Kernel Exploitation & Elevation of Privileges on
Windows 7
מאת יובל עטיה

הקדמה
לרוב כשמדברים על חולשות ( )Vulnerabilitiesועל אקספלויטציה ( ,)Exploitationהגביע הקדוש והנושא
שזוכה להכי הרבה חשיפה הוא חולשות ( Remote Code Execution - RCEבעברית :הרצת קוד מרוחק).
משפחת החולשות הללו בהחלט ראויה לחשיפה שלה ,שכן מדובר במשפחת חולשות שמאפשרות הרצת
קוד שרירותי ,לבחירת התוקף ,במחשב מרוחק שאין לו גישה פיזית אליו .חלק נכבד מהחולשות שעסקתי
בהן במאמר הקודם שלי במגזין  - Pwning ELFs for Fun and Profit -הן חולשות .RCE
נדון בתרחיש הבא :התוקף מנסה להרוויח כסף מחברה כלשהי בעזרת כופרה ( .)Ransomwareלחברה
יש שירות כלשהו שמאזין בפורט מסוים ויש לו שימושים לגיטימיים רבים .השירות רץ בהרשאות מוגבלות.
התוקף מגלה שהשירות פגיע ,ובהינתן  payloadמסוים הוא יכול להריץ קוד משלו (חולשת  RCEקלאסית).
לכאורה ,התוקף יכול להריץ את הכופרה שלו ולהמתין לכסף  -אך מכיוון שהשירות רץ בהרשאות
מוגבלות ,יש פעולות רבות שלא יוכל לבצע והנזק של הכופרה לא יהיה מקיף מספיק ,או שהיא בכלל
תיכ של מכיוון שהיא מסתמכת על פעולות שלתהליך אין הרשאות לבצע אותן .יהיה נחמד מאוד לתוקף אם
הוא היה יכול לבצע אסקלציה להרשאות שבהן הקוד שלו רץ..
כאן נכנסת לתמונה משפחה אחרת של חולשות  -חולשות ( Elevation of Privileges - EoPאו Privilege
 Escalationובעברית  -הסלמת הרשאות) .חולשות אלו הן חולשות אשר מאפשרות להריץ קוד בהרשאות
גבוהות יותר משאמור היה להתאפשר לו ,לדוגמה אם קוד שרץ כמשתמש רגיל ירוץ כ( SYSTEM-בלי
שהמשתמש יספק לו הרשאות אלו) .כמעט תמיד ,נדבר על  EoPמקומי  -כלומר EoP ,שמתבצע מתוך
הנחה שכבר יש לנו יכולת הרצת קוד על המכונה.
היעד הכי "אטרקטיבי" לחיפוש חולשות  EoPהוא קוד שרץ ב ,Kernel-Mode-כגון דרייברים או הקרנל
עצמו ,וזאת מכיוון שקוד כזה רץ בהרשאות הגבוהות ביותר .במאמר זה ,נתמקד ב( Windows-ספציפית
ב )32bit Windows 7 SP1-ונראה ,בעזרת ( HEVDדרייבר פגיע במיוחד שנדון בו בהמשך) ,מספר דרכים
לבצע אסקלציה להרשאות  , SYSTEMתוך ניצול מגוון רחב של חולשות בדרייבר .נצלול לעומקי מנגנונים ב-

 Windowsכמו  Memory Pools,SEHושלל פונקציות לא מתועדות ,ונלמד כיצד להשתמש בWinDbg-
לצורך דיבוג קרנלי.
לפני שנצלול לעיקר ,נתחיל בסקירה קצרה של נושאים שונים שחשוב שנכיר לפני שנוכל להתעסק עם
הדרייבר.

