
 

  

About Memory And Its Weakness 

 עומר דייןמאת 

 

 הקדמה

בין אם מדברים על סתם לכתוב עבודה בוורד,  ,חשוב מאודהזיכרון הוא כלי , כאשר מדברים על מחשבים

המחשב מנהל את  ןבעזרת סביר על מספר טכנולוגיותאעל בעיות אבטחה. במאמר הזה  או שמדברים

 לטובתנו ןהמחשב, ואיך אנו יכולים לנצל אותעוזרות לנו להבין את  הללו סביר על איך השיטותאהזיכרון, 

. להבין את הזיכרון זה אחד הדברים החשובים עבור בעת ניתוח חולשות וכתיבת אקספלויטים לניצולן

 הבנה של המחשב. 

 

 מהו? -זיכרון 

ג כל מה שאתם מכירים. בין בעזרת ערכים אלה הזיכרון יכול לייצ .1או  0זיכרון הוא אוסף תאים המכילים 

( או בין RAM)כך פועל הזיכרון  1ומתח חשמלי גבוה שמסמן  0אם זה בעזרת מתח חשמלי נמוך שמסמן 

)כך פועל  1או  0)שלילי או חיובי( מסמן  אם זה בעזרת מטען מגנטי כאשר כל אחד מהמטענים המגנטיים

 (. כל שמונה סיביות נקראים ביתBitביט, זיכון הדיסק הקשיח(. במדעי המחשב כל תא כזה נקרא סיב )

(byteשני בתים נקראים מילה .) (Word .)1024 בית זה כבר מגה-קילו 1024בית. -בתים זה כבר קילו-

 בית. וכך זה ממשיך.-בית זה ג'יגה-מגה 1024בית. 

וכנית במאמר הזה, אנו נדבר על איך המחשב מנהל את הזיכרון שלו בזמן ריצת תוכנית. בין אם זה ת

שאנו פיתחנו ובין אם זה תוכנית שפותחה 

 על ידי גורם אחר.

הזיכרון של המחשב כמו שהזכרנו קודם 

והזיכרון של הדיסק הקשיח,  RAM-הוא ה

. הזיכרון של הדיסק HD-HardDisk-ה

הקשיח הוא עבור שמירת נתונים בצורה 

 RAM-פרסיסטנטית )קבועה( ואילו זיכרון ה

 [http://www.soyouwanna.com]במקור:     ל התוכנית.השוטף ש תפעולההוא עבור 

http://www.soyouwanna.com/images/memory-upgrade-computer-9782.jpg
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, בזמן ריצת התוכנית שלנו, כאשר המחשב מנהל את המשתנים שאנו רוצים RAM ןבזיכרואנו נתמקד 

 מוש עתידי.לשמור או תאים שאנו רוצים להקצות עבור שי

 

Stack&Heap - המחסנית והזיכרון המבוזר 

כל אחד מהם בעל שיטת פעולה שונה ועבור מטרה שונה. כאשר אנו מפעילים את התוכנית מערכת 

ההפעלה דואגת להקצות לנו שטח זיכרון אשר התוכנית שלנו תצטרך להתנהל בתוכו בלבד. זאת אומרת 

ון שלא שייכים לה, יותר מזה, סביר להניח ששטחי הזיכרון שהתוכנית שלנו לא תוכל לפעול בשטחי זיכר

האלה שייכים לתוכניות אחרות כך שאסור לה בשום פנים ואופן לפעול על שטחים אלה. הפלא ופלא גם 

שטח הזיכרון אשר מערכת ההפעלה הקצתה לתוכנית שלנו מתחלקת לכמה סגמנטים עיקריים )לכמה 

אם זה לשמירת נתונים סטטיים או לשמירת  ,טים תפקיד מיוחדשטחים עיקריים(. לכל אחד מהסגמנ-תת

נתונים באופן מבוזר או לשמירת הנתונים לשימוש באופן שוטף ואפילו לשמירת מערך הפקודות של 

 Theהתוכנית. העיקריים מבניהם שבאמת מעניינים אותנו במאמר הזה זה המחסנית והזיכרון המבוזר )

stack and the heap.) 

תפקידה לשמירת נתונים לתפעולה השוטף של התוכנית שלנו. כאשר אנו מגדירים משתנה המחסנית 

 חדש הוא ישמר על המחסנית לדוגמא: ValueTypeשהוא 

Int x = 3; 

הם  value typeמחסנית. משתני גם הם בשמרו יי value typeמחסנית. משתנים שהם בשמר יי xהמשתנה 

על  אמחסנית אלבאשר לא נשמרים  referense type-ד למחסנית. וזאת בניגובהערך שלהם נשמר ש

 מחסנית.ב ליהם נשמרעהמבוזר ואילו מצביע  ןהזיכרו

בתרגום LIFO( Last in first out )לפני שנתקדם אל הזיכרון המבוזר נסביר איך המחסנית פועלת. שיטת 

יס כדורים והם יורדים כמו מחסנית של רובה. אתה מכנ בדיוקצא. יהאחרון שנכנס הראשון שי -חופשי 

ככל שאתה מכניס יותר. כך שכאשר תוציא אחד מהם  למטה

אתה תוציא את העליון, את האחרון שהכנסת. אז במחסנית 

של התוכנית אנו מכניסים משתנים וכאשר נרצה להוציא 

משתנה אנו נוציא תחילה את האחרון שהכנסנו ולאחר מכן 

הכנסנו. באופן את זה שלפניו וכך עד שנוציא את הראשון ש

דיפולטי גודל המחסנית בתוכנית שאנו נפתח יהיה כמגה בית 

                                                                                  אחד.

