
 

Hooking The Page Fault Handler 
  או;

Smashing Ratinho For Fun And Profit 
 (Uri Farkas)אורי /  Zerithמאת: 

  הקדמה

 
 (:Ratinho) אוריאל י"ע אתגר פורסם, חודשים 5 לפני

http://forums.hacking.org.il/viewtopic.php?t=12393 

 

 או "!Good Job" והצגת, פשוטה מחרוזות השוואת היא תכולתו שכל, ביותר פשוט, Crackme פורסם בו

"Wrong Password "הוראת לשנות רק נצטרך", הקונבנציונלית" בדרך אותו לפתור נרצה אם .בהתאם JE 

 .אותו פתרנו ובזאת, המחרוזות השוואת לאחר JNE להוראת יחידה

 זיכרון בית שינוי הוא ואות לפתור כדי שנדרש מה כל, בזיכרון בלבד אחת הוראה של שינוי שזהו רק לא 

 :בלבד אחד

 

 

 חיצונית תוכנה לכתוב היא(, אוריאל של להסבר שלי הפירוש לפי או) אוריאל לפי, האתגר של מטרתו

 ."!Good Job"-ה הודעת להצגת שתגרום

 

 (. לממשו או) דעתו על לעלות שיוכל מסובך הכי פיתרוןה את לכתוב האתגר פותר על: הוא פה' הקאטצ

 הכי הדרך מהי, אותי סיקרן האחרון התנאי אך, הזה מהסוג באתגרים מתעניין הייתי לא כלל בדרך

 של התיאורטי החלק את לסכם אצליח בכלל ואם? האתגר את לפתור עליה לחשוב שאוכל מסובכת

 ? אותו לממש יהיה מסובך כמה, הפיתרון

 

, מקרה בכל... האתגר על שאוותר בכדי מדי חתיך פשוט והוא אוריאל ידי על פורסם האתגר, מזה ץחו

 .לאתגר משלי פיתרון רוצה שאני החלטתי

http://forums.hacking.org.il/viewtopic.php?t=12393
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 הרעיון

 

, מטמטם Overkill פתרון ליצור זה, פתרונות על לחשוב כשהתחלתי בראש לי שעבר הכללי הקונספט

 .ריצה בזמן בית של פשוט Patch לא בטוח

 היה הרעיון. נכונה סיסמא הכנסת בעת" Good Job" הפלט הצגת על מסתמך, לי שעלה הראשון יוןהרע 

 תציג שהיא כך ריצה בזמן בתכנית Patching מן לעשות בשביל, DirectX של בספרייה ולהשתמש לקחת

 DirectXב ניסיון שום לי שאין לזכור יש) ... מטורפים אפקטים עם המסך כל על מימד בתלת ענקי טקסט

 כזאת בכלל עושים איך ודללמ מנת על DirectX הספרייה את הורדתי אז, (אחרת גראפית ספרייה כל או

 .טריוויאלי כך כל נראהש בדבר להשקיע שצריך הקוד מכמות ונדהמתי ,תצוגה

 

 . לעומק יותר DirectX ללמידת יתר מעצלנות הרעיון על לוותר החלטתי אז

 

 עליו שהחלטתי הרעיון! Low Level...מקרוב יותר מכיר שאני משהו להיות צריך לפתרון שלי שהכיוון הבנתי

 המקורי הזיכרון דף של טעינה למנוע ובכך IDT-שב Page Fault Handler-ל Hook לעשות הוא בסוף

 .הרצויים השינויים את שמכיל, בעצמי יצרתי שאני דף לטעון זאת ובמקום -( JNE-ה הוראת את שמכיל)

 

 .המאמר בהמשך אדבר ל"הנ ןהרעיו על

 

 

 ?קודם עלי שזרקת המוזרים המושגים ערימת זה מה

 

Page Fault; 

 מרחב שמשמעותו - Paging על שמסתמך זיכרון ניהול במנגנון משתמשת Windows ההפעלה מערכת

 של מקבץ -" זיכרון דפי"-ל מתחלק ירטואליוהו הזיכרון מרחב .בנפרד, תהליך לכל וירטואלי זיכרון כתובות

 .במערכת ביותר הקטנה ההקצאה יחידת את ווהשמה (בתים  4096כ"בד) מסוים בגודל זיכרון כתובות

 ?User Mode-ב דף מגודל שקטנות הקצאות לבצע שניתן זה איך אז, קבוע הוא זיכרון דפי של םגודל אם

 כמו הקצאות לבצע נוכל - ביותר הקטנה ההקצאה יחידת שזאתי בכלל יןלהבח נוכל לא User-Mode-ב

