעולות הקוד של תמונה כאן אדביק, כן לפני אך לעקוב נמשיך

 :הזה לאתגר קריטי הוא כי
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 עם ביחד flared_71 לפעולה קוראת flare_70 שהפעולה נראה. בדיבאגר שנעקוב ודאי אז מורכב די נראה

 נראה flared_71 בפעולה. מקודם שציינתי כפי flare_74 בפעולה הריצה בתחילת שאותחלו קבועים שתי

 לאחור במבט. השורה בסוף דינמית שנקרא קוד יש שבסופן לי ברורות כך כל לא פעולות איזשהם שקורים

 לקריאה למיניהם flared התחילית עם הפעולות את מכין פשוט שזה להגיד יכול אני פתרתי שכבר ואחרי

 .לראשונה בפעולה שהבחנתי רגע באותו זה של הניואנסים את הבנתי לא אך. דינמית

 כלום מזה יצא לא. הדינמית הקריאה את שמתחילה בפעולה האחרונה השורה על הדיבאגר עם נעמוד אם

, הזה האתגר על רב זמן תקוע נשארתי כך אז. דינמיות פעולות של בדיבאג תומכת לא dnSpy, הרב לצערי כי

 הערכים בדיקת ידי על אחרות פעולות לפענח ניסיתי פשוט בינתיים אז. הלאה לעשות מה בטוח לא

 :ממנה שמתקבלים והערכים לפעולה שנשלחים

 

 בתים 4 של שני ומערך. הוא מה ברור שלא אחד מערך, מערכים כמה שולחים שאנחנו נראה כאן למשל

 ניסוי קצת אחרי. נוסף מערך הוא הזאת מהפעולה שחוזר שהערך ונראה לדבג נמשיך. הזמן כל קבועים

 שאנחנו והערך הזה להצפנה המפתח הוא d-ב כשהערך RC4-ב מוצפן ערך הוא p-ב שהערך הבנתי וטעייה

 . המפוענח הערך הוא בסוף מחזירים
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 כאן שאציג נוספת תובנה. הדינמי הקוד בעיית את לפצח מבלי עוד שהבנתי תובנות הרבה מיני אחת זו

 :הזה ההרצה לקובץ שיש הנוספים sections-ה מאחד מגיע המוצפן המערך הנראה שככל היא בקצרה

 

 הן האלה שהפעולות להיות יכול אז, flared פעולות של בדיוק כמות אותה כמעט גם ויש כאלה 71 יש

 שבה במקום מפוענחת פעולה להכניס שלי ניסיון כל, הקבוע המפתח למרות? מוצפנות פעולות למעשה

 .דיקומפילציה עברו לא עדיין והפעולות לי עבד לא, לכאורה מוצפנת פעולה יושבת

 לומר רוצה אני כאן. הלאה להתקדם באמת לי עזר לא מהם אחד אף אך, הבינארי על דברים כמה עוד הבנתי

 נחזור אם. בהבנה חשובות תפניות לכמה אותי הוביל וזה דברים בכמה לי שעזר Zvika Meiseles-ל תודה

 :הדינמית הקריאה לפני הקוד בסוף bp נשים מקודם כאן שהראיתי flare_71 לפעולה

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAABb2sBJvRUOdUbc9HU1S7_r34bZvCniYU
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 המוצפנת הפעולה יושבת שבה למקום( לרוץ שהולך הקוד למעשה שהוא) המערך את להעתיק וננסה

 :הבאה הפעולה את נקבל, שלנו בבינארי( flared_70 הזה במקרה)

 

 num2 או array2 כמו הגיוניות לא שורות שם שיש נראה בזהירות יותר קצת נסתכל אם, רגע אה! פיענחנו

 ועוד( type) סוג, מחרוזת, שדה, פעולה לכל #C-ב, tokens על קטנה מילה כל קודם? כאן קרה מה אז. לבדם

 הפעולה אם ריצה או) התוכנית קימפול בזמן רק מוחלט עצמו שהערך נראה. אותם שמזהה token יש

 flare_71 הפעולה על שוב נסתכל אם .כאן לקרוא ניתן דינמיות פעולות של בהקשר tokens על עוד(. דינמית

 :הבאה ללולאה לב נשים דינמיות פעולות של הזה הקסם לכל שאחראית

 

 token מותאם ערך ולכל( התוכנית בתחילת שאותחלו מהקבועים) ממילון ערכים שנלקחים לראות ניתן

 - בבינארי מדובר, שלו בבינארי הדינמי הקוד את מדביקים כשאנחנו אבל. הדינמית לקריאה אותנו שישמש

 בהקשר שיעבוד ומקווים ספציפית דינמית להרצה שתוכנן קוד מדביקים אנחנו אומרת זאת. סטטי משמע

 התשובה? דינמית לקריאה מותאם שזה לפני, המקוריים הערכים איפה, רגע אז! שלנו הטעות כאן. סטטי

 הדיבאגר בעזרת נדאג אם. צריכים אנחנו שאותו הערך הוא value המשתנה. שלנו הקבוע במילון כמובן היא

 את ישבור כזה ששינוי כמובן אך. מבינארי להרצה מוכן יהיה בסוף שיצא הקוד value-ל שווה יהיה num-ש

 לקריאה tokens-ה כל את שמתאים הקוד את שינינו הרי כי) תרוץ לא הדינמית הפעולה. שלנו הריצה

 (.דינמית

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.reflection.emit.dynamicilinfo.gettokenfor?view=net-6.0
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 הרלוונטי במיקום ולהדביק אותו להוציא שנוכל כך פעולה לכל הנכון הקוד את להוציא נרצה אם נעשה מה אז

 הקוד את הוצאתי וכך הזאת בפעולה שקורה מה את שמדמה סטטי קוד כתבתי אני אמת בזמן? בבינארי

 יותר גם ולדעתי דינמית יותר קצת שיטה על ואלך יותר חכם קצת אני היום אבל. בבינארי ידנית והדבקתי

 :בתמונה לראות שניתן כפי bp שני נשים .נבונה

 

 Continue-ב V שיש ולדאוג Log Message על ללחוץ Settings-ל ולהגיע ימני מקש ללחוץ נדאג הראשון bp-ב

execution לכתוב לנו שנפתחה ובתיבה: 

{num = value} 

 לעצור נצטרך שלא כך, שלנו bp-ה בנקודת כקוד הזאת השורה את יבצע שהדיבאגר זה בפועל שיקרה מה

 שנזכור כמובן. b-ב לנו שנוצר הערך את ונשמור נעצור פשוט השני bp-ב. הערך את פעם כל ולשנות ידנית

 :מדובר פעולה באיזה לעצמנו לכתוב גם

 

 מכן שלאחר קוד קטעי להוציא נוכל אך. התוכנית את יקריס הזה ההליך, מקודם שהסברתי שכפי לב שימו 

 :כדוגמה flared_70 את ניקח. בפעולה שנמצא השבור הקוד במקום להדביק נוכל
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 אבל dnSpy של hex view-ב הזאת לכתובת באמת נגיע File Offset אחרי שמופיעה הכתובת על נלחץ אם

 של המרכיבים את לראות נוכל. מסוימים חלקים על העכבר עם עמידה שבעזרת הוא המעניין החלק

-ב להשתמש קל יותר לדעתי. האחרונה עד שבהן מהראשונה instructions-ה את להחליף נרצה. הפעולה

hex editor את ונחליף נעשה כך.  שלכם החלטה שזאת כמובן אך. עצמה ההחלפה לצורך רגיל flared_70 .

 רק אותה ונפעיל bp-ל disable פשוט זה שנעשה מה אז. קורסת התוכנית הרי, הבאה הפעולה עם מה אבל

 אתם אם(. שמרנו לא שעוד פעולות להשיג כדי הסתם מן) שלהם עובד קוד שמרנו שכבר פעולות אחרי

 שצריך פעולות 7 רק כאן יש, חשש אל. בבינארי להדביק גם ולבסוף להוציא שצריך הפעולות מכמות דואגים

 פעמים של סבירה בלתי כמות עצמה על חוזרת שהיא ונגלה flared_68 הפעולה להוצאת כשנגיע. להוציא

 . כך על שמחים להיות צריכים אנחנו! בבינארי להדביק שאפשר פעולות 7 הוצאנו טוב. ונעצור

 .כמובן flared-ב מתחילות כולן 72 ,69 ,68 ,67 ,66 ,47 ,35: הן שלהן שהמספרים הפעולות 7 את פיענחנו

 נוכל חדשות תובנות איזה ונראה בדיבאגר נרוץ. מוצפנות הנראה ככל פעולות המון יש שעדיין נראה אך

 הפעם אך פיענחנו לא שעוד flared_38 לפעולה בקריאה נקרוס כרגיל. פיענחנו שהרגע מהפעולות ללמוד

 !ממנה שנקראות הפעולות וכל flared_70 של התוכן את לראות נוכל

 

 קודם. שלי התובנות את זריזה בריצה לכם אסכם, האלו הפעולות של התכנים את עכשיו לראות שנוכל כיוון

 מחושב מכן ולאחר flared_70-ל מועבר( flared_38 שלנו במקרה) המקריסה הפעולה של token-ה כל

 אם) ספציפי section-ל ניגש הבינארי hash-ה שבעזרת נראה. token-ה אותו על בהתבסס hash איזשהו

 (.hash של התחלה כמו נראים כולם של שהשמות ראינו, שהראיתי sections-ב מקודם תיזכרו

 שלי התיאוריה כמו ממש. קבוע מפתח עם RC4 בעזרת הזה section-ב התוכן של פיענוח יש מכן לאחר

 שהיא נראה flare_71-ל שבדומה( flared_67-ל שקוראת) flare_67-ל קריאה שיש נראה לבסוף. מלכתחילה

 הרצת על אחראית שהיא להניח לעצמי מרשה כבר אני הזה בשלב. דינמי באופן לה וקוראת פעולה לוקחת