 [sir.unl.edu]במקור:          

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://sir.unl.edu/portal/bios/Stack-m6c5da6f8.png
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כאשר אנו ניגשים למשתנה השמור על המחסנית אנחנו לא )!( מוציאים את כל המשתנים  חשובה:הערה 

שהכנסנו לפניו. אנו פשוט קוראים מהכתובת בזיכרון. כאשר אנו נרצה למחוק משתנה אנו נצטרך להוציא 

 את אלו שמעליו.

 הזיכרון המבוזר. 

 בדיוק, למעשה אין  LIFOון זה לא פועל בשיטת מרחב זיכרון אשר בו אנו נאגור נתונים. כאשר מרחב זיכר

שיטה בה הוא פועל. זאת אומרת שאם נרצה לגשת אל משתנה שכתוב בתוכו פשוט ניגש אל הכתובת של 

זאת אומרת  Refrense typeהמבוזר, ההיפ נשמרים גם נתונים שהם  ןהזיכרוהמשתנה הזה. חד וחלק. על 

יש  ++Cהמבוזר הכתובת שלהם נשמרת במחסנית. בשפת משתנים שבנוסף לכך שהם נשמרים בזיכרון 

 . לדוגמא:newהמבוזר ע"י המילה השמורה  ןהזיכרואפשרות לשמור נתונים על 

Dog myDog = new Dog (); 

 ומצביע אליו ישמר על המחסנית. HEAP-אשר הוא עצמו ישמר על ה "כלב חדש"בשורה זאת אנו מגדירים 

 

Cdecl - פונקציהשיטת העברת פרמטרים ל 

אנו צריכים  מסוימת. בפקודה מסוימתבהנתן המצב הבא: אנחנו המחשב. עכשיו אנו מפעילים תוכנית 

תגמר נחזור אל  ההפונקצילקפוץ אל פונקציה חיצונית ולשלוח לה שלוש נתונים, פרמטרים. כאשר 

 התוכנית המקורית. איך בעצם נעשה את זה?!

 עומדות בפנינו מספר בעיות: 

 חיצונית לא מכירה את המשתנים של התוכנית שלנו, זאת אומרת שהיא לא יכולה הפונקציה ה

 להשתמש בהם.

  אנחנו צריכים לקפוץ אל הפונקציה החיצונית ולאחר מכן כאשר תגמר לקפוץ אל הפונקציה

 הראשית )התוכנית המקורית(.

איך כל הפרוצדורה  , החוקים והכללים הללו שלcdeclעל מנת לפתור בעיות אלו נוצר הפרוטוקול הזה 

 הזאת תתנהל. 

איך זה פועל? אז כאשר הבנו מה הבעיות שעומדות בפנינו הגענו למסקנה שהדרך הטובה ביותר היא 

ואז לגשת אליהם דרך הפונקציה. ואיך נעשה את זה? פשוט מאוד. את  ןבזיכרולשמור את המשתנים 

לנו אצנשלוף אותם. אבל קיימת  ציההפונקנדחוף למחסנית. בתוך  ציההמשתנים שאנו רוצים לשלוח לפונק

הוא פשוט. אם יש  ציההפונקולחזור ממנה. החלק של הקפיצה אל  ציהעוד בעיה. אנו רוצים לקפוץ לפונק

אנו יודעים גם מה הכתובת שלה כאשר התוכנית מתקמפלת. אבל מה לגבי הקטע של  ציההפונקלנו את 

http://www.digitalwhisper.co.il/
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שבה הפסיקה התוכנית את פעולתה? גם את זה נעשה אל אותה פקודה  בדיוקלחזור לתוכנית המקורית 

 בעזרת המחסנית. 

 טכנית זה נראה ככה: כאשר פונקציה קוראת אל פונקציה חיצונית קוראים הדברים הבאים:

 .דחוף את הכתובת של הפעולה הבאה )בשביל שהתוכנית תדע לאיזה פעולה הגענו( .1

 דחוף את המשתנים שאתה רוצה להעביר לפונקציה. .2

 אל הפונקציה.קפוץ  .3

 שלוף את המשתנים. )בתוך הפונקציה( .4

 המימוש של הפונקציה כל מיני שקר ועוד שקר שווה שקר.... )בתוך הפונקציה( .5

 שלוף את הכתובת שנרצה לחזור אליה. )בתוך הפונקציה( .6

 קפוץ אל הכתובת ששלפת. )בתוך הפונקציה( .7

 תמשיך את הפונקציה המקורית. .8

 

. כמובן שכאשר נקמפל תוכנית בשפה עילית המהדר Cdeclהחוקים של  את תשמממשכך נראית תוכנית 

 ידע לממש את אופן זה בעצמו.

פתח לנו במחסנית המבנה הזה: כתובת חזרה אליה נקפוץ כאשר יעבור כל פונקציה שתקרא י ,כך

הפונקציה תגמר. הפרמטרים של הפונקציה. ולאחר מכן משתנים מקומיים שימחקו בסוף הפונקציה. כל 

. אם תנסו לחשוב על זה לרגע, לכל פונקציה שנפתחת כאילו יש מחסנית StackFrameמבנה כזה נקרה 

משלה שממנה היא מתחילה לכתוב ולקרוא. כאשר היא שולפת מהמחסנית איבר שהוא כתובת החזרה 

 אל הפונקציה המקורית, הפונקציה יודעת שפה נגמרת המחסנית שלה.

http://www.digitalwhisper.co.il/
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 :StakFrame-תמונה שממחישה את ה

 

 [http://en.wikipedia.org/wiki/Call_stack]במקור: 

 

Stractured Exception Handeling - SEH 

Microsoft "התנהגות של התוכנית שלנו החורגת מגבולות  - פיתחה שיטה לניהול התנהגות עם "חריגות