"malloc(10) ,"חילוקם של דפי  ידי על, כך על ידע לא שהמשתמש שדואג נוסף זיכרון מנהל שישנו משום

 .Heap שנקרא נוסף במנגנון הזיכרון

http://en.wikipedia.org/wiki/Paging
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 בין מכילה דף של רתוהגד, בלבד-קריאה נתוני וגם קוד גם להכיל יכולים אלא שדפים משום, מקרה בכל

, מסוימים במקרים או, כתיבה/קריאה, בלבד-קריאה - יואל לגישה שמותרות ההרשאות סוגי את השאר

 שמוגדר דף בתוך שמוכלת לכתובת כתיבה ניסיון בדוגמת, אלה הרשאות של הפרה .הרצה הרשאת

 .Page Fault נקראת זאת חריגה. חריגה זריקת של לתוצאה תגרום, בלבד-כקריאה

 

 .זה במאמר אותנו המעניין המקרה שהוא ,נוסף במקרה גם נזרקת זאת חריגה אך

 

Demand Paging 

 כל את ומיד ישר טוענת לא היא, כלשהו הרצה קובץ לזיכרון טוענת Windows ההפעלה מערכת רשאכ

 ולוייע בזיכרון לחיסכון שעוזרת, Demand Paging שנקראת טכניקה מממשת Windows, לזיכרון הקובץ

 :ככה הולכת זאת טכניקה .המערכת פעולת

 מיד הקשיח מהדיסק ייטענו( התהליך את שמרכיב הזיכרון כל) דפיה שכל במקום, תכנית הרצת בעת

 שהתכנית הזיכרון דפיי את רק תטען המערכת, הווירטואלי הכתובות מרחב כל את ויתפסו בהרצתה

 :הם - להרצתו קריטיים ים היחידים שיהיוהחלק, לראשונה תהליך נפעיל רשאכ, אומרת זאתחייבת. 

 התהליך את שמגדירים הנתונים מבני (PEB, TEB) 

 התהליך של הריצה תחילת נקודת את שמכיל הזיכרון דף (Entry Point) 

 

 מהדיסק לטעון תצטרך שהמערכת מה כל, התהליך את להריץ להתחיל מנת שעל, היא הדבר משמעות

 שמגדירים הנתונים מבני את לטעון תצטרך לא היא) Entry Point-ה את שמכיל הזיכרון דף הוא הקשיח

 (.Windows Loader-ה ידי על ריצה בזמן מורכבים שהם משום, התהליך את

 -ניגש אליהם כאשר רק הקשיח מהדיסק ייטענו התהליך של הזיכרון שדפיי בכך, ממשיכה זאת טכניקה

 .הרצה או כתיבה, קריאה בצורת

 סימן לתת נצטרך - כרגע בזיכרון נמצא שלא דף בתוך שמוכלת, כתובת אל ניגשש שברגע, אומרת זאת

 Page-ה חריגת הוא זה סימן. הקשיח מהדיסק זה דף את שתטען לה להגיד כדי ההפעלה למערכת

Fault. 

 בשל או הרשאות הפרת בשל נזרקה החריגה אם לראות מנת על בדיקה ישנה Page Fault Handler-ב

 .ידע שהמשתמש בלי, ההפעלה במערכת הזמן כל קורה זה מסוג חריגה, בזיכרון דף הימצאות חוסר
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Demand Paging דפיו רוב כלל בדרך, תהליך של הרצתו שבמשך משום, בזיכרון מאוד רב לחיסכון תורם 

 !בכלל לזיכרון להיטען יצטרכו לא

 

 ?האתגר את נפתור כיצד

 :Ratinho של התכנית תהרצ תתבצע איך להבין אפשר, ל"הנ העקרונות לפי
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 Entry) התכנית של הפתיחה נקודת. הפתיחה נקודת את שמכיל הזיכרון דף יטען, התכנית פתיחת בעת

Point )0 - היאx00401375 ,ה של כתובתה, ההפתעה ולמרבה-JNE 0 - לשנות שברצוננוx0040105F .

 בכתובת מתחיל שהדף הנחהב) זיכרון דף אותו על משתרעות הללו הכתובות ששתי מכך להסיק אפשר

0x00401000 0-ב ומסתייםx00402000.) 