 .flared_67 על נסתכל כך אם. הפעולות שאר
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 :מקרוב יותר קצת
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 דומה מאוד בצורה בנויה הזאת שהפעולה נראה. בהתחלה ענק Dictionary של אתחול מהתמונות השמטתי

 במקום להדביק שנוכל קוד להוציא נרצה שאם לנו יגלה הדיבאגר עם קצר משחק למעשה. flare_71 לפעולה

-ש לדאוג הוא הפעם לעשות שנצטרך כל. הוצאנו שהרגע הפעולות לשבע שעשינו כפי, מוצפנת פעולה

num3 הערך את יקבל num2 ממש. דינמית בצורה שנקראת הפעולה של המקורי הקוד את להוציא ונוכל 

 .מקודם כמו

 פטנט על חשבתי אז. פעולות 72 על הפעם מקודם שעשינו מייגע תהליך אותו את לעשות הולך לא אני אבל

 instructions-ה בעצם שזה) המקורי b-ה את הדיבאגר של Logging-ה יכולת בעזרת לעצמי לשמור. חדש

 ולמעשה בבינארי אותו להדביק שנוכל מנת על בו לעשות שצריך השינויים את וגם( הדינמית הפעולה של

 .הפעולה את לפענח

 :כאן האחת. שוב bp שני נשים כך לשם

 

 Log את נסמן ואז Settings ואז ימני מקש לחיצה בעזרת הריצה בעת שיתבצע קוד בה לשים נדאג ושוב

message ו-Continue execution הבא המכוער הקוד את נכתב לנו שתיפתח ובתיבה: 

{System.IO.File.AppendAllText("D:\\ctfs\\flare\\level8\\methods2.txt", "b[" + (j) + "] = " + 
(byte)(num2) + "\n"  + "b[" + (j+1) + "] = " + (byte)(num2 >> 8) + "\n" + "b[" + (j+2) + "] = " + 
(byte)(num2 >> 16) + "\n" + "b[" + (j+3) + "] = " + (byte)(num2 >> 24) + "\n"  ) } 
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 בפורמט( שלנו הבא bp-ב נשמור שתכף) b-ל לעשות שצריך השינויים את לנו ישמור שזה זה פה שיקרה מה

 :הבא

b[index] = val 

 למעשה נוכל כך(. אקטיבית הפתרון אחרי עוקבים אתם אם PATH-ה את לשנות תשכחו אל) קובץ לתוך

 ממש כאן נשים הבא bp-ה את. הריצה את ולשבור בפועל אותו לשנות מבלי בקוד לשנות צריך מה לדעת

 :הפעולה בסוף

 

 :הוא שיתבצע שנרצה הקוד והפעם הקודמת כמו bp-ה את נגדיר

{System.IO.File.AppendAllText("D:\\ctfs\\flare\\level8\\methods2.txt", methodInfo.Name + " " + 
System.Convert.ToBase64String(b) + "\n")} 

 פעולה לאיזה בדיוק לדעת שנוכל כך. הפעולה שם ואת base64-כ המקורי b-ה את לנו ישמור הזה הקוד

 (.לקובץ ראשונים יכתבו השינויים) בו להתבצע שצריכים השינויים ומה שייך הקוד

 את לקבל אמורים אנחנו. לנו שנוצר הקובץ את ולראות שניות לכמה הבינארי את להריץ נוכל, הבדיקה לשם

:בהן לבצע שצריך השינויים לאחר וזאת שלהן השם ליד שנקראו הדינמיות הפעולות כל של הקוד  

 

 שמוצגת שלו הדינמי הקוד בגרסת flared_38 של בקוד לשנות שצריך שינויים של שורות המון נראה ובאמת

 לפענח, הזה base64-ה את לקחת למעשה זה לעשות צריכים שאנחנו מה. base64-כ הפעולה של השם ליד

-כ התוצאה את ולהדביק מעליו שרשומים השינויים כל את בו לעשות, b בשם בתים כמערך אותו לפרש ואז

hex הפעולה של במיקום flared_38 לכן קודם ידנית שעשינו כמו. בקובץ. 

 כך כל לא וגם יעיל לא מאוד. סקריפט יצרתי כך לשם, ופעולה פעולה לכל זאת ונעשה נשב שלא כמובן אך

 :עובד זה יום של ובסופו לפרודקשן קוד לא זה אבל, לעין סימפטי

from base64 import b64decode,b64encode 
with open("methods2.txt") as f: 
   data = f.read().strip().split("\n") 
instructions = [] 
funcs = [] 
for line in data: 
   if(line.startswith("b[")): 
      instructions.append(line) 
   elif(line.startswith("fl")): 
      funcs.append([line.split(" ")[0], line.split(" ")[1], instructions]) 
      instructions = [] 
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with open("new_funcs.txt", "w+") as f_new_funcs: 
   for i in range(len(funcs)): 
      b = bytearray(b64decode(funcs[i][1])) 
      for val in funcs[i][2]: 
         exec(val) 
      f_new_funcs.write(funcs[i][0]+" "+b64encode(b).decode("ascii")+"\n") 
 
all_funcs = {} 
 
with open("addresses.txt") as f_address: 
    for lines in f_address.read().split("--\n"): 
        lines_offset = int(lines.split("\n")[0].split("File Offset: ")[1], 16) 
        lines_func = lines.split("\n")[1] 
        func = lines_func.split("(")[0].split(" ")[-1] 
        all_funcs[func] = lines_offset     
 
new_funcs = {} 
 
with open("new_funcs.txt") as f_new_func: 
    for line in f_new_func.read().strip().split("\n"): 
        func = line 
        func_split = func.split(" ") 
        func_name = func_split[0] 
        if new_funcs.get(func_name) is None: 
            new_func = b64decode(func_split[1]) 
            new_funcs[func_name] = new_func 
 
TINY_OFFSET = 1 
FAT_OFFSET = 12 
 
with open("FlareOn.Backdoor_edited2.exe", "rb+") as new_file: 
    for func, opcodes in new_funcs.items(): 
        new_file.seek(all_funcs[func]) 
        header = int.from_bytes(new_file.read(1), "big") 
        twolsb_header = header & 0b11 
        if(twolsb_header == 0x2): 
            offset = TINY_OFFSET 
        elif(twolsb_header == 0x3): 
            offset = FAT_OFFSET 
        new_file.seek(0) 
        new_file.seek(all_funcs[func] + offset) 
        new_file.write(bytearray(opcodes)) 

 

 על grep עשיתי ואז. VS כפרויקט dnSpy-ב הבינארי את שייצאתי כך ידי על ינרטתי'ג addresses הקובץ את

 אחרייה שמופיעה השורה ואת שורה אותה את והדפסתי" File Offset" המחרוזת את שמכילות השורות כל

 . הקובץ בסוף רלוונטיות לא שורות שתי מחקתי ולבסוף קובץ לתוך

 קוד קטע או ספרייה מצאתי לא אך, ככה לפעולות הכתובות את ולהוציא הבינארי את לפרסר שאפשר כמובן

 במקום הזאת העובדה את לנצל החלטתי הרצוי Offset-ה את לנו רושם כבר dnSpy-ש וכיוון זאת שעושים

 .בעצמי לפרסר

 את להריץ כדי אותו ותצטרכו הזה writeup-ה אחרי עוקבים שאתם למקרה addresses.txt הקובץ את אצרף

 את לכתוב לא ממליץ גם ואני אצלכם לשם בהתאם הקובץ של השם את לשנות גם לב שימו. לעיל הסקריפט

 .אליו השינויים את ולכתוב שלו עותק ליצור אלא מקודם הפעולות 7 את פיענחנו שבו בקובץ ישר השינויים

https://gist.github.com/dani0104/7cbe9e9468b578d7750a7012d0fa8ba5
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 כשנריץ ותפוענח לקובץ תירשם למעשה אליה שניכנס פעולה וכל הבינארי את להריץ נוכל עכשיו אז, מצוין

 שיוצא פלט על מסתמכים אנחנו כי אותה לפענח נוכל לא, מסוימת לפעולה ניכנס לא אם אך. הסקריפט את

 .נקראת שהפעולה בזמן מהדיבאגר

 :flared_38 שהפעולה נבחין נתבונן אם. הסקריפט את ונריץ אותה נעצור ואז דקות כמה לרוץ לתוכנית ניתן

 

 שהרצנו בזמן נקראו לא שהן כנראה. פוענחו שלא פעולות המון יש עדיין אך, פוענחו אכן פעולות כמה ועוד

 כדי הפעולות לכל תקרא התוכנית הזמן שעם ולקוות לנצח פה לשבת רוצים לא שאנחנו כיוון. התוכנית את

 .לקחת שניתן גישות כמה יש. אותן לפענח שנוכל

 ומועד ארוך לי שנראה תהליך, מרכיביה על על flared_67 הפעולה את לדמות כמובן היא אחת גישה

 . לטעויות
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 שבו) הקודם לבינארי נחזור. מקודם יצרנו שכבר bp-ה בשתי שמשתמשת דינמית גישה היא שניה גישה

 :כך ממש flared_70 בפעולה( הקודמים 2-ל בנוסף) bp ונשים( flare_71-מ הפעולות 7 את פיענחנו

 

 של token-ל הדיבאגר בעזרת metadataToken-ה את נשנה מסוימת פעולה לפענח שנרצה פעם וכל

 הפעולה שם לאחר הפעולות בחלון dnSpy-ב, רבה בקלות? הפעולה של token-ה את נדע איך. הפעולה

( שטרודל סימן:עממית בעברית) כרוכית סימן לאחר token-ה מופיע, ומחזירה מקבלת שהיא והדברים

 :לדוגמה

 

 שאר כל לגבי הדבר אותו. 0x06000001-ל token-ה את נשנה flared_00 הפעולה את לפענח נרצה אם