ת אומרת, כאשר התוכנית שלנו צריכה להתמודד עם משהו אשר היא לא תוכננה ההתנהגות התאימה. זא

אין זה יהיה דבר מפתיע אם ההתנהגות שלה תהיה מעט חריגה מהרגיל. לדוגמא: כאשר  אתולהתמודד 

יש לנו תוכנית שמקבלת מספר ומחזירה את ההופכי שלו, אז לא תהיה כל בעיה לשלוח לתוכנית שלנו 

ים שהיא תחשב את ההופכי שלו. אבל מה אם נשלח לתוכנית שלנו מילה במקום מספר ולהיות בטוח

להניח שהתוכנית שלנו  ראז? סביבשורת הקלט נרשום "מכבי"? מה יקרה  3מספר? אם במקום לרשום 

תפעל בצורה חריגה. המנגנון שמיקרוסופט פיתחו הוא מנגנון להתמודד עם בעיות אלו. במנגנון זה 

פשרות להתריע על התנהגות חריגה שלה כך שהמפתח יוכל לעצור את התוכנית לתוכנית שלנו יש א

 נראה דוגמא: באותו מקרה )אם הוא מחליט כך כמובן(.

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
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מה שאנו רואים כאן זה מתודה שאמורה לחלק שני מספרים שהיא מקבלת מבחוץ. מה שהיא עושה 

שהיא לא יכולה לחלק באפס ואם ואם כן היא זורקת שגיאה  0בפועל היא בודקת אם המספר השני הוא 

המספר השני הוא לא אפס אז היא מחזירה את תוצאת החילוק. כמובן שמיותר לציין שאם המספר השני 

 ( ומפסיקה את פעולתה.Exceptionהוא אפס אז הפעולה זורקת את החריגה )

עם שקורת בפיתוח תוכנה כלי החריגות הוא כלי בעל כח רב. מעבר לכך שאפשר לזרוק חריגה בכל פ

. נראה דוגמה אתהבעיה חריגה בתוכנית על המפתח גם לדעת לתפוס את החריגה שנזרקה ולהתמודד 

 :לכך

  

אומר  try. הבלוק 0-ב 9מה שאנו רואים כאן זה את התוכנית הראשית אשר מנסה )!( לבצע חילוק של 

תוכנית, במקרה לתוכנית לנסות לעשות את מה שכתוב בתוך הבלוק. במקרה שהצלחת תמשיך את ה

זה הבלוק שתופס את חריגה(. בתוך  catchשלא הצלחת תתפוס את החריגה שנזרקה ותדפיס אותה )

מוגדרות רצף פעולות שנרצה להפעיל במקרה שבאמת קורת התנהגות חריגה ונזרק  catch-הבלוק של ה

Exception. 

 Exception-וצה לזרוק את הבעצמה אלא ר Exception-פונקציה יכולה להחליט שהיא לא רוצה לטפל ב

 תראה ככה: mainציה קלדרג גבוה יותר, אל הפונקציה שקראה לה. מה שיקרה זה שהפונ

 

מה שהשתנה עכשיו זה שהתוכנית לא מדפיסה את החריגה אלא זורקת אותה אל הפונקציה שקראה לה. 

גרפי אז לפונקציה לדוגמא אם אנחנו משתמשים בממשק  ,יכולות להיות הרבה סיבות לעשות דבר כזה

main  אין את המחלקות ומשתנים המתאימים להדפיס לממשק הגרפי הודעת שגיאה אז היא תזרוק את
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החריגה לדרג גבוה יותר שאם יש לו את הכלים המתאימים לעשות את זה אז הוא ידפיס ואם לא אז הוא 

 ותדפיס את הודעת השגיאה.יזרוק את זה גם כן לדרג שמעליו ככה עד שנגיע למתודה שכן תוכל להדפיס 

  נקודה חשובה: אם בכל המתודות שלנו נזרוק את השגיאה לדרג גבוה יותר ולעולם לא נטפל בה נגיע

למצב בו הדרג הבא הוא מערכת ההפעלה והחריגה תזרק אל מערכת ההפעלה אשר תטפל בה 

 )בהרבה מקרים הטיפול יהיה סגירת התוכנית שלנו מחשש שהחריגה בעיתית מאוד(.

 מה קורה בפועל ואיך זה קשור לזיכרון?

שבתוך המחסנית שלנו  StackFrame-בתוך ה catch-ו tryאז מה שקורה בפועל בכל פעם שאנו עושים 

 נשמרים שתי דברים:

 הנוכחית. ציהלפונקכתובת הטיפול בחריגה של הדרג שמעלינו, זאת אומרת הפונקציה שקראה  .1

 מקרה ולא נרצה להעביר את החריגה לדרג מעל(.כתובת של הטיפול בחריגה בדרג שלנו )ב .2

 :Exception handlers-עם ה StackFrame-תמונה קטנה שמתארת את ה

 

 [http://www.howzatt.demon.co.uk/articles/oct04.html]במקור: 
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 להזרקת קוד לתוך הזיכרון ארכיטקטורת פון ניומן והקשר

, שפת סף. כל שפה נכנסת לאחת או יותר מהגדרות הללו. High Level ,Low Level ,Scriptingשפה עילית, 

כל הגדרה היא שונה מהאחרת בכלים שהיא מציעה באחריות שהיא לוקחת על עצמה וכו'. תנו לי להגיד 

ת שלכם, בכל מקרה התוכנית שלכם תהפוך לכם סוד: זה לא משנה באיזה שפה אתם כותבים את התוכני

להיות בשפה שלא נמצאת ברשימה שכתבתי קודם. אולי חלק יהפכו לשפה אחרת כשפת ביניים אבל 

 בסופו של דבר, כולם הופכים לשפה אחת. שפת מכונה.