 וברגע - Page Fault Handlerל Hook לעשות נצטרך, האתגר לפתרון שהצעתי הרעיון את ליישם כדי

 של הנתונים שמבני במקום, הפתיחה נקודת את שמכיל הזיכרון דף את לטעון שמטרתה החריגה שתיזרק

 עם, בעצמינו יצרנו שאנו זיכרון לדף להצביע להם נגרום, הקשיח מהדיסק שייטען לדף יצביעו Paging-ה

 .הקוד שינויי

 חסר) בקצרה שלי הדרייבר פעולת את להסביר בכדי(, במקצת חובבני) אנימציה סרטון יצרתי למענכם 

 (:  אותו בליצור זמן הרבה השקעתי! תצפו שלא לכם

http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x16/PageFaultHandlerHooking.wmv 

 

 הקוד סקירת

-ה את לדעת נצטרך לכן. החריגה קפצה תהליך באיזה לדעת נצטרך Page-Fault-ה חריגת תקפוץ כאשר

Process ID כ האתגר את להריץ החלטתי, נוחות עמימט. מראש עוד האתגר תהליך של-Child-process 

 .אחרת צדדית תכנית של

 תיצור התכנית, בנוסף. שלו Process ID-ה את ותשמור( האתגר) התהליך את תיצור הצדדית התכנית 

 (:IRP באמצעות) Process ID-ה את לו ותעביר הדרייבר עם תקשורת ערוץ

CreateProcess(EXE_NAME, NULL, NULL, NULL, FALSE, CREATE_SUSPENDED, NULL, 

NULL, &stInfo, &ProcInfo);  
 

SendPIDtoDriver(ProcInfo.dwProcessId);  //Send PID to driver and wait 

for it to complete dispatching the request 

 :פעולותיו את מבצע הדרייבר, מכן לאחר

PROCESS_ID = //The Process Id is transfered through the IOCTL itself. 

(IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp)->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode; 

 

 if (FirstTime) //Check if this is the first time our Dispatch routine 

is being called, to initialize and set up our hook. 

 { 

  PhysPage = ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPool, PAGE_SIZE, 'egaP');

 //Create a block of PAGE_SIZE memory always resident in physical memory 

  //this block will contain the modified page 

  if (PhysPage == NULL) 

  { 

   DbgPrint("ExAllocatePoolWithTag failure"); 

   IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT); 

   return STATUS_MEMORY_NOT_ALLOCATED; 

  } 

http://digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x16/PageFaultHandlerHooking.wmv
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x06/DW6-4-Rootkits_Part1.pdf
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  memset(PhysPage, 0, PAGE_SIZE); 

  *(unsigned char *)(ConstPage + MODIFICATION_OFFSET) = 

MODIFIED_BYTE; //Perform the JNE -> JE Modification. 

  memcpy(PhysPage, ConstPage, sizeof(ConstPage)); 

 

  HookPageFault(FALSE); 

 

  FirstTime = FALSE; 

 } 

 מהדיסק להטען אמור שהיה לדף כתחליף לנו שישמש זיכרון דף להקצות זה מבצע שהדרייבר ראשון דבר

 :באמצעות מתבצעת ההקצאה( שהסברתי כפי)

ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPool, PAGE_SIZE, 'egaP'); 

 

 ההפעלה למערכת מורה זה פרמטר. NonPagedPool הפרמטר - בקריאה מיוחד במשהו לראות ניתן

 לא, זו בדרך שמוקצים הדפים כל .Non Paged Pool שנקרא מיוחד זיכרון ממקבץ הזיכרון דף את להקצות

 לדיסק יישמר ולא, הפיזי בזיכרון יישאר תמיד שהדף, היא הדבר משמעות. Paged-out להיות יכולים

 .ל"הנ הפרמטר ידי על מובטח וזה, הקשיח

 

 אפשר אי - ולכן, שלנו לדרייבר" שייך" הזה שהדף משום - NonPagedPool-ב הדף את מקצים אנחנו

 החלפת, לתהליך מתהליך מעבר) Context Switch שהתבצע אחרי, הפיזי בזיכרון יישאר הוא אם להבטיח

 (.הכתובות מרחב

 

(, האתגר) אחר תהליך של הרצה מפעולת כחלק רק שימוש בו יהיה אך, בדרייבר מוקצה שהדף מכיוון

 הדף של העתק הוא המוקצה הדף .זו בדרך הקצאה ידי על בזיכרון הישארותו את להבטיח נצטרך

 .JNE -> JE: ה שינוי עם -המקורי

 

 :עצמו Hook-ה את נבצע מכן לאחר

ZwQuerySystemInformation(SystemBasicInformation, &BasicInfo, 

sizeof(BasicInfo), NULL); //Get number of processors 

 

 Dpc = ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPool, sizeof(KDPC), 'CPD'); 

 Event = ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPool, sizeof(KEVENT), 

'Even'); 

 

 for (i = 0; i < BasicInfo.NumberOfProcessors; i++) 

 { //Iterate through all processors and hook the IDT on all of 

them. 