 שזה חושב אני, אמת בזמן עשיתי כך אבל, מעיקה ידנית נמלים עבודת הרבה. מפוענחות הלא הפעולות

 .ארוך כך כל לא שזה והאמת האלטרנטיבות על עדיף

. ממוקדם הסקריפט את נריץ שעליו טקסט לקובץ יכנסו האלו הפעולות וכל הזה התהליך את שנעשה אחרי

 הזה הבינארי איך ללמוד לאט לאט נוכל בדיבאגר עליו נעבור אם! מפוענחות הפעולות כל עם בינארי נקבל

 :הבאים הקבועים את בקוד שראיתי הגיעה המפנה נקודת אבל. עובד

 

. המשתנה של האתחול כולל השורה כל את חיפשתי למעשה, chars_domain את ברשת לחפש והחלטתי

 אמיתית רוגלה מבוססת רוגלה שזאת לתובנה הגעתי, החיפוש בתוצאות שהופיעו מהתמונות דווקא
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 הממשל את טירגטה ספציפית הזאת והרוגלה לאיראן המיוחסת APT34 התקיפה קבוצת ידי על שנכתבה

 והאמת כאן לקרוא אפשר. עליו מבוסס הזה שהבינארי איראנית( הלכאורה) הרוגלה אודות עוד. הירדני

 בטוח אנחנו ועכשיו ויפה טוב הכל". APT34 Saitama Agent" חפשו פשוט. ברשת מקומות הרבה שבעוד

 מהקוד חוץ) בשבילנו העבודה רוב את שעשו חרוצים רוגלות לחוקרי הודות הקוד כל את כמעט להבין יכולים

 פשוט היה עליו שחשבתי הראשון הדבר? אותו נמצא איך אז, למצוא דגל לנו יש עדיין אבל(. מהמקור ששונה

 הפעולות עם) האתגר של הבינארי בין להשוות ושם כמובן וירטואלית למכונה, המקורית הרוגלה את להוריד

 .הבינארים שבין בהבדלים קשור יהיה שהדגל וכנראה המקורית לרוגלה( כמובן מפוענחות

 בדיוק מה עם להבין שאוכל כדי. הזאת הרוגלה על שמצאתי מידע פיסת כל קראתי שהורדתי לפני כמובן אז

 וכאשר אם החשובים הדברים את להסביר אשתדל מקרה בכל אבל. כך לעשות לכם גם ממליץ. עסק לנו יש

 .הדינמיות הפעולות פיענוח הוא האתגר של הפואנטה. צורך בכך שיש ארגיש

 

https://x-junior.github.io/malware%20analysis/2022/06/24/Apt34.html
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 הרוגלה מחלקות את לראות נוכל ולמטה האתגר של הבינארי מחלקות את לראות נוכל למעלה

 הרוגלה על מבוסס האתגר של הבינארי הרי, הסתם מן, רב דמיון לראות אפשר הזה בשלב כבר.האיראנית

 .הזאת האיראנית

 במחלקה הוא מביניהם הראשון. בולטים הבדלים לשני לשים נוכל dnSpy-ב התבוננות קצת לאחר

RandomMersenneTwister כך נראית שלה ההתחלה האיראנית שברוגלה: 

 

 :כך נראית היא שלנו בבינארי בעוד

 

 בנוסף, בהמשך מתעדכן הנראה שכל hash-של משתנה נוצר הראשון הראנדום יצירת שעם לב לשים אפשר

 לפעולה הקורא eventHandler נוסף, התוכנית בתחילת המאותחל c שלנו הסטטי שלמשתנה ונראה, לזה

 .משתנה שהוא במקרה
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 :כך נראה c שהמשתנה נזכיר

 

 :משתנה כשהוא שמתבצעת הפעולה מה לראות נלך

 

 :בה נתבונן. flare_55 הפעולה נקראית( כרגע בהם נתעמק לא) מתקיימים מסוימים ותנאים שבמקרה נראה

 

 sh במשתנה שיושבת hash מחרוזת לפי מסוים section טוענת הראשונה השורה. שורה שורה נעבור אוקיי

 הבינארי של sections-מה נטענים המוצפנות הפעולות של שהבתים איך מזכיר מאוד) אותה שהופכים לאחר

 השלישית השורה. h במשתנה שיושבים מהערכים SHA256 מסוג האש יוצרת השנייה השורה( האש לפי

 השורה. כמפתח שלנו SHA256-ה עם לפיענוח אותם ושולחת section-מה שנטענו הבתים את לוקחת

 אותנו מעניין פחות זה. להיווצר שהולך הקובץ שם לצורך רק אך RC4-ב שימוש עושה שגם נראית הרביעית

 .כרגע

 .שמורץ מסוים קובץ ונוצר מפוענחים section-מה שהוצאנו שהבתים נראה לבסוף
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 שבסוף ערכים נוספים הרוחות לכל איפה? המדובר section-ה הוא מה: הבאות השאלות עם נשארנו אז טוב

 ?ערכים אותם הם ומה להאש הופכים

 שם עם שנראה הראשון section-שה לנו יגלה sections-ב זריז מבט, הראשונה לשאלה התשובה עם נתחיל

 מוצפן קובץ זה כנראה. מוצפנת פעולה שזו מצב אין! מגה 11 בערך שוקל! ענק הוא, האש של התחלה כמו

 :אותו לפענח רוצים ואנחנו הדגל את מכיל הנראה שככל

 

 נוכל שבה flared_56 הפעולה תחת מחלקה באותה למצוא נוכל והשלישית השניה לשאלה התשובות את

 :כך שנראים חלקים מלא לראות

 

 השורות האיראנית ברוגלה ספק הסר למען. האש שעובר למשתנה נכנס שלהן התוכן שבסופן שורות כמה

 :כך נראות הללו

 

 באופן הדגל את שמכיל ענק מוצפן קובץ מכיל הראשון section-ה הנראה שככל התחושה את בי שמחזק מה

 הסדר מה נדע איך, כאן נמצא הדגל את שמכיל המוצפן section-ל והמפתח נכון שזה נניח .אחר או כזה

 ?המפתח את שמרכיב ההאש ונבנה הללו הפקודות מתבצעות שבו הנכון

 flare_56 הפעולה של השני הארגומנט על טוב נסתכל אם השאלה בגוף מצויה הזה במקרה התשובה

 הייתי אם. SHA256 מסוג מהאש חלק כמו שנראה קבוע טקסט הוא השני שהארגומנט נראה לעיל בתמונה

 חלקי כמו שנראים שהארגומנטים כך כזה להיות צריך הפקודות של שהסדר אומר הייתי להמר צריך

SHA256 ה של המלא ההאש יתקבל מחרוזת מהם נבנה שאם הסדר לפי יקראו-section . 

  



 
 

 FLARE-ON 2022 פתרונות אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 68  2022 דצמבר ,145גליון 
 

 :הבא הדבר את נראה flare_56 שבפעולה בקוד נסתכל אם

 

. ההאש של החלק את( שתוהים מביניכם לאלו ריקה כמחרוזת המאותחל) sh-ל מוסיפה שהפעולה נראה

-ב הראשון לאיבר שווה להיות אמור שערכו 248-מקוסר ב הראשון הארגומנט של הערך את c-מ ומסירה

collection .ל נחזור בואו. לעכל הרבה פה יש טוב-c 248 עם קסור לו ונעשה: 

 

 :למשל. text2 במשתנה המספרים את מזכירים מאוד פה המספרים לב נשים אם, מאוד מעניין

 

, גבוהה בסבירות מניחים אנחנו, רגע אבל? ההאש את איתו לבנות צריכים שאנחנו הסדר שזה להיות יכול אז

 .section-ה של האש של ההתחלה את מכיל section-ה של שהשם
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 :כך מתחיל שהוא נראה הדגל את שמכיל מניחים שאנחנו הענק section-ה על נסתכל אם

 

. אותה נמצא לא שלנו השונים text2-ה משתני בין" 5ae" המחרוזת את נחפש אם"  5aeb2b97" במחרוזת

 ":5ae" לה ההפוכה המחרוזת את נמצא כן אבל

 

 ודאי הוא טוב זיכרון בעל ממכם מי אם אז? כאן קרה מה אז, שלנו הרשימה בסוף רק מופיע 4 מספר אבל

 הגיוני זה ולכן! אותה הופכים אנחנו ההאש של המחרוזת לפי section-ה את מחפשים שאנחנו שלפני זוכר

 שכל נראה אז טוב. הנכון הוא c מהמשתנה שקסרנו הרשימה של שהסדר כנראה! אחרון שיקרא החלק שזה

 .האש שעובר למשתנה נכנסות שהמחרוזות לפני הפעולות שאר עושות בדיוק מה להבין זה לנו שנשאר מה

 :כדוגמה האלה השורות את ניקח

 

 :הבאה השורה את שמחזירה flared_03 לפעולה קוראת flare_04 הפעולה אז

return "powershell -exec bypass -enc \"" + c + "\"" 

 

. powershell-ל שקוראת cmd כפקודת להרצה מוכן כשהוא base64-ה של מחרוזת מחזירה אומרת זאת

 !מעולה. בקלות אותה לחזות שאפשר מחרוזת מחזירה פשוט היא לעניינו אבל

 שקצת flare_57 לפעולה נעבור אז. מחזירה היא מה מאליו ברור די Encoding.ASCII.GetBytes הפעולה

 : טריקית יותר
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 מחלקה של ולא) התוכנית של האחרונות הפעולות שתי של השמות את שמחזירה נראה הזאת הפעולה

 שגם מודה) מוכנים לא אנשים כמה תפס שבטוח' קאץ יש וכאן רגע אבל. אליה לקריאה שהובילו!( פנימית

 דרך ועוברות מוצפנות flared_xx הפעולות כל שבו המקורי הבינארי על מדברים אנחנו אם הבדל יש(. אותי

 שהפעולה ממה לחלוטין שונה יהיה תחזיר הזאת שהפעולה מה כזה במקרה flare_71-ו flare_70 הפעולות

 . המקורית בתצורתו הזה הבינארי את שנריץ שהכוונה מניח אני. מפוענחות הפעולות שכל במקרה תחזיר

 הפעולה את  האתגר של המקורי מהבינארי העתקתי, תחזיר הזאת שהפעולה המחרוזת מה לגלות כדי אז

flared_57 הפעולה את וגם flared_70 מוצפנות יהיו הן שרק כך, שלנו המפוענחות הפעולות עם לבינארי .