רקע
User Mode & Kernel Mode
במדעי המחשב ,המונח " "Protection Ringsמשמש בשביל לתאר מודל אבטחה שבו קיימות רמות שונות
של הרשאות ,כך שלא כל הקוד שרץ במכונה יהיה מסוגל לבצע את אותן פעולות .לרוב ,מדברים על
ארבעה  ,Protection Ringsאך בפועל כמעט תמיד משתמשים רק ב 2-טבעות ring-0 :ו.ring-3-
המעבד ( )CPUהוא הרכיב החמרתי אשר אחראי על ביצוע כל הפעולות שהתוכנה מבקשת לבצע ,וניתן
לחשוב עליו כעל ה"מוח" של המחשב .ברוב מערכות ההפעלה המודרניות ,למעבד שני מצבים שונים -
 )ring 0( Kernel-Modeו)ring 3( User-Mode-
לקוד שרץ ב Kernel-Mode-יש גישה מוחלטת לחומרה ולכל כתובת זיכרון ,וקוד שרץ במצב הזה יהיה
לרוב קוד של מערכת ההפעלה או קוד שעובד מול רכיב חומרתי כלשהו .כאשר קוד שרץ בKernel-Mode-
קורס ,התוצאה תהיה שגיאה שמערכת ההפעלה לא יכולה להתאושש ממנה .שגיאות כאלו גורמות למסך
הכחול ( BSoDאו )Blue Screen of Deathהמפורסם ב:Windows-
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ב ,User-Mode-לעומת זאת ,לקוד אין גישה ישירה לחומרה או לכתובות זיכרון פיזיות .על מנת לבצע
פעולות שדורשות גישה כזאת ב( User-Mode-לדוגמה ,על מנת ליצור קובץ) ,יש צורך בשימוש בAPI-
שמייצאת מערכת ההפעלה ( Win APIב .)Windows-ה API-הנ"ל משמש שכבת ביניים בין הUser-Mode-
ל .Kernel-Mode-כמובן שבסוף ,על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות ,על המעבד להיכנס לKernel--
 .Modeהדבר נעשה באמצעות  ,Syscallsולפעולות הללו השפעה כבדה על הביצועים.
מקריסות  User-Modeניתן להתאושש ,ורק התהליך שקרס יושפע מהקריסה .רוב הקוד רץ בUser--
.Mode
התרשים הבא מתאר את התקשורת בין רכיבים שרצים ב User-Mode-לבין רכיבים שרצים בKernel--
 Modeב:Windows-

מי שמעוניין להרחיב את ההבנה שלו בנושא  Syscallsואיך המעבר מ User-Mode-לKernel-Mode-
מתבצע ב ,Windows-ועל הדרך להכיר דרך מגניבה לבצע  Hookingבקרנל יכול לקרוא על כך במאמר
בשם System Call Hookingשפרסם שחק שלו בגיליון ה 58-של המגזין.

Drivers
בתרשים שהובא למעלה ,ניתן לראות שב Kernel-Mode-יש מונח שחוזר הרבה פעמים :דרייבר (.)Driver
קשה לספק הגדרה מדויקת אחת לדרייבר .בבסיסו ,דרייבר הוא רכיב תוכנתי שמשמש רכיבים תוכנתיים
אחרים (בין אם ב Kernel-ובין אם ב )userland-לתקשר עם רכיב חומרתי כלשהו שמחובר למחשב ,ומנהל
 Deviceאחד או יותר .דרייברים הם קבצי  PEלכל דבר ,והסיומת המשויכת לדרייברים היא ".".sys
תקשורת עם מקלדות ,לדוגמה ,ממומשת בדרייבר .kbdclass.sys
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בד"כ ,דרייברים ישבו תחת  ,%systemroot%\System32\driversוירוצו באמצעות שירות ( )serviceייעודי.
השירות שמריץ את  kbdclass.sysהוא :kbdclass