    

  KeInitializeEvent(Event, NotificationEvent , FALSE); 

  KeInitializeDpc(Dpc, &CustomDpc, Event); 

  KeSetTargetProcessorDpc(Dpc, i); 
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  KeInsertQueueDpc(Dpc,((Restore) ? (OriginalPageFault) : 

(AltPageFault)) ,(void *)Restore); 

 

  KeWaitForSingleObject(Event, Executive, KernelMode, TRUE, 

NULL); //Wait for the DPC routine to finish executing. 

  KeClearEvent(Event); 

} 

  

 .מהמעבדים אחד בכל Page Fault-ל Hook מתבצע ל"נה בקוד

-ה.  IDT Hookעליו נבצע ולכן, Interrupt Descriptor Table-מה חלק הוא - Page Fault Handler-ה

Interrupt Descriptor Table יש - מעבד שלכל היא הכוונה, למעבד ומימק הוא IDT מכך ההשלכות, משלו 

 שהתבצע רגע באותו הדרייבר רץ שבו המעבד על רק יתבצע Hook-ה, בדרייבר IDT Hook נבצע שאם, הן

 .Hook-ה

-ה את לבצע דרך למצוא נצטרך(, מעבדים מרובות) Multi-Processor במערכות תמיכה לאפשר בכדי

Hook ב השתמשתי, כך לשם .אמינות להבטיח כדי, המערכת של בדיםמהמע אחד בכל-DPC. 

 

 

DPC 

DPC (Deferred Procedure Call )רוטינות, פונקציות של הרצה לקבוע ההפעלה מערכת של שיטה היא ,

 .יותר מאוחר בזמן

 

 .שלו Interrupt Handler-ה ונקרא מהמקלדת Hardware Interrupt קרתה שבו מקרה לדוגמא ניקח

 Interrupt ביצוע שבעת משום, המירבית במהירות פעולותיו את לבצע ירצה Interrupt Handler-ה 

Handler ,הרצתו לסיום עד מושהת המערכת כל. 

 הנלחץ למקש המתייחס ערך) Scan code-ה את לקחת יצטרך המקלדת של Interrupt Handler-ה 

 לאיזה לאן אז, כן אם -( SendMessage) ןחלו הודעת לשלוח) איתו לעשות מה להחליט ואז(, במקלדת

 ?(.כלשהם נתונים מבני לעדכן אולי? חלון

 

 פעולות הרבה לנו יש אך, ביותר הגדולה במהירות פעולותינו את לבצע רוצים אנחנו - בעיה נוצרת כאן

 רוצה אני, "ההפעלה למערכת לסמן פשוט: השיטה עלתה, לכן. לבצע שעלינו, זמן שלוקחות צדדיות

 ...".זמן'ת קחי, לך שנוח מתי אותה תבצעי אבל, הזאת הפונקציה את יצישתר

 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x06/DW6-4-Rootkits_Part1.pdf
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 הרצה לקבוע מנת על DPC לרשום יוכל המקלדת של Interrupt Handler-ה, קודם שהצגתי במקרה, לכן

 .אחר לזמן, Interrupt-ל הנלוות הפעולות לכל שתדאג פונקציה של

 

 DPC של הוספה"(, DPC Queue)" להרצה מחכיםש ים-DPC-ה כל את שמכיל" תור" מוקצב מעבד לכל

 מייקרוסופט של הספרייה מציעה לכן. המעבדים אחד של לתור DPC אותו של הרשמה ידי על מתבצע

 DPC (KeSetTargetProcessorDpc.) יירשם שבו המעבד לקביעת פונקציה

 

 הזו הפונקציונליות את לנצל נוכל, מהמעבדים אחד לכל IDT Hook שעושה קוד להריץ שברצונינו, אנחנו

, IDT Hook-ה את שתבצע, DPC רוטינת הכנסת ידי על - מהמעבדים אחד כל על Hook-ה את להריץ כדי

 .במערכת מהמעבדים אחד כל של לתור

 
 :שתירשם הרוטינה

 
void CustomDpc(struct _KDPC *Dpc, PVOID Event, PVOID Address, PVOID 

IsRestore) 

{ 

 //Hook IDT on the current processor 

 IDTINFO IdtInfo; 

 IDTENTRY *IDT_Entries; 

 IDTENTRY *PF_Entry; 

 