 מה פה הסברתי לא אומנם. )flared_57-ל להגיע התוכנית על לכפות כדי דיבאגר עם רצתי מכן לאחר

 אודות שקראתי המאמרים בזכות בעצמי טוב די רעיון לי היה כבר בהחלט הזה בשלב אבל, עושה הבינארי

 (.עבורי גדול קושי היווה לא הזאת לפעולה שלהגיע כך. האיראנית הרוגלה

 :תהיה תמיד היא מחזירה הזאת שהפעולה שהמחרוזת גיליתי דיבאגר עם שהגעתי לאחר

"System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, 
Boolean)System.Object Invoke(System.Object, System.Reflection.BindingFlags, 
System.Reflection.Binder, System.Object[], System.Globalization.CultureInfo)" 

 את ומהווה האש שעובר שלנו למשתנה נכנס הוא סדר ובאיזה נכנס תוכן איזה יודעים שאנחנו עכשיו אז טוב

 הענק section-ה את לנו ויפענח הנכון המפתח את לנו שיבנה קוד לכתוב נוכל, section-ל שלנו המפתח

 :11MB מעל ששוקל

import hashlib 
 
def GetBytes(x): 
   return x.encode("ascii") 
 
def flare_04(c): 
   return "powershell -exec bypass -enc \"" + c + "\""; 
 
def flare_57(): 
   return "System.Object InvokeMethod(System.Object, System.Object[], System.Signature, 
Boolean)System.Object Invoke(System.Object, System.Reflection.BindingFlags, 
System.Reflection.Binder, System.Object[], System.Globalization.CultureInfo)" 
 
def load_section(): 
   with open("FlareOn.Backdoor_orig.exe", "rb") as f: 
      f.seek(0x24200) # address taken from dnSpy 
      enc_section_data = f.read(0xAE4800) # size taken from dnSpy 
   return enc_section_data 
 
h = hashlib.sha256() 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("RwBlAHQALQBOAGUAdABOAGUAaQBnAGgAYgBvAHIAIAAtAEEAZABkAHIAZQBzAHMARgBhAG0AaQBsAHkAIABJAFAA
dgA0ACAAfAAgAFMAZQBsAGUAYwB0AC0ATwBiAGoAZQBjAHQAIAAiAEkAUABBAEQARAByAGUAcwBzACIA"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + "hostname")); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("RwBlAHQALQBDAGgAaQBsAGQASQB0AGUAbQAgAC0AUABhAHQAaAAgACcAQwA6AFwAUAByAG8AZwByAGEAbQAgAEYA
aQBsAGUAcwAgACgAeAA4ADYAKQAnACAAfAAgAFMAZQBsAGUAYwB0AC0ATwBiAGoAZQBjAHQAIABOAGEAbQBlAA=="))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("JChwaW5nIC1uIDEgMTAuNjUuNDUuMyB8IGZpbmRzdHIgL2kgdHRsKSAtZXEgJG51bGw7JChwaW5nIC1uIDEgMTAu
NjUuNC41MiB8IGZpbmRzdHIgL2kgdHRsKSAtZXEgJG51bGw7JChwaW5nIC1uIDEgMTAuNjUuMzEuMTU1IHwgZmluZHN0ciAvaS
B0dGwpIC1lcSAkbnVsbDskKHBpbmcgLW4gMSBmbGFyZS1vbi5jb20gfCBmaW5kc3RyIC9pIHR0bCkgLWVxICRudWxs"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("RwBlAHQALQBOAGUAdABUAEMAUABDAG8AbgBuAGUAYwB0AGkAbwBuACAAfAAgAFcAaABlAHIAZQAtAE8AYgBqAGUA
YwB0ACAAewAkAF8ALgBTAHQAYQB0AGUAIAAtAGUAcQAgACIARQBzAHQAYQBiAGwAaQBzAGgAZQBkACIAfQAgAHwAIABTAGUAbA
BlAGMAdAAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAAIgBMAG8AYwBhAGwAQQBkAGQAcgBlAHMAcwAiACwAIAAiAEwAbwBjAGEAbABQAG8AcgB0
ACIALAAgACIAUgBlAG0AbwB0AGUAQQBkAGQAcgBlAHMAcwAiACwAIAAiAFIAZQBtAG8AdABlAFAAbwByAHQAIgA="))); 
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h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("RwBlAHQALQBOAGUAdABJAFAAQQBkAGQAcgBlAHMAcwAgAC0AQQBkAGQAcgBlAHMAcwBGAGEAbQBpAGwAeQAgAEkA
UAB2ADQAIAB8ACAAUwBlAGwAZQBjAHQALQBPAGIAagBlAGMAdAAgAEkAUABBAGQAZAByAGUAcwBzAA=="))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("JAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4AMQAwAC4AMQAwAC4ANAAgAHwAIABmAGkAbgBkAHMAdAByACAA
LwBpACAAdAB0AGwAKQAgAC0AZQBxACAAJABuAHUAbABsADsAJAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4AMQAwAC4ANQ
AwAC4AMQAwACAAfAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIAIAAvAGkAIAB0AHQAbAApACAALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwAOwAkACgAcABp
AG4AZwAgAC0AbgAgADEAIAAxADAALgAxADAALgAyADIALgA1ADAAIAB8ACAAZgBpAG4AZABzAHQAcgAgAC8AaQAgAHQAdABsAC
kAIAAtAGUAcQAgACQAbgB1AGwAbAA7ACQAKABwAGkAbgBnACAALQBuACAAMQAgADEAMAAuADEAMAAuADQANQAuADEAOQAgAHwA
IABmAGkAbgBkAHMAdAByACAALwBpACAAdAB0AGwAKQAgAC0AZQBxACAAJABuAHUAbABsAA=="))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("bnNsb29rdXAgZmxhcmUtb24uY29tIHwgZmluZHN0ciAvaSBBZGRyZXNzO25zbG9va3VwIHdlYm1haWwuZmxhcmUt
b24uY29tIHwgZmluZHN0ciAvaSBBZGRyZXNz"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + "systeminfo | findstr /i \"Domain\"")); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("JAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4ANgA1AC4ANQAxAC4AMQAxACAAfAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIA
IAAvAGkAIAB0AHQAbAApACAALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwAOwAkACgAcABpAG4AZwAgAC0AbgAgADEAIAAxADAALgA2ADUALg
A2AC4AMQAgAHwAIABmAGkAbgBkAHMAdAByACAALwBpACAAdAB0AGwAKQAgAC0AZQBxACAAJABuAHUAbABsADsAJAAoAHAAaQBu
AGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4ANgA1AC4ANQAyAC4AMgAwADAAIAB8ACAAZgBpAG4AZABzAHQAcgAgAC8AaQAgAHQAdABsAC
kAIAAtAGUAcQAgACQAbgB1AGwAbAA7ACQAKABwAGkAbgBnACAALQBuACAAMQAgADEAMAAuADYANQAuADYALgAzACAAfAAgAGYA
aQBuAGQAcwB0AHIAIAAvAGkAIAB0AHQAbAApACAALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwA"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + "net user")); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("JAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4ANgA1AC4ANAAuADUAMAAgAHwAIABmAGkAbgBkAHMAdAByACAA
LwBpACAAdAB0AGwAKQAgAC0AZQBxACAAJABuAHUAbABsADsAJAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4ANgA1AC4ANA
AuADUAMQAgAHwAIABmAGkAbgBkAHMAdAByACAALwBpACAAdAB0AGwAKQAgAC0AZQBxACAAJABuAHUAbABsADsAJAAoAHAAaQBu
AGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4ANgA1AC4ANgA1AC4ANgA1ACAAfAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIAIAAvAGkAIAB0AHQAbAApAC
AALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwAOwAkACgAcABpAG4AZwAgAC0AbgAgADEAIAAxADAALgA2ADUALgA1ADMALgA1ADMAIAB8ACAA
ZgBpAG4AZABzAHQAcgAgAC8AaQAgAHQAdABsACkAIAAtAGUAcQAgACQAbgB1AGwAbAA7ACQAKABwAGkAbgBnACAALQBuACAAMQ
AgADEAMAAuADYANQAuADIAMQAuADIAMAAwACAAfAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIAIAAvAGkAIAB0AHQAbAApACAALQBlAHEAIAAk
AG4AdQBsAGwA"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("RwBlAHQALQBEAG4AcwBDAGwAaQBlAG4AdABTAGUAcgB2AGUAcgBBAGQAZAByAGUAcwBzACAALQBBAGQAZAByAGUA
cwBzAEYAYQBtAGkAbAB5ACAASQBQAHYANAAgAHwAIABTAGUAbABlAGMAdAAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAAUwBFAFIAVgBFAFIAQQ
BkAGQAcgBlAHMAcwBlAHMA"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + "whoami")); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("JAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4AMQAwAC4AMgAyAC4ANAAyACAAfAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIA
IAAvAGkAIAB0AHQAbAApACAALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwAOwAkACgAcABpAG4AZwAgAC0AbgAgADEAIAAxADAALgAxADAALg
AyADMALgAyADAAMAAgAHwAIABmAGkAbgBkAHMAdAByACAALwBpACAAdAB0AGwAKQAgAC0AZQBxACAAJABuAHUAbABsADsAJAAo
AHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4AMQAwAC4ANAA1AC4AMQA5ACAAfAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIAIAAvAGkAIAB0AH
QAbAApACAALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwAOwAkACgAcABpAG4AZwAgAC0AbgAgADEAIAAxADAALgAxADAALgAxADkALgA1ADAA
IAB8ACAAZgBpAG4AZABzAHQAcgAgAC8AaQAgAHQAdABsACkAIAAtAGUAcQAgACQAbgB1AGwAbAA="))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("JAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4ANgA1AC4ANAA1AC4AMQA4ACAAfAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIA
IAAvAGkAIAB0AHQAbAApACAALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwAOwAkACgAcABpAG4AZwAgAC0AbgAgADEAIAAxADAALgA2ADUALg
AyADgALgA0ADEAIAB8ACAAZgBpAG4AZABzAHQAcgAgAC8AaQAgAHQAdABsACkAIAAtAGUAcQAgACQAbgB1AGwAbAA7ACQAKABw
AGkAbgBnACAALQBuACAAMQAgADEAMAAuADYANQAuADMANgAuADEAMwAgAHwAIABmAGkAbgBkAHMAdAByACAALwBpACAAdAB0AG
wAKQAgAC0AZQBxACAAJABuAHUAbABsADsAJAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4ANgA1AC4ANQAxAC4AMQAwACAA
fAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIAIAAvAGkAIAB0AHQAbAApACAALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwA"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("RwBlAHQALQBOAGUAdABJAFAAQwBvAG4AZgBpAGcAdQByAGEAdABpAG8AbgAgAHwAIABGAG8AcgBlAGEAYwBoACAA
SQBQAHYANABEAGUAZgBhAHUAbAB0AEcAYQB0AGUAdwBhAHkAIAB8ACAAUwBlAGwAZQBjAHQALQBPAGIAagBlAGMAdAAgAE4AZQ
B4AHQASABvAHAA"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("JAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4AMQAwAC4AMgAxAC4AMgAwADEAIAB8ACAAZgBpAG4AZABzAHQA
cgAgAC8AaQAgAHQAdABsACkAIAAtAGUAcQAgACQAbgB1AGwAbAA7ACQAKABwAGkAbgBnACAALQBuACAAMQAgADEAMAAuADEAMA
AuADEAOQAuADIAMAAxACAAfAAgAGYAaQBuAGQAcwB0AHIAIAAvAGkAIAB0AHQAbAApACAALQBlAHEAIAAkAG4AdQBsAGwAOwAk
ACgAcABpAG4AZwAgAC0AbgAgADEAIAAxADAALgAxADAALgAxADkALgAyADAAMgAgAHwAIABmAGkAbgBkAHMAdAByACAALwBpAC
AAdAB0AGwAKQAgAC0AZQBxACAAJABuAHUAbABsADsAJAAoAHAAaQBuAGcAIAAtAG4AIAAxACAAMQAwAC4AMQAwAC4AMgA0AC4A
MgAwADAAIAB8ACAAZgBpAG4AZABzAHQAcgAgAC8AaQAgAHQAdABsACkAIAAtAGUAcQAgACQAbgB1AGwAbAA="))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("RwBlAHQALQBDAGgAaQBsAGQASQB0AGUAbQAgAC0AUABhAHQAaAAgACcAQwA6ACcAIAB8ACAAUwBlAGwAZQBjAHQA
LQBPAGIAagBlAGMAdAAgAE4AYQBtAGUA"))); 
h.update(GetBytes(flare_57() + 
flare_04("RwBlAHQALQBDAGgAaQBsAGQASQB0AGUAbQAgAC0AUABhAHQAaAAgACIAQwA6AFwAUAByAG8AZwByAGEAbQAgAEYA
aQBsAGUAcwAiACAAfAAgAFMAZQBsAGUAYwB0AC0ATwBiAGoAZQBjAHQAIABOAGEAbQBlAA=="))); 
 