 מהי שפת מכונה?

. מה IFזה תנאי  ולא יודע אפילו מה Forבנינו: אף מעבד לא יודע מה זה לולאת  רשיישאעוד סוד, אבל 

כזה הוא צריך לחבר בין שתי  011010101011010שהמעבד כן יודע זה שכאשר מגיע אליו רצף של 

משתנים או לחלק שתי מספרים או כל שקר כזה או אחר שתמציאו לעצמכם. זוהי שפת מכונה. זו שפה 

ועם זה הוא עושה  , ממתח גבוה ומתח נמוך שמעבד יודע לזהות.1-ו 0-שמורכבת בצורה רעיונית רק מ

את כל הקסמים שהוא עושה. )בפועל פיתוח בשפת מכונה )מה שאפשר להגדיר ספורט אתגרי( לא נעשה 

אלא נעשה עם כל סוגי התווים שאפשר לייצג עם שמונה סיבים, כל רצף של שמונה סיבים,  1-ו 0רק עם 

  דהיינו כל בית, מגדיר למעבד איך לפעול(.

מרת בגדול דבר כזה: התווים בשפת מכונה, הפקודות, חייבים להישמר על ארכיטקטורת פון ניומן או

הזיכרון )כמובן, הרי המעבד לא יכול להמציא את הפקודות משום מקום, הם חייבות להיות שמורות 

( והם נשמרים על אותו זיכרון שבו נשמרים המשתנים של התוכנית. קחו רגע לחשוב על זה. איפשהו

שהם תווים )הרי גם הם מיוצגים על ידי שמונה סיבים, בתים( נשמרים לצד המשתנים של התוכנית, 

 הפקודות של המעבד, שהם גם תווים )שמגדירים למעבד איך להתנהג(.

 את המשתנים של התוכנית אנחנו יכולים לקבוע. לדוגמא אם התוכנית מקבלת קלט ושומרת אותו בזכרון.

 תוך הזיכרון של התוכנית על ידי אותו הקלט מהמשתמש.האקר יכול להכניס תווים שהם פקודות מעבד ל

בסופו של דבר מה שכל זה אומר לנו זה שאפשר לאחסן בתוך כל מקום בזיכרון קוד של תוכנית זדונית, 

לרוב הבעיה תהיה לגרום לתוכנית המקורית לפנות אל הקוד הזדוני שלנו ולהריץ אותו. ועל זה נסביר 

שארכיטקטורת פון ניומן כוללת בתוכה עוד הרבה הגדרות על פעולת  כמובן בחלק של ניתוב התוכנית

  המחשב שעליהם לא נרחיב במסגרת מאמר זה.
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 ניתוב התוכנית

לרוב ניתוב התוכנית יהיה אל מקטע קוד זדוני שהזרקנו ונרצה להפעיל, אך לא תמיד, בהרבה מקרים אנו 

 וכנית.נרצה פשוט לנתב את התוכנית אל מקטע אחר שקיים כבר בת

לנו המשתמשים בתוכנית כלשהי לא תמיד יהיה לנו דרך לנתב את התוכנית לכל מקום שנרצה. יכול להיות 

שנוכל לנתב את התוכנית אל מספר מסלולים שהמפתח קבע מראש שאפשרי לנתב את התוכנית אליהם. 

ום שחושק ליבנו. לנתב את התוכנית אל כל מק - אבל אנחנו, בתור האקרים בפוטנציה, רוצים יותר מזה

תוכנית לא אמורה לאפשר לנו לעשות דבר כזה. ואנחנו בתור האקרים לא אמורים אפשר לתוכנית לנצח 

 אותנו. אנחנו רוצים כן לנתב את התוכנית איך שאנו רוצים. ופה מגיע הקטע של פרצות אבטחה.

עצמנו. אותה דרך תהיה שהו למצוא דרך לנתב את התוכנית אל מקום כלשהו שקבענו לכאנחנו צריכים אי

אבטחה באותה תוכנה. קיימות הרבה אפשרויות לפרצות אבטחה בתוכנות וכל מפתח יודע הפרצת 

להיזהר מהם. כמובן שסביר להניח שהוא לא מצליח להתגונן בפני כל מה שקיים. כל מה שאנחנו צריכים 

 .לטובתנוה אבטחה בתוכנה שאנו רוצים לפרוץ ולנצל את ז פרצתלעשות זה לחפש איזה 

ננסה להכיר כמה דרכים שקשורות לנושא שאנו מדברים  ,קצת לפני שאנו מדברים פרצות אבטחה קיימות

 עליו בחלק זה של המאמר, ניתוב התוכנית.

בואו נחזור קצת אחורה, אל כל הנושאים שדיברנו עליהם עד עכשיו. כמה פעמים אמרנו שעבור פעולה או 

במחסנית את הכתובת, בשביל שהתוכנית תדע לאן להמשיך" )טוב זה לא חוקים אנו, ואני מצטט, "שמים 

במילים אחרות אנחנו  אבל זה מעביר את הרעיון(. ,של מה שנאמר במאמר המדויקהציטוט  בדיוק

ב. בגדול, אם נצליח לשלוט על ערך הכתובת שנכנסת נוטמכניסים לזיכרון את הכתובת אליה התוכנית ת

ל לנתב את התוכנית לכל מקום שנבחר. כי התוכנה פשוט תשלוף את הערך לתוך המחסנית אז אנו נוכ

הזה שעבורה הוא ערך לגיטימי לכל דבר ותקפוץ אליו, וכל זה בלי לדעת שאת הכתובת אנחנו החדרנו 

 מבחוץ ובאותה כתובת מחכה לה קוד זדוני.