 __asm SIDT IdtInfo; 

 IDT_Entries = (IDTENTRY *)MAKELONG(IdtInfo.LowIDTbase, 

IdtInfo.HiIDTbase); 

 PF_Entry = &(IDT_Entries[PAGE_FAULT_ENTRY]); 

 

 if (IsRestore == FALSE) 

  OriginalPageFault = (void (__stdcall 

*)())MAKELONG(IDT_Entries[PAGE_FAULT_ENTRY].LowOffset, 

IDT_Entries[PAGE_FAULT_ENTRY].HiOffset); 

 

 __asm CLI; 

  PF_Entry->LowOffset = ((ULONG)Address & 0xFFFF); 

  PF_Entry->HiOffset = ((ULONG)Address >> 16); 

 __asm STI; 

 

 KeSetEvent(Event, 1,FALSE); //Signal the caller that we are done 

} 

 

 IDT Hook-ה ביצוע לאחר. הקודמים ממאמריי מאחד זאת ללמוד ניתן, הקוד פעולות את אסביר לא

 . הסתיים הדרייבר של תפקידו, המקורי Handler-ה והחלפת
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 מימושה עתב בהם שנתקלתי בעיות

 

 לב שמתי", Good Job" מציג והאתגר צריך שהוא כמו פועל שהוא ובדקתי ייברהדר את שכתבתי לאחר

 (. BSOD) קורסת המערכת האתגר מתכנית יוצא אני שכאשר

 הנכון הדף לטעינת בנוסף, המקורית Page Fault Handler-ה פעולת. הבעיה מקור מה הבנתי מחקר לאחר

 למערכת ספציפיים, נוספים נתונים מבני גם מעדכנת, Paging Structures-ה ועדכון הקשיח מדיסק

 בדיוק, במערכת לשיבושים לגרום יכולים, בהתאם יעודכנו לא אם, אלו נתונים מבני. Windows ההפעלה

 לבצע רוצה Windows-ו, נסגרת התכנית שכאשר זה - בתכנית קורה שבעצם שמה הבנתי .לי שקרה כמו

 הזיכרון לדף free-ה את לבצע מנסה היא, התכנית של הזיכרון לדפי( Page-out) שכזה" ()free" מן

 גורם זה והדבר ההפעלה מערכת של הפנימיים הנתונים במבני מופיע לא הוא אך, בזדון טען שהדרייבר

 .המערכת לקריסת

 

 מנסה Windows-ש לפני עוד" )להסגר מתחילה" האתגר תכנית כאשר: הוא ל"הנ לבעיה שהבאתי הפתרון

. Paging Structures-מה שלנו הדף של זכר כל וישמיד, שוב לפעולה יכנס הדרייבר, (()free-ה את לבצע

 עליו לבצע ינסה ולא, שלנו הדף את ימצא לא הוא, הטעונים הזיכרון דפי על יעבור Windows כאשר, כך

free(). בפונקציה שימוש ידי על מבצע אני זאת PsSetCreateProcessNotifyRoutine ,רוטינה" רושם"ש 

 :Windows-כל תהליך ב סגירת בעת מיד שתרוץ

PsSetCreateProcessNotifyRoutine(NotifyRoutine, FALSE);//Register a 

routine to be called when our process is terminated 

            

 //this routine will delete the modified page entry to avoid 

complications with Windows 
 

 והרוטינה שנרשמת:

 
void NotifyRoutine(IN HANDLE ParentId, IN HANDLE ProcessId, IN BOOLEAN 

Create) 

{ 

 if ( Create == FALSE)  

 {  

  if (ProcessId == (HANDLE)PROCESS_ID) 

  { //Mark the Page entry previously modified as INVALID to 

prevent it from being paged out. (and getting a BSOD) 

   ReplacePage(ENTRY_POINT, FALSE); 

   PROCESS_ID = 0xFFFFFFFF; //So we won't mess with any 

irrelevant process created with the same process ID! ;) 

  } 

 } 

}  



 

Smashing Ratinho For Fun And Profit  
www.DigitalWhisper.co.il 

 21  3122 יולי, 22גליון 

 

 
 

 סיכום

 

 מקווה ואני, הדרייבר תיבתבכ מאוד נהניתי. לאתגר והפתרון הדרייבר פעולת של התיאור נגמר כאן

 בפונקציה עשיתי לעזאזל מה להבין לנסות תוכלו, נוסף חומר תרצו אם. עליו לקרוא נהניתם שאתם

AltPageFault המצורף המקור בקוד: 

http://www.mediafire.com/?47unipn32py13jj  

 

http://www.mediafire.com/?47unipn32py13jj