my_hash = h.digest() 
 
cipher = ARC4.new(my_hash) 
enc_data = load_section() 
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result = cipher.decrypt(enc_data) 
 
with open("res.bin", "wb+") as resf: 
   resf.write(result) 

 שלו header-ב נביט שפשוט או file הפקודה את עליו שנריץ ולאחר קובץ לנו יווצר, הסקריפט הרצת לאחר

 :ונראה אותו נפתח פשוט אז. GIF קובץ שהוא נבין, hex editor-ב

 

 :שלנו הדגל את מכיל שהוא

W3_4re_Kn0wn_f0r_b31ng_Dyn4m1c@flare-on.com 

 ואיך בהבדלים התמקדתי רק אלא עובד הבינארי איך על כלל הסברתי שלא העובדה על מוחים חלקכם אולי

 מורכבת רוגלה על מבוסס הזה שהבינארי היא הראשונה, סיבות מכמה זאת עשיתי אבל. הדגל את להוציא

 ארוך הוא מאמר שאותו לב שמתם ודאי. עליה ומפרט שחוקר מאמר ובו לעיל שצירפתי בקישור הצצתם ואם

 .אחרים במקומות כבר לקרוא יכולים שאתם ידע על הזמן את לכולכם לבזבז רציתי ולא מאוד

 כהאתגר אותו מחשיב אני אגב דרך) הזה באתגר מאתגר הכי והחלק האמיתי' שהקאץ היא השנייה הסיבה

 ולדעת הדינמיות הפעולות על להבין בו שנדרש החלק הוא( השנה FLARE-ב האתגרים כל מבין קשה הכי

 כפי, שקיבלתי מועטה לא עזרה וכלל לשבוע מעל לי לקח אמת שבזמן חלק זה. הבינארי לתוך אותם לפענח

 .לכן קודם שציינתי

 באופן ממש ולעקוב הבינארי את להוריד לכם ממליץ אני, הזה הפתרון אחרי לעקוב קשה לכם היה אם

 .הפתרון של הבנה וניסיון פאסיבית קריאה בעזרת רק ולא איתו התעסקות כדי תוך אקטיבי
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 encryptor - התשיעי האתגר

 

 :ונראה המוצפן בקובץ נציץ. הדגל את שמכיל מניח שאני איתה שהוצפן וקובץ כופרה תוכנת נקבל זה באתגר

 

 אני שכרגע hex מחרוזות ארבעה יש ואחריו מוצפן תוכן כמו באמת נראה הראשונה בשורה הראשון החלק

 :הבא הפלט את נקבל הכופרה את להריץ ננסה אם. פשרן מה בטוח לא

usage: flareon path [path ...] 

. שלנו הכונן כל את בטעות נצפין שלא, שלנו המחשב על זה את לנסות כדאי לא אולי שנייה במחשבה, טוב

 המחרוזת מציאת בעזרת שלנו הראשית הפעולה את נחפש .IDA-ב הכופרה את נפתח זאת במקום

 :שלנו הראשית הפעולה שהיא שנראה הבאה לפעולה ונגיע בפלט מקודם לנו שהודפסה
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 כפי ראנדומים של ינרוט'לג המשמשת SystemFunction036 הפעולה את טוענת שהפעולה נראה אז טוב

 בסיומת נגמר שהוא בתנאי אותו ומצפינה לתוכנית כארגומנט שהקלדנו לקובץ הולכת ואז כאן לראות שניתן

EncryptMe. (בפעולה sub_4022A3 .)אחרי שנוצר) כך שנראה העבודה בשולחן טקסט קובץ נוצר לבסוף 

 :(משלי קובץ שהצפנתי

 

 הקס שהשורות לנו יגלה קרוב מבט למעשה, שנוצר המוצפן שבקובץ הקס לשורות דומה מאוד נראה, מעניין

 בהצפנה הן שימוש שצוין לב נשים. כאן מופיעה שלא נוספת הקס שורת יש עצמו שבקובץ רק. זהות

 .סימטרית-א בהצפנה והן סימטרית

 :ההצפנה לפעולות וניכנס - פה קורה מה לזכור שנוכל כדי לפעולות ראויים שמות אתן

 

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/ntsecapi/nf-ntsecapi-rtlgenrandom
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 רנדומלים בתים 32 לנו ונרט'שמג נראה. הלאה נתקדם אז, עושות הפעולה בתחילת הלולאות מה בטוח לא

 .נוסף למשתנה רנדומלים בתים 12 עוד ואז משתנה לתוך

 :אליה מלהיכנס מנוס שאין נראה הבאה הפעולה את להבין כדי

 

 ,לגמרי סולידי צופן שזה. Salsa20 ממשפחת סימטרית הצפנה בפעולת מדובר, מכיר שלא למי טוב

 יותר או) Salsa20 שזאת לזהות ידע שלא מי. סימטרית להצפנות הסטנדרט שהוא AES-ל ראויה אלטרנטיבה

 expand 32-byte" בפעולה רואים שאנחנו המחרוזת של חיפוש באמצעות זאת לגלות יוכל( שלה וריאנט נכון

k" הזאת ההצפנה על המדברים לדפים מיד אותנו שתוביל. 