  דיברנו על זה שכלStackFrame תוכו ערך החזרה של הפונקציה שקראה אליו מכיל בCdecl -  

  דיברנו על זה שמנהל החריגות שלנו שומר את הכתובת של המנהל חריגות של הדרג הגבוה יותר- 

SEH. 

שליטה על אחד מהערכים האלה תביא לאותו האקר שליטה על ניתוב תוכנית. באותו רגע הוא ניצח. הוא 

  אפילו אל קוד זדוני שהוא עצמו הזריק. מסוימיםוצה במקרים מנתב את התוכנית לכל מקום שהוא ר

שמאוד קשור אל  EIPלפני שנציג פרצת אבטחה שיכולה לעזור לנו לפרוץ תוכנית נסביר במילה על האוגר 

 כל הקטע של ניתוב התוכנית.
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ל פקודה הוא אוגר המכיל בתוכו את כתובת הזיכרון של הפקודה הנוכחית. עם כל הסתיימות ש EIPהאוגר 

האוגר מתקדם אל הפקודה הבאה. דהיינו הכתובת משתנה אל כתובת הפקודה הבאה. כמו שאתם בטח 

מבינים שליטה על אוגר זה גורמת לשליטה על ניתוב התוכנית. שכן אם יכולנו לבחור מה יהיה כתוב שם 

 אז היינו בוחרים איזה פקודות יפעלו.

 תה אנו יכולים לבצע מניפולציות רבות על הזיכרון.בואו נראה פרצת אבטחה מאוד מפורסמת שבעזר

 

Buffer Overflow - גלישת מחסנית 

הסבר הכי פשוט שאפשר לדבר הזה זה גלישת מידע מחוץ לגבולות המוגדרים של אותו מידע. ואם נגיד 

 .יש מידע ששייך לחלק אחר של התוכנית bufferיותר מזה אז סביר להניח שלאחר אותם גבולות של אותו 

פשוט מאוד,  ,בתים 10תדמיינו לכם את הזיכרון בתור מערך בתים בשורה נגיד שהגודל הכולל שלו הוא 

 תאי מערך שכל אחד מהם בגודל של בית, שמונה סיבים. 10שורה של 

 

בתים האחרים  6-בתים הראשונים מצד שמאל שייכים לספיידרמן, וה 4-עכשיו נגיד שאני מגדיר שה

אחד מהתאים שמור "כח על" שאותו גיבור יכול לעשות. בהתחלה אני כותב  שייכים לבאטמן. בכל

 כוחות על. איך הזיכרון שלנו יראה? יראה ככה: 2כוחות על. ולבאטמן גם כן  2לספיידרמן 

 

 ך:אכותב לכל אחד מהם עוד שתי כוחות על. המערך יראה כ אם

 

כוחות על של באטמן ולבסוף שתי בתים  4וד כוחות על לאחריהם במערך מגיעים ע 4יש עכשיו לספיידרמן 

 לבאטמן. םששייכיריקים 
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 כוחות על. המערך יראה ככה: 2בואו נגיד שאני ממשיך לכתוב לכל אחד מהם 

 

שימו לב מה קרה. לספיידרמן לא נשאר מקום לכתוב בו כוחות על ולכן כאשר בכל זאת כתבתי לו כוחות 

ו, את כוחות העל הראשונות של באטמן. ובאטמן מבחינתו כתב על הם נכתבו על ידי כך שהם דרסו, מחק

 שתי כוחות על בתאים החופשיים שנשארו לו.

מה היה קורה לבאטמן? הוא היה מנסה לבצע את כח העל הראשון שלו )לזמן  ,אם זה היה קורה באמת

שייך עטלפים או שקר כזה או אחר( אבל מכיוון שכח זה נמחק ובמקומו נכתב כח על אחר )כח ש

 לספיידרמן( אז בטעות יצא לו כורי עכביש.

מה שקרה בעצם זה שחרגנו מגבולות שהוגדרו לנו מראש, ודרסנו מידע שמשומש במקום אחר בתוכנית. 

כל זה טוב ויפה אבל איך זה עוזר לנו? תחשבו על זה ככה: אמרנו שהמשתנים שלנו כתובים על 

 ובות על המחסנית. אפשר לדרוס אותם. המחסנית. וכתובות ניתוב של התוכנית גם כן כת

אנחנו מקבלים ניתוב מלא של המשך התוכנית. במקרה שהזרקנו קוד זדוני אנו נוכל לנתב את התוכנית 

 .נראה דוגמא לאיך זה פועל שלנו לשם.

 

תווים  10שימו לב לתוכנית הכתובה בצד ימין. זאת תוכנית פגיעה. היא מגדירה מערך תווים בגודל 

לשם את התווים שהיא קיבלה כפרמטרים. וכל זאת בלי לבדוק האם זה אפשרי ולא חורג  ומעתיקה

תריץ את התוכנית כראוי כפי אתם רואים  Helloמגבולות המערך. אז הפעלה של התוכנית עם המחרוזת 

 )במיוחד שימו לב למצב האוגרים כפי שניתן לראות בתמונה, אין שום דבר יוצא דופן(.
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זו על מנת לדרוס כל מידע לאחר המערך על ידי כך שנשלח קלט ארוך ממה שהתוכנית  פרצהננצל את 

 מצפה לקבל.

 

(. יותר מזה, 43לערך הקסהדצימלי יוצא לנו  C)בהמרת התו  "C"כל הזיכרון נדרס ובכל מקום נכנס הערך 

, גם הוא אשר אחראי להמשך התוכנית EIPשימו לב למצב האוגרים בצד ימין, ובמיוחד למצב האוגר 

 נדרס. הקלט שהכנסנו הצליח לשנות את האוגר הזה. מה שאומר שאנחנו יכולים לשלוט עליו.