 שיצרתי קובץ לפענח וניסיתי דיבאגר עם רצתי, מדובר הצפנה סוג באיזה בוודאות לדעת שרציתי כיוון

 הוא פה ששומש הספציפי שהאלגוריתם גיליתי. ריצה בזמן מהזיכרון לוקח שאני nonce-ו מפתח בעזרת
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ChaCha20 לאלגוריתם נפוץ מאוד וריאנט הכל סך שזה  Salsa20 ניתן. הסתם מן לו דומה מאוד וגם המקורי 

 :הלאה ונמשיך מתאים שם לפעולה

 

 כשנרוץ בהמשך נבין אולי. עושה היא מה שמץ לי אין כרגע, ChaCha20-ה אחרי שנקראת הפעולה נראית כך

 :הזאת הפעולה שנקראת נראה מכן לאחר .דיבאגר עם

 

 . המוצפן בקובץ שראינו ההקס למחרוזות אחראית שהיא נראה
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 הקובץ לתוך דבר של בסופו שנרשם( מה משום הפוך בסדר) להקס המשתנה את הופכת גם שהיא לב נשים

 :כך נראה בו שהתמקדנו הפעולות רצף דבר של בסופו. המוצפן

 

, לשורות נכתבים שלבסוף האלה המשתנים נוצרים היכן היא אותי שמעניינת הבאה שהשאלה כמובן, אוקיי

 הבאה לפעולה ונגיע הרפרנסים את נבדוק אז, מייצגות האלה השורות מה גם אדע, זאת אדע אם אולי

 :gen לה שקראתי

 

 עם לרוץ ואנסה בהן אתעמק לא לכן, ומורכבות ארוכות די פעולות להמון קוראת אבל, קצרה פעולה טוב

 הוא אליו לב שנשים ראשון דבר. ונריץ do-while הלולאות אחרי bp נשים. קורה מה להבין ולעשות דיבאגר

 אגב. חשוד מאוד כבר, ששמנו bp-ל מגיע שהיא עד מתחילה שהתוכנית מהרגע קצר לא זמן פרק שלוקח

 :ממקודם ההצפנה מתהליך ברורה הלא לפעולה קריאה יש פה שגם לב שימו

 

 איזשהי קורית. מאותחל לא משתנה הוא line2-ו )?(בתים מערכי שני יושבים v2-וב v1-שב נראה אז טוב

 מכאן, המוצפן בקובץ לנו שמופיעה השנייה השורה זו שכזכור) line2-ל נכנסת שלה והתוצאה אופרציה

 :הבאה לשורה נגיע הן מה בטוח לא שאני אופרציות עוד ואחרי קצת עוד נמשיך(. השם
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 שזו. עשרוני בבסיס 65537 או 122210x הערך את נראה _unk 424222 המשתנה בתוך, השורה ביצוע לפני

 טקסט בקובץ שציינו סימטרית-הא ההצפנה כנראה) RSA בהצפנת בשימוש נפוצה הכי החזקה כמובן

 עכשיו. e קרוי הזה המשנה כלל בדרך. להצפין שרוצים המסר את מעלים כלל בדרך שבה(, מקודם שהראתי

 לקח זה ובגלל ראשוניים מספרים ינרוט'לג הם בהתחלה do-while הלולאות שכנראה האסימון לי נופל גם

 להן וניתן בדיבאגר הפעולות כל על נעבור טוב כיוון לנו שיש עכשיו. bp-ל להגיע זמן הרבה יחסית לתוכנית

 :מתאימים שמות

 

 הגעתי בסוף, שקלעתי עד מושכלים ניחושים של ואימותים דיבאגר עם הריצה תהליך את ממכם אחסוך

 .והצפנה מפתח יצירת של התהליך לאחד אחד ממש הוא התהליך, אסביר. לעיל בתמונה לתוצאה

-little בתצורת בתים כמערכי נשמרים כאן המספרים שכל לב שימו) ראשונים מספרים ונרטים'מג כל קודם

endian שהם גדולים( גדולים מאוד מספרים עם כאן עובדים כי הנראה ככל p ו-q הם מכן לאחר. שלנו 

 בקובץ השנייה הקסה השורת גם שזו מזכיר אני ששוב. n שלנו המודולוס הוא שלהם והתוצאה מוכפלים

 נתעסק לא אבל מתמטית חשיבות לו שיש) totient-ה מחושב כן אחר. ככה קרוי המשתנה ולכן שלנו המוצפן

 . q-1 כפול p-1 של תוצאה פשוט שהוא( אלינו רלוונטית לא היא כי בה

 שקרוי למשתנה ונכנס totient-ה עד המספרים בחוג 65537 של המודולרי ההופכי מחושב מכן לאחר

rsa_e_to_d ה שהוא 65537 בו ישב כן שלפני-e ה שהוא 65537-ה כי ככה לו קראתי. שלנו-e בעצם שלנו 

 זאת אבל, אותי בלבלה שמאוד להודות חייב שאני) האחרונה השורה ולבסוף. d שהוא שלו להופכי הופך

 זבל, מאותחל לא משתנה) v6 העלאת(. RSA הצפנת את תואם בדיוק גם וזה שהגיונית היחידה הפעולה

 ערך מודולו( בתמונה לראות שניתן כפי לו קראתי ולכן) 65537 הוא ערכו ששוב משתנה בחזקת( בזיכרון

 התוכן אחרי הראשון ההקסה) המוצפן הקובץ של הראשונה בשורה לנו מופיע וגם בזכרון שיושב קבוע

 (. כך קרוי גם ולכן המוצפן

. מודולו ואז בחזקה העלאה למעשה היא ממקודם ברורה הלא שהפעולה הבנו ובאמת והכל מרתק היה טוב

 :בקוד הזה לחלק נחזור. הדגל את למצוא הזמן הגיע עכשיו

 



 
 

 FLARE-ON 2022 פתרונות אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 79  2022 דצמבר ,145גליון 
 

. רנדומלים( בתים 12 בגודל nonce דורש ChaCha20 של האלגוריתם) nonce-ו מפתח לנו ונרטים'מג בעצם

 e של ההופכי שהוא מקודם שחושב d בחזקת המפתח את מעלים ואז בעזרתם הקובץ את מצפינים כך אחר

 .הרביעית בשורה נמצא הזה החישוב של התוצאה את. השנייה בשורה שמופיע הערך מודולו ועושים

! יודעים כבר אנחנו e ואת  e-ל ההופכי בעצם הוא d-ב שמופיע הערך זה על נחשוב אם כי, מאוד מעניין, אוקיי

 אנחנו. השנייה שבשורה הערך מודולו וניקח 65537 הוא שערכו e-ב הרביעית השורה את נעלה אם אז

 נעבור אם. IDA בחסות קטן' קאץ יש פה אז? nonce-ה עם מה רגע אבל! המפתח את לקבל אמורים

-ה את וגם המפתח את גם וכולל בתים 48 באורך הוא ריצה בזמן למשתנה שניכנס שהערך נגלה בדיבאגר

nonce בתי ארבעה וגם null ביניהם שיש. 

 נשתמש שוב. הקובץ את לנו ויפענח המפתח את לנו שישיג סקריפט לכתוב נשאר רק, הכל לנו יש בעצם אז

 :PyCryptodome בספרייה

from Crypto.Cipher import ChaCha20 
 
with open('SuspiciousFile.txt.Encrypted', 'rb') as f: 
    encrypted_flag = f.read(73) 
 
line2 = 
0xdc425c720400e05a92eeb68d0313c84a978cbcf47474cbd9635eb353af864ea46221546a0f4d09aaa0885113e31db53b
565c169c3606a241b569912a9bf95c91afbc04528431fdcee6044781fbc8629b06f99a11b99c05836e47638bbd07a232c6
58129aeb094ddaf4c3ad34563ee926a87123bc669f71eb6097e77c188b9bc9  
line4 = 
0x5a04e95cd0e9bf0c8cdda2cbb0f50e7db8c89af791b4e88fd657237c1be4e6599bc4c80fd81bdb007e43743020a245d5
f87df1c23c4d129b659f90ece2a5c22df1b60273741bf3694dd809d2c485030afdc6268431b2287c597239a8e922eb3117
4efcae47ea47104bc901cea0abb2cc9ef974d974f135ab1f4899946428184c 
e = 65537 
 
key_and_nonce = bytearray.fromhex(hex(pow(line4, e, line2))[2:]) 
key_and_nonce.reverse() 
key = key_and_nonce[:32] # known length 32 
nonce = key_and_nonce[36:48] # starts after 4 null bytes and has length of 12 
cipher = ChaCha20.new(key=key, nonce=nonce) 
flag = cipher.decrypt(encrypted_flag).decode() 
print(flag) 

 וההקסה( השנייה בשורה שמופיע) השנייה ההקסה  פירוש הכל בסך הם line4-ו line2 המשתנים לב שימו

 :הדגל את המכיל הבא הפלט את ונקבל נריץ .כמספרים( הרביעית בשורה שמופיע) האחרון

Hello! 
 
The flag is: 

 
R$A_$16n1n6_15_0pp0$17e_0f_3ncryp710n@flare-on.com 

 e-ה בערך להשתמש במקום כי. מהצפנה ההפך בדיוק שזה RSA בעזרת חתימה זה כאן שקרה שמה האמת

 מה( להצפנה ולא לפיענוח משומש כלל שבדרך) d שלו המודולרי בהופכי השתמשה הכופרה כחזקה הידוע

 כפי, RSA עם לחתום נקרא שזה האתגר לאחר לי התברר. המפתח בעצם הוא לנו הידוע e-ש לכך שהוביל

 .אומר שהדגל

https://pypi.org/project/pycryptodome/
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 Nur getraumt - העשירי תגרהא

 

 סיסמה שמבקשת ישנה Macintosh תוכנת מקבלים, הכל לנו מסביר די האתגר של שהתיאור חושב אני טוב

 .היא מה לגלות צריכים ואנחנו

 החלק אבל, האחרים האתגרים לרוב יחסית מאוד קל באתגר שמדובר לציין רוצה אני לפתור שנתחיל לפני

 סביבת להרים איך על להתעכב האם מעט לא חשבתי. אימולציה סביבת להרים אותנו ששולחים המעצבן

 פשוט אני. שלא והחלטתי( בתיאור שכתוב מה לפי) שנתמכות הישן המאק מגרסאות לאחת אימולציה

 הסרטון אחר עקבתי כך לשם. Mini vMac בעזרת סביבה ולהרים בתיאור שכתוב מה את לקבל החלטתי

 .נורמלית סביבה להרים מנת על לעשות שצריך מה כל מעולה בצורה שהסביר הזה

 אומנם זה. עמיק בהסבר על התהליךא לא ולכן הזה הסרטון אחר לעקוב יכול כן גם כאן קורא שכל חושב אני

 .דגלו על חורט זה שמגזין המידע אבטחת לנושא ערך לזה אין אבל, לאתגר מתקשר

  

https://www.youtube.com/watch?v=FhdGxH8lzGA
https://www.youtube.com/watch?v=FhdGxH8lzGA
https://www.youtube.com/watch?v=FhdGxH8lzGA
https://www.youtube.com/watch?v=FhdGxH8lzGA
https://www.youtube.com/watch?v=FhdGxH8lzGA
https://www.youtube.com/watch?v=FhdGxH8lzGA
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 של image-ב המצורפת super-resedit התוכנה ואת הבינארי את לעצמנו וחילצנו סביבה שהתקנו כעת,

 :שלנו הבינארי את ונפתח תוכנה אותה את להתקין כמובן נדאג. להמשיך נוכל האתגר

 

 :הבא הפלט את ונראה 1 למשל נכניס סיסמה להכניס מקום יש בו חלון נראה

 

 עם קצת עוד נשחק אם, חשוד מאוד. בדיוק הפלט אותו את שנקבל נראה הזה 1-ה אחרי 1 עוד נכניס אם

 עליו ורצה שלנו המפתח את שלוקחת קסור בפעולת פשוט מדובר הנראה שככל, למסקנה נגיע הבינארי

 מן לדגל יוביל שזה כמובן נכון המפתח ואם כלשהו אחר ערך מול קסור לפעולת בו שמשתמשת בלולאה

 . הסתם

 - לנו שצירפו התוכנה בעזרת הזה מהבינארי להוציא אפשר מה ונראה למסקנות נקפוץ לא בואו רגע אבל

Super ResEdit  .הבא המסך את ונראה הזאת התוכנה בעזרת שלנו הבינארי את נפתח: 
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 99" שנקרא תווים 48 באורך משהו שם שיש לב נשים. קודם FLAG על נלחץ. מעניינים דברים כמה פה יש

Luftballons ”הבא המסך את נקבל: 

 

 האחרון החלון סגירת ידי על זאת לעשות נוכל hex-ב התוכן את לראות לנסות שקיבלנו ההמלצה את נקרא

 Open Using Hex Editor ואז Resource על ללחוץ למעלה בתפריט מסומן resource-שה הקודם ובחלון

 :הבא הדבר את ונראה

 

 ? בעצם קסור( הנראה ככל) שעובר הערך זה אולי

 :הבא הארוך הטקסט את ונראה TEXT את קודם נפתח. מעניין נראה CODE-ש ולמרות החלון את נסגור. טוב

Oh. Hello there. 

I'm from the DISTANT FUTURE, where normal computers run at 2-4 GHz and 16 GB is considered a 

"medium" amount of RAM.  That's right; we have more RAM than you have hard drive space. 

The good news: 

• Unicode really seems to have worked, for the most part. We even have characters for clown faces 

and smiling piles of poo. 

• The Mac is still a pretty big deal, and can still read this program (but hasn't been able to run 

it for a while). 

• Nearly all computers in the world are connected together through a network called the Internet.  

Depending on when you read this, you may have heard of it. Don't get rid of MacTCP just yet. 

The bad news: 

• Nearly all computers in the world are connected together through a network called the Internet. 

This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move. 

• Despite having 16 GB of RAM, Microsoft Word still takes up roughly half of it. 

• We're still using Mi'oft Word. 

Anyway, because in the future we're stuck at home due to a worldwide pandemic (no, not the 

Internet, there is ANOTHER one), we had a competition for finding fun things in computer programs. 

I've hidden a flag in this program, but it's not going to be all that easy to find just with 

ResEdit. 

You'll probably need to interact with the program a bit.  It will let you know when you've found 

the right flag.  I've done you the favor of including Super ResEdit here, which has a 
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disassembler, and I'm even nice enough to give you the debug version of the program with all the 

symbol names, to give you a head start (because I'm not wicked enough to make you step through it 

with MacsBug, but you could if you wanted). 

Here's your first hint: 1983 was a pretty good year in music. 

Have fun, and enjoy the challenge! If you're still having trouble, maybe try asking the program if 

it has a bit of time for you; perhaps it will sing you a song. 

- Dave Riley, July 2022 

" Luftballons 99" נחפש אם. למוזיקה טובה שנה הייתה 1983 שהשנה רמז לנו היה הזה הזבל מכל

 :1983 בשנת יצא שהוא נגלה מזה יותר. NENA להקת ידי על שנכתב שיר שזה נגלה באינטרנט

 

 ושם השירים שמות את לשים ניסיתי. הלהקה של שיר הוא האתגר של הכותרת שגם מתברר, מעניין

 הזה מהחלון נצא. כלום מזה יצא לא אבל, השלושה של קומבינציות מעט לא גם וניסיתי כמפתח הלהקה

 משהו ונחפש האפליקצייה של הראשי הקוד שזה שנראה Application של הקוד את נפתח CODE-ל ונגיע

 נגיע( הקוד בכל לגלול במקום משם פעולה ולבחור Modules על ללחוץ גם אפשר אגב) כשנגלול. מעניין

 :מעניין נשמע decodeFlag  בשם לפעולה
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 שורה הזה הקוד את לנתח הולך לא אני. לנוחיותכם הזה הקוד של instruction set-ל קישור פה אשאיר

 זה הנראה ככל) ערך איזשהו טוען שזה כאן שקורה שמה ולהניח שלי הלב עם ללכת הולך אלא. שורה

 ואז( קסור שעושה EOR הפקודה את לראות אפשר) שלנו הקלט עם קסור שעובר( hex-ב מקודם שראינו

 . מראש ידוע( שגיאות לאיתור קוד) crc16 לערך השוואה בעזרת הקלט תקינות נבדקת

 crc16 פעולת עובר הסופי הערך אם. נכונה שלנו שהתיאוריה בכלל בהנחה, בבעיה מעט אותנו משאיר זה

 בתכונת טמונה התשובה? קסור איתו לעשות שצריך הנכון הערך מה נדע איך אז, מראש ידוע לערך ומושווה

 הזה שהחלק לדאוג יכולים אנחנו, דגל כל נגמר איך יודעים שאנחנו כיוון. הקסור פעולת של כיווניות-הדו

 שאר את למצוא נוכל בעזרתו אולי. הנכון מהמפתח חלק להכיל אמור הפלט. הפלט מה ולבדוק קסור יעבור

 .המפתח

 :שלנו התיאוריה את וננסה לבינארי נחזור, הזאת מהתוכנה נצא

 

http://wpage.unina.it/rcanonic/didattica/ce1/docs/68000.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
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 שלנו הנוכחי הקלט לפני כלשהו תו נוסיף? הנכון באופסט לא פשוט שאנחנו להיות יכול. מוזר פלט נקבל

. נורמלי קצת שנראה פלט למצוא ונקווה שלנו הנוכחי הקלט לפני תווים להוסיף נמשיך למעשה. שוב וננסה

 :הבא לפלט נגיע כושלים ניסיונית הרבה אחרי

 

 :האלה המילים את נחפש. הנכון בכיוון שאנחנו נראה. מקודם שראינו השירים כמו, גרמני קצת נראה

 

 :נזין? ממנו חלק או המפתח זה אולי

 

 :נחפש פעם עוד
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 !מקודם מוזכר שראינו מהשיר מילים פשוט שאלה נגלה הפעם

 

 נזין. להיקלט לה לגרום אפשר איך לכם אסביר תכף דאגה אל. מעליה סימן עם u האות את שם שיש נראה

 .לטוב ונקווה( הראשון המשפט את נכון יותר או) המילים את

 לעשות אפשר. שלנו mini vMac-ב מלא למסך ניכנס שמעליה הזה הסימן עם u האות את להזין כדי אז טוב

-ה כפתור את נחזיק מלא למסך שנכנסנו לאחר. בפוקוס שהאימולטור בזמן Ctrl+F על לחיצה בעזרת זאת

Windows הכפתור על נלחץ ואז u ,על שוב נלחץ ואז נשחרר u .האות לנו להיווצר אמורה עכשיו u עם 

 . המקוריות השיר במילות כמו למעלה הסימן

 :הבא הפלט את ונקבל המילים את נזין

 

 : הוא  והדגל

Dann_singe_ich_ein_Lied_fur_dich@flare-on.com 

( umlaut לזה שקוראים מתברר) u האות מעל הזה המוזר הסימון את להסיר בפירוש לנו שנכתב לב שימו

 .הדגל את מזינים שאנחנו לפני

 

 

https://genius.com/Nena-99-luftballons-lyrics
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 The challenge that shall not be named - עשר-האחד האתגר

 

 הרבה להריץ נוהג שלא אני שאפילו חשוד כך כל, מאוד חשוד קובץ. 11 בשם הרצה קובץ נקבל זה באתגר

. עושה הוא מה כך כל ברור לא. כזאת אחת על אותו להריץ החלטתי. מבודדת וירטואלית מכונה על אתגרים

 :IDA-ב אותו נפתח. מהר נסגר הוא אך

 

 הספריות כל עם ביחד כיווץ שעבר פייתון בקובץ שמדובר יודע בוודאי בעבר הזה הדפוס את שראה מי

 שאין במערכת גם. מערכת בכל לרוץ ויכול עצמו בפני עומד שהוא כך. גדול אחד exe-ל אותו להריץ הדרושות

 .פייתון בה

 הבינארי את שיוצרים המקור קוד קבצי כל את מהבינארי להוציא שיודע סקריפט כתבו ממני חכמים אנשים

 .הזה

https://github.com/extremecoders-re/pyinstxtractor
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 :בו נשתמש

 

 שאיתה הפייתון לגרסת תואמת תהיה הסקריפט את מריצים אתם שאיתה הפייתון שגרסת חשוב :לב שימו

 קומפל הסקריפט גרסה באיזה לכם אומר הסקריפט בתמונה לראות שניתן כפי, דאגה אל. נוצר הבינארי

 . שונה שלכם והגרסה במידה ויתריע

 הקובץ שהוא pyc.11 בקובץ נתמקד. מהבינארי שחולצו הקבצים כל עם תיקייה לנו שנוצרה נראה, נמשיך