הצעד הבא יהיה לבדוק איזה מבין כל תווים שהכנסנו דרסו את האוגר הזה. הרי הכנסנו מאות של תווים 

רוצים, נרצה  ורק ארבעה מהם באמת משנים את כתובת האוגר. כל מנת שנוכל לשנות אותו לכל מה שאנו

דורסים את האוגר. הרעיון הכללי יהיה ליצור מחרוזת ארוכה שלא חוזרת על עצמה  םמהתווילדעת איזה 

את הרצף שדרס את האוגר )אותו כמובן נראה בדיבאגר  חנקבשום מקום, ולהכניס אותה לתוך התוכנית. 

ם שלו במחרוזת. מכיוון )אותה תוכנית שאיתה אני מצלם לכם את מצב האוגרים(( ונבדוק את המיקו

, שלא םתווינדע לאחר כמה  רכזה. כאששהמחרוזת לא חוזרת על עצמה בשום מקום נקבל רק רצף אחד 
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ממש משנה לנו מה יהיה כתוב בהם, מגיעים התווים הדורסים נוכל לדרוס את האוגר כפי שנרצה )על ידי 

 שממומש בפיתון. monaש בכלי בשם שינוי התווים האלה, כמובן(. על מנת לבצע את הרעיון הזה נשתמ

 

שידרסו לנו  םלתוויאת המחרוזת נכניס לתוך התוכנית ונמצא כמה תווים צריך לחרבש בשביל להגיע עד 

ואז להתחיל לכתוב את כל המחרוזת  PROGRAM.EXEולרשום  cmd-ל סלהיכנאת האוגר. )אם לא בא לכם 

שיעשה את זה )כי לקובץ הזה בניגוד לחלון  BATCHהזאת, תו, ואני מניח שלא בא לכם( תכתבו קובץ 

CMD  כן תוכלו לבצע הדבקה למחרוזת שלmona.לא יותר מדי מסובך ,) 

 תווים לאחר תחילת המחרוזת דורסים את האוגר. 348שנמצא  As2Aבמקרה שלי יצא 

. אם הכל Cתווי ואז עוד רצף של  Bתווי  4. לאחר מכן Aתווי  348כניס לתוכנית נעכשיו  זאתעל מנת לוודא 

בבסיס הקסהדצימלי(. כל  42) Bנדרס וכתוב בו ארבעה תווי  EIPילך כשורה אנו אמורים לראות שהאוגר 

 חריגה של תו לפה או לשם אמורה להיראות באוגר.
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אנו רואים שהצלחנו לדרוס את האוגר. זאת אומרת שאנו מצליחים לנתב את התוכנית לאיזה כתובת שאנו 

לכל ערך, כתובת, שנרצה(. בואו נקח את זה צעד אחד קדימה.  Bשינוי אותם ארבעת תווי רוצים, על ידי 

 ?בפניםאיך נריץ קוד שאנו מזריקים 

אז כמו שלמדנו בנושא של ארכיטקטורת פון ניומן אנו צריכים להזריק את הקוד בשפת מכונה ולנתב את 

 .Payload-התוכנית שלנו אל אותו קוד. הקוד הזה נקרא ה

 .Payload-. ואיפה נזריק את הPayload-ות מספר בעיות. ניתוב התוכנית אל הכתובת של הקיימ

היא  תרוצים. והאמכבר התגברנו. אנחנו מצליחים לנתב את התוכנית למקום שאנו  ההשנייעל הבעיה 

שלא עושים כלום אנו נזריק את הקוד  Aתווי  348שגם על הבעיה הראשונה התגברנו. במקום רצף של 

 ו. וכמובן אחרי זה ננתב את התוכנית אל אותו קוד שלנו.שלנ

 אז איפה הבעיה?

הבעיה היא שאנו לא יודעים לאיזה תא בזיכרון הקוד שלנו יוזרק. אם היינו יודעים היינו מכוונים את 

 התוכנית שלנו אל הכתוב הזו. אבל אנו לא יודעים.

 איך מתגברים על הבעיה?

. ESPשנדרס קיים עוד אוגר שנדרס. אוגר  EIPאחרונה, חוץ מהאוגר שימו לב למצב האוגרים בתמונה ה

ונדרוס  EIPלאחר כמה תווים סתמיים אנו דורסים אותו, כפי שעשינו לאוגר  monaמה אם נמצא בעזרת 

אנו נשאר רק עם בעיה קטנה, לנתב את התוכנית אל אוגר  ,אותו עם רצף של פקודות מעבד? אם נצליח

ESPבעייתי. נוכל למצוא כתובת זיכרון שאומרת למעבד לקפוץ אל  . וזה האמת, פחותESP ותאמינו לי, לא .

 חסרים כתובות כאלה. אנחנו צריכים מקום כלשהו, שבו כתובה השורה הבאה:

JMP ESP // ESP - קפוץ אל  

כאשר ננתב את התוכנית אל הכתובת של שורה זו, התוכנית תבצע את הפקודה שכתובה שם, הפקודה 

, אז התוכנית תקפוץ לשם. כשהיא תגיע לשם תחכה לה המתנה שהכנו לה, קוד ESP-לקפוץ ל אומרת

 שהזרקנו שיופעל על גבי המחשב.
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. אז כל מה ESPזאת אומרת קפוץ אל  JMP ESPחיפוש בדיבאגר מביא אותנו אל שורה שאומרת למעבד 

 ה, כבר הצלחנו לעשות.שנשאר לנו זה לנתב את התוכנית אל הכתובת של הפקודה הזאת, ואת ז

 