 הסקריפט ידי על מקודם לנו שהוצע כפי עליו decompyle3 הדיקומפיילר את עליו נריץ. אותנו המעניין

 :פלט ונקבל. שהרצנו הנחמד

# decompyle3 version 3.9.0 
# Python bytecode version base 3.7.0 (3394) 
# Decompiled from: Python 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914 64 bit 
(AMD64)] 
# Embedded file name: dist\obf\11.py 
from pytransform import pyarmor 
pyarmor(__name__, __file__, 
b'PYARMOR\x00\x00\x03\x07\x00B\r\r\n\t0\xe0\x02\x01\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00@\x00\x00\x00a\x02\
x00\x00\x0b\x00\x00x\xa7\xf5\x80\x15\x8c\x1f\x90\xbb\x16Xu\x86\x9d\xbb\xbd\x8d\x00\x00\x00\x00\x00
\x00\x00\x0054$\xf1\xeb,\nY\xa9\x9b\xa5\xb3\xba\xdc\xd97\xba\x13\x0b\x89 
\xd2\x14\xa7\xccH0\x9b)\xd4\x0f\xfb\xe4`\xbd\xcf\xa28\xfc\xf1\x08\x87w\x1a\xfb%+\xc1\xbe\x8b\xc0]8
h\x1f\x88\xa6CB>*\xdd\xf6\xec\xf5\xe30\xf9\x856\xfa\xd9P\xc8C\xc1\xbdm\xca&\x81\xa9\xfb\x07HE\x1b\
x00\x9e\x00a\x0c\xf2\xd0\x87\x0c<\xf8\xddZf\xf1,\x84\xce\r\x14*s\x11\x82\x88\x8d\xa7\x00k\xd9s\xae
\xd3\xfc\x16v\x0f\xb9\xd1\xd3\xd02\xecQ\x9a\xd7aL\xdf\xc1~u\xca\x8a\xd4xk\xde\x030;\xb2Q\xc8$\xddQ
\xd3Jj\xd1U\xccV\xd1\x03\xa9\xbf\x9f\xed\xe68n\xac&\xd67\x0c\xfd\xc6^\x0e\xb40\x07\x97|\xab\xadBc<
T\x0b 
d$\x94\xf9\x90Oq\x027\xe4\xf2\xec\xc9\xbc\xfaL7dN\x83\x96X\xab\xf7\x18\xad\xfc\xf7\x992\x87\x1d\xe
8p\x97C\xd4D.\x1b;F_ \x91t\tM\x155\x0c\xb9\x9f\xd0W 
C\x19oz4.\x998\xe7\xa9\x98\xd4\xd2\x9f\x95H\x91\xf2`\x1c\xfa\xa4,\xa9d?day\xc4\xf3\xcb\xc8r\xf7\x9
7\xd1u\xfe\xec\x91\xc1\xe6V\xa3j\x0f\xb9\xd5\xa1a\xd5\x17\x8b!\xc4{A\xb2t\x85\xfe\x88\xffaO\x05\xc
5\xacg\xed;]\xb9\xdd\x7fS\xef\xe4F\xf9"\x0c\xd9\x1a\xb6\x88-Y 
\xdd\xea\xc9\xf1>:\xbf][\xdf[\x07\xb9\xe2@\xeeq\xf9Ho\xc3\xc4sD\xcd\xcc\x8a\x11tq\xf6;\xe9\x84\x7f
b\xe9\xf4t\x80\xe4l)_\xeaQ\x10\x8f^-\xc5\x11\xe7\x84x\xe7-
\xb2\x15[5\xb0\xdck\x1awh\r;\x9by\x14\x1a\xe0:\xbd\x904\xa2\xfap[\xe0\x9fn3\x7fk;3n\xf8\xe3%\xc6t\
xbf|\x12\x9a\x1b\xe2\xf1C\x10\xbe\xee\xe7.\x98>k\xb9r\xf9\x9cN8\xae\xc0\x8bA\x0f\xbb\x8d\xf4\x04\x
b0\x01,\x05\xaa\xc5\r\xce\x91\'\x98\xc6\xd3Y\x1b\xd1U\xd3\xd7d|{I\x18JG\xa63\xd6\'r\xcf!7\x17qd\xb
7|\x1f\x7f\x17\xb4\xa8\xb9\xa8\xdaz\x02g\xc7+]F\x10\x18l\x0c\x91g\xd0e\x1f\xe4\xa67\xb2\xba\x9f\xe
f\xba\xc7[3_\x12C\xe9\xf4s\x87q\xa3\xec\xa0\xcc\x06\xf4\x9f\xe1\xb3\xe6R\x93\xf2\xd57i\xf8\x96\xb3
x\xa7uEw\x12D\x8c\xc6XkdfY\xe0J2N\xbf\x85o\x8e\x81|C\xa91#y\xd9u\xf1\xd1BC\xcc}\xe8;?\x12S\x16', 
2) 

 .הקבצים שאר עם יחד תיקייה באותה אותו ונשמור py.11 בשם לקובץ נכניס



 
 

 FLARE-ON 2022 פתרונות אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 89  2022 דצמבר ,145גליון 
 

 obfuscation - לזה בדיוק המשמשת PyArmor בשם כלי ידי על obfuscation שעבר קובץ פה שיש נראה

 אולי, לקובץ deobfuscation לעשות מנסים שאנחנו לפני אבל. ומורכב כבד מאוד נראה. פייתון קבצי של

 :כשורה רץ שהוא לראות. מקור הקוד של הקובץ את להריץ כדאי

 

 הקבצים כל את לחלץ החלטתי בסוף אבל, לעשות מה להבין זמן מעט לא לי לקח הזה בשלב. מאוד מוזר

 בתיקיה שהיו נראה( הסקריפט נמצא שבה זו) הראשית לתיקייה" PYZ-00.pyz_extracted" בשם בתיקייה

 .נראה זה כך לפחות, כרגיל ירוץ הקובץ והפעם שוב נריץ.  חשובות ספריות מלא הזאת

 לדבג החלטתי, מחשבות המון אחרי. obfuscated שלנו שהקובץ הזאת" שולית"ה הבעיה את לנו יש עדיין

 בעזרת פשוט הקובץ את לדבג ואפשר בקיצור pdb או python debugger כזה דבר שיש גיליתי. הקובץ את

 :הפקודה הרצת

python -m pdb 11.py 

 לכל python shell-כ משמש שהדיבאגר לציין וחשוב כאן למצוא אפשר לדיבאגר שייחודיות הפקודות את

 .כאן גם תעבוד, פייתון בקובץ שתעבוד פקודה כל גם לכן ועניין דבר

 

 לחיצה ידי על: לדיבאגר קטן טיפ) n הפקודה בעזרת הבאה לשורה נעבור import נראה הראשונה בשורה

 הבאה בשורה(. עצמו את המכבד דיבאגר בכל כמו, שרשמתם האחרונה הפקודה את תשלחו אתם אנטר על

 . הפנימיות לקריאות להיכנס כדי s כמובן נשלח. אותנו שמעניין הקוד את נראה

  

https://pyarmor.readthedocs.io/en/latest/
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
https://docs.python.org/3/library/pdb.html
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,  הסיבה מה בטוח לגמרי לא אני, לב שימו. )s הפקודה עם לרוץ נמשיך .תסתיים כמובן התוכנית n נשלח אם

 :מעניינות לפקודות שנגיע עד( מחדש אותו תריצו פשוט קורה זה אם, יקרוס שהדיבאגר יתכן אך

 

 את נשלח. רלוונטים מקומיים משתנים לראות נוכל ()locals הפקודה את נשלח אם! משהו מצפין שזה נראה

 :הפלט את ונקבל הפקודה

 

 :הדגל את שכולל

Pyth0n_Prot3ction_tuRn3d_Up_t0_11@flare-on.com 

 

 אין( "מתרגם ואני) אמרו בעצמו הם היי אבל, הזה האתגר את שנפתור FLARE-ב התכוונו שכך בטוח לא אני

 עצמם הם כך. הדרך משנה לא, ניצחת, לפתרון הגעת אם, אומרת זאת" לאחור בהנדסה לרמות כזה דבר

 .לקרוא לי שיצא שלהם העבר מפתרונות באחד רשמו

  



 
 

 FLARE-ON 2022 פתרונות אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il 

 91  2022 דצמבר ,145גליון 
 

 סיכום

 של השילוב את אהבתי. פחות קשים חלקם, יותר קשים חלקם, ומעניינים מגוונים היו השנה FLARE אתגרי

 רוגלה, כופרה, משחק לפגוש לנו יצא. חדשים דברים המון למדתי אתגר מכל שכמעט מרגיש, רבים תחומים

. ים-CTF של בהקשר מקרוב יותר הרבה Windows את להכיר לי יצא. אמיתית איראנית רוגלה מבוססת

 האחרון והאתגר הרוגלה עם השמיני שהאתגר ספק אין אבל, במיוחד שאהבתי אתגר על לחשוב לי קשה

 .הרבה הכי אותי לימדו הדיבאגר עם ששברתי

 היו)!( מהם ששבועיים. האתגרים כלל את לסיים ימים 24 כמעט לי לקח FLARE של האתר לפי, מספרים קצת

, פחות או שעות 48 של בחלון מהם אחד כל פתרתי האתגרים שאר לגבי! במיוחד לי קשה שהיה 8 שלב על

 .הדגל את שהזנתי הרגע עד לראשונה אותם שהורדתי מהרגע אומרת זאת

  !טוב יותר הרבה במקום אסיים הבאה ושנה יתן מי. 317-ה במקום סיימתי

 

 עצמי על קצת

 אתגרי במיוחד שאוהב ומושבע ותיק ים-CTF ושחקן דרואידלאנ מתכנת, 24 בן - איסקוב דניאל אני

Reversing ו-Mobile. 
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