 SEH -דוגמא נוספת 

קרה במחסנית ודרסנו היישר את כתובת  Overflow-. הDirect EIP-הדוגמא הקודמת הייתה דוגמא ל

 .EIPהאוגר 

מנהל החריגות ) Overflow SEH - Structed Exception Endlerהפעם של נוספת, דוגמא  נראה כעת,

י נלמחסנית נכנסים שמחסנית. נזכר רגע איך זה פועל. שיקרה ב Overflow-. הפגיעות תהיה שוב ב(שלנו

היא לחריגה הבאה )כך שנוצרת לנו  ההשניייהם כתובות. הראשונה היא למנהל החריגה, נערכים, ש

רשימה מקושרת של כל החריגות(. כאשר נזרקת חריגה אנו בודקים אם מנהל החריגה הראשון שלנו יכול 

הטיפול, אם לא, תלך אל המנהל חריגות הבא ברשימה ותבדוק את  תקצייפונלטפל בחריגה, תפעיל את 

החולשה היא בכך שהתוכנית דוחפת למחסנית את כתובת המנהל חריגה ואת  זה גם עליו וכן הלאה.

 לנו השתלטות על ניתוב התוכנית.  ןתיתעל כתובות אלו  תשהשתלטוכתובת החריגה הבאה. אז כמובן 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/


 
 

About Memory And Its Weakness 

www.DigitalWhisper.co.il 

 06  2014 יליו, 52גליון 

 
 
 
 
 

 :תוכנה פשוטה ופגיעה שלא עושה משהו מיוחד נראה את זה קורה: הכנתי

 

באופן לא בטוח. )שימו לב שמטעמי נוחות  tryהתוכנה פשוט מקבלת מחרוזת ומעתיקה אותה בתוך בלוק 

של דיבוג התוכנית יכולה לקבל את המחרוזת כפרמטר או כקלט בתוכנית )הנקודה של הדוגמה הזאת היא 

 להראות רק איך החולשה מנוצלת((
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 ל את התוכנית:נפעי

 

 :SEHChain-עבור קלט מתאים התוכנית פועלת באופן טוב. נסתכל על מצב רשימת ה

 

 עכשיו נכניס לתוכנית קלט ארוך מדי עבורה:
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 :SEHChain-בואו נראה את התוצאה ב

 

אנו רואים שהצלחנו לדרוס את הכתובת של החריגה, ואת כתובת החריגה הבאה )בגלל זה הוא לא מוצא 

 '.Aשזה התו ' '0x41'ד חריגות(, ואנו רואים שדרסנו אותם עם התו עו

 4-ב -אז אנו יודעים בערך איפה המיקום שלהם  'A'-אם אנו יודעים שהתווים הדורסים הם ברצף ה

יראה לנו באיזה  שידרוסהתו  -אז עכשיו נכניס בכל שורה תו אחר  השורות הראשונות של הקלט בקונסול.

 ים:שורה התווים הדורס

 

 :SEHChain-בואו נסתכל על מצב ה

 

 בשורה הרביעית. איפשהוולכן התווים הדורסים נמצאים  'D'הוא התו הדורס, זהו התו  '0x44'התו 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/


 
 

About Memory And Its Weakness 

www.DigitalWhisper.co.il 

 09  2014 יליו, 52גליון 

 
 
 
 
 

אנו נכניס שלושה שורות של זבל )תווים שאנו יודעים שהם לא הדורסים אז לא  בדיוקבשביל למצוא איפה 

 (:ABC-זהים )רצפים שונים, אפילו לפי ה םתווי 4צפים של משנה מה הם יהיו( ובשורה הרביעית נכניס ר

 

 איפה נמצאים התווים שאנו מחפשים: בדיוקלפי התווים שנמצא שהם דורסים נוכל לדעת 

 

'. והתו שדרס את Iשזה התו ' '0x49'טוב אז אנו רואים שהמצביע למנהל חריגה הבא נדרס עם התו 

 .'J'שזה התו  '0x4A'ת הוא הטיפול בחריגה הנוכחי תלפונקצייהמצביע 

)שזה בעצם שלוש שורות של תווים  Aתווי  80*3מה שאומר לנו שבקלט של האקספלויט שלנו אנו נכניס 

)שזה שמונה רצפים של רביעיות תווים שלא חשובים לנו(,  Aתווי  8*4שלא חשובים לנו(, לאחר מכן עוד 

 .SEHChain-ולאחר מכן את התווים שידרסו את ה

-נדרוס אותו בכתובת שבה נחדיר את ה -טוב לכאורה זה אמור להיות ברור ? נדרוס אותו במהאבל 

shellcode .שלנו, ככה כאשר התוכנית תקפוץ אל מנהל החריגה היא תגיע אל הקוד המוזרק שלנו 

יגיע הקוד המוזרק שלנו בזיכרון )מה שאומר שאנחנו לא  ןאנחנו לא יודעים לא ,אבל קיימת בעיה אחת

ים באיזה כתובת זה יהיה(. לכן צריך לחשוב על משהו יותר חכם. דבר אחד בטוח, הקוד המוזרק צריך יודע

 בקלט, או לפני הכתובות שאנחנו הולכים לדרוס או אחריהם. איפשהולהיות 

מה שקורה במחסנית כאשר התוכנית קופצת אל המנהל  אז קיימת שיטה להתמודד עם הבעיה הזאת,

המחשב דוחף לשם )למחסנית( שתי כתובות. הראשונה מבניהם )זאת שתהיה חריגה הנוכחית הוא ש
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( היא כתובת המצביע לחריגה הבאה. מבחינת התוכנית, אם אי אפשר לטפל בחריגה הלשניימתחת 

הזאת בעזרת המנהל חריגה הנוכחית היא תעביר אותה אל מנהל החריגה הבא, ובשביל זה היא צריכה 

את הכתובת הזאת  חשניקלמחסנית(. הרעיון של השיטה הזאת אומר את הכתובת שלה )שהיא דחפה 

איך נצליח לקפוץ  -ונקפוץ אליה, ושם יחכה לנו הקוד המוזרק. ואז אנחנו שואלים את עצמנו שתי שאלות 

אל הכתובת הזאת דרך המנהל חריגה הנוכחי. ושאלה יותר קשה, האם זה אומר שהקוד המוזרק יצטרך 

 תווים? 4להיות רק 

תווים? כי אם אנחנו אומרים שהמקום הזה שקופצים אליו הוא המצביע למנהל החריגה הבא מה  4ה למ

תווים האלה מגיע מנהל החריגה הנוכחי )ואותו כמובן אנחנו דורסים בכתובת כלשהי,  4-שאומר שאחרי ה

 (.shellcode-זאת אומרת שחשוב לנו ששם לא יהיה ה

את כל המודולים שהתוכנית טענה בשביל לרוץ )מודולים של  חקנ -לשאלה הראשונה יש תשובה כזאת 

 מערכת ההפעלה אנחנו נעדיף( ונחפש בהם פיסת קוד שעושה את הדבר הבא:

 תוציאי כתובת מהמחסנית, תוציאי עוד כתובת מהמחסנית, תחזרי אליה.

בהוצאה אותנו לקוד המוזרק. אז  חתיקמהם  השהשניילמה? אמרנו שלמחסנית נדחפות שתי כתובות, 

כבר נרצה לקפוץ אל אותו ערך. לכן נחפש רצף  ההשנייהראשונה לא חשוב לנו הערך שנשלף, בהוצאה 

 פקודות כאלה:

POP/POP/RET 

 רשימת המודולים שהתוכנית טענה: - בואו נראה איך עושים את זה

 

 חפש את רצף הפקודות:אובו אני  kernel32בחרתי את 
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את הכתובת של הפקודה הראשונה שיגיד  חקאשמצאתי. לכן אני השורות שמסומנות בכחול הם מה 

דרוס את המצביע למנהל החריגה הנוכחית עם הכתובת א)זאת אומרת שאני לתוכנית שלי לקפוץ אליה. 

הזאת(. מה שיקרה זה שהתוכנית תקפוץ לפה, ורצף הפקודות האלה יגרמו לה לקפוץ אל אותו מצביע 

 תווים פנויים(. 4שלנו )למרות שיש לנו שם רק  shellcode-הלמנהל החריגה הבא, שם נשים את 

איך פותרים את הבעיה של ארבעת התווים? פשוט מאוד, אנחנו צריכים לא לשנות את ארבעת התווים 

-אז נרשום את ה (POP/POP/RETנכון? )כי זה הכתובת שתפנה אל  ,שמגיעים לאחר התווים האלה

shellcode ע התווים שיש לנו נעשה קפיצה אל האחרי הכתובת הזאת, ובארב-shellcode. 

בגדול ארבעת התווים האלה אומרים דלג  '0xEB\0x06\0x90\0x90\' : נראית ככה shellcode-קפיצה אל ה

 את התוכנית. לבצעמעל הארבע תווים הבאים ומשם תמשיך 

 אז האקספלויט שלנו יראה ככה:

  הרבה תוויA  מקודם( המדויק)חישבנו את המספר. 

 4 תווים שהם פעולת דילוג על ארבעת התווים הבאים. 

  שם יחכה לה( כתובת אליה התוכנית תקפוץ כאשר תיזרק החריגהPOP/POP/RET). 

 Shellcode. 

שנשתמש בו הוא פשוט פותח מחשבון. לא עושה משהו מיוחד. רק בשביל להראות שאפשר  shellcode-ה

 להריץ כל קוד על מחשב הפגיע.

 ף הקוד המלא של האקספלויט.בעמוד הבא מצור
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 נפעיל אותו ונראה מה קורה:כעת 

 

 !הצלחנו

 אמתית. פעילותשלנו היינו משנים לקוד קצת יותר זדוני במקרה של  shellcode-כמובן שאת ה

 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/


 
 

About Memory And Its Weakness 

www.DigitalWhisper.co.il 

 24  2014 יליו, 52גליון 

 
 
 
 
 

 סיכום

על נושאים רבים, בהקשר זיכרון של תוכנית ואיך המחשב שלנו מנהל אותה. כמובן  נומאמר זה דיברב

אפשר ללמוד בעוד מקומות רבים, יש הרבה איפה להרחיב ולתאר. על כל נושא תמצאו ספרים מכל נושא 

 .רבים באינטרנט או בכל מקום אחר

לכל הדוגמאות היו כמובן הסברים ותיאורים לפני. אך למרות זאת כמובן גם בדוגמאות לא תיארנו את זה 

 את הדברים האלה באמת. באופן מלא. לפי דעתי רק ניסיון אמיתי והתנסות יכולה ללמד

 

 על המחבר

מקרית גת, משרת ביחידה מובחרת בחיל המודיעין. עוסק בפיתוח ואבטחת  19בן ואני עומר דיין,  שמי

היה עבורי מקור מידע איכותי ונגיש. למדתי  DigitalWhisperמידע בעיקר. מתעניין מאוד בטכנולוגיה. 

זדמן לי לכתוב פה עוד מאמרים. עבור כל בקשת עזרה ממנו המון. והחלטתי לתרום לו בחזרה. מקווה שי

 omerxdayan@walla.com :או שאלה או דבר כזה אתם מוזמנים ליצור איתי קשר
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