כמובן שלא כל דרייבר צריך לתקשר עם רכיב חומרתי  -הגיוני שיהיה רק דרייבר אחד שיתקשר עם רכיב
חומרתי ,ודרייברים נוספים "מעליו" ,עד לכדי דרייבר  Top-Levelשמייצא  APIפשוט .סוג נוסף של
דרייברים הוא  :Filter-Driversדרייברים שמתחברים ל Devices-ונמצאים בין המשתמש לבין הדרייבר ,וכך
יכולים לשלוט במידע המועבר אל ,ומוחזר מן ה Device-עצמו .על בסיס הרעיון הזה ,ניתן לרשום
.Keylogger
באופן מסורתי ,דרייברים הם רכיבים שרצים ב .Kernel-Mode-החל מ ,Windows 98-המודל העיקרי בו
נכתבו דרייברים הוא  .Windows Driver Model - WDMדרייברים כאלו רצים בקרנל ,והם דורשים הכרה
עמוקה יחסית של מבנים ספציפיים למערכת ההפעלה והתעסקות בהרבה "טפל" שלא קשור
לפונקציונליות של הדרייבר עצמו ,אבל חשוב לתפקוד התקין של הדרייבר ,מה שגרם לפיתוח דרייברים
להיות משימה קשה מאוד ,וגרם להרבה -BSoDים שמייקרוסופט הואשמה בהם (ולא בצדק).
במטרה לפשט את מלאכת כתיבת הדרייברים ,וכן להפחית את כמות ה-BSoD-ים שנגרמים על ידי
דרייברים שנכתבים על ידי יצרנים צד-שלישי ,מייקרוסופט יצרו תשית חדשהWindows Drier - WDF :
) .Frameworks (Foundationהתשתית הזו עוטפת הרבה מההתעסקות בתכנות צמוד למערכת ההפעלה
שהיה ב ,WDM-ומאפשרת פיתוח מהיר ובטוח יותר של דרייברים .התשתית הזו מורכבת משני רכיבים:


 - Kernel Mode Driver Framework :KMDFתשתית לכתיבת דרייברים שרצים ב.Kernel-Mode-



 - User Mode Driver Framework :UMDFתשתית לכתיבת דרייברים שרצים ב ,User-Mode-מה
שמאפשר לדרייברים הנכתבים בתשתית זו ליהנות מכל היתרונות של ה.User-Mode-

הדרייבר אשר נדון בו במהלך המאמר נכתב ב ,WDM-לכך נתעסק רק בתשתית הזו במאמר ונתעלם
מהאחרות.
הרכיב אשר אחראי על תקשורת בין אפליקציות לבין דרייברים הוא ה( I/O Manager-רכיב קרנלי) ,והוא
אחראי על הפניית הבקשה לדרייברים הרלוונטיים .התקשורת מתבצעת על בסיס - I/O Request Packets
 - IRPsמבנים שדומים בעקרונם לפקטות רשתיות ,או לפקטות  .Windows Messageבקשת הI/O-
מועברת לכל הדרייברים ב Stack-הרלוונטי ,מהעליון לתחתון ,ולאחר מכן מפעפעת בחזרה לאפליקציה.
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כל דרייבר יכול לבצע פעולות על סמך הבקשה ,הן בדרך "הלוך" (במורד ה )Stack-בעזרת הגדרת
 Dispatchersל IRPs-מסוימים (לדוגמה ,בקשות  Create ,Close ,Readוכו') ,והן בדרך "חזור" (במעלה ה-
 ,Stackעל מנת למסור את התגובה לאפליקציה) בעזרת הגדרת  Completion Routinesלבקשה במהלך
הטיפול הראשוני בה .האיור הבא ממחיש את הקשר בין האפליקציה שרוצה להשתמש בהתקן כלשהו,
להתקן עצמו:

כאמור ,ישנן בקשות  I/Oמוגדרות שכל דרייבר יכול לתמוך בהן ,כמו בקשות ( CreateשהDispatcher-
הרלוונטי להן ירוץ בעת קריאה ל CreateFile-עם שם ה Device-שהדרייבר מטפל בו) ,או ( Closeשה-
 Dispatcherהרלוונטי ירוץ בעת קריאה ל CloseHandle-עם  Handleל Device-שהדרייבר מטפל בו) .ברור
שלא כל הדרייברים רוצים לתמוך בדיוק באותן בקשות ,ורוב הדרייברים ירצו לתמוך בפונקציונליות ייעודית
משלהם .על מנת להרחיב את הפונקציונליות הבסיסית של הדרייבר ,ניתן להגדיר .I/O Controls - IOCTLs
במידה מסוימת ,ניתן להקביל  IOCTLsל :Windows Message-פשוט מדובר בערך מסוים שניתן להעביר
לדרייבר על מנת שיבצע פונקציונליות מוגדרת מראש .על מנת להשתמש ב IOCTL-מה,Userland-
נשתמש בפונקציה  ,DeviceIoControlשהחתימה שלה היא:
(BOOL WINAPI DeviceIoControl
__In
HANDLE
hDevice,
__In
DWORD
dwIoControlCode,
__In_opt
LPVOID
lpInBuffer,
__In
DWORD
nInBufferSize,
__Out_opt
LPVOID
lpOutBuffer,
__In
DWORD
nOutBufferSize,
__Out_opt
LPDWORD
lpBytesReturned,
_Inout_opt_ LPOVERLAPPED lpOverlapped
;)

נסקור בקצרה את הארגומנטים החשובים:


 hDeviceהוא ה handle-ל device-איתו נרצה לתקשר .נשיג אותו מקריאה ל CreateFile-עם שם ה-
.device



 dwIoControlCodeהוא הקוד של ה IOCTL-אותו נרצה שהדרייבר יבצע.



 lpInBufferהוא מצביע לבאפר בו נמצאים כל הערכים שנרצה לספק כקלט ל.IOCTL-



 lpOutBufferהוא מצביע לבאפר בו הדרייבר ישתמש על מנת להחזיר תשובה למשתמש.
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את כל התקשורת עם הדרייבר שנעסוק בו בהמשך נבצע בעזרת קריאות ל .DeviceIoControl-בניגוד ל-
 mainאליו אנו רגילים מאפליקציות  ,User-Modeבדרייברים ה "main"-נקרא .DriverEntry
לקריאה נוספת בנושא דרייברים ,ניתן לקרוא את המאמרים " - Rootkitsחלק ב'" מאת אורי ()Zerith
שפורסם בגיליון ה 7-של המגזין ,ו "Kernel-Mode Rootkits"-מאת ( vbCrLfאורי להב) בגיליון ה 21-של
המגזין.

Elevation of Privileges
בשלב הזה יש לנו הבנה בסיסית של החלוקה ל User-Mode-ו ,Kernel-Mode-דרייברים ותקשורת מה-
 User-Modeאיתם ב .Windows-בסעיף הזה ,נעסוק בסיבה שהקרנל מעניין אותנו מהצד ההתקפי.
בשלב שבו אנו מסוגלים להריץ קוד במכונה (בין אם בעזרת חולשת  RCEאו פשוט בעזרת גישה פיזית),
סביר להניח שההרשאות של התהליך שלנו עדיין יהיו מוגבלות .אם נרצה לבצע פעולות שדורשות
הרשאות גבוהות ,נצטרך למצוא דרך להעצים את ההרשאות של התהליך שלנו.
הישות בעלת ההרשאות הגבוהות ביותר ב Windows-היא  ,NT AUTHORITY\SYSTEMלישות זו הרשאות
גבוהות יותר מל( Administrator-לדוגמה ,יש מספר מפתחות רג'יסטרי ש Administrator-לא יכול לגשת
אליהם) .אם התהליך שלנו ירוץ כ ,SYSTEM-לא יהיו פעולות שלא נוכל לבצע (במגבלות ה,userland-
כמובן) ולמעשה נשיג שליטה מוחלטת על המכונה .כאשר אנו מנסים להשיג מטרה זו ,כל מה שרץ ב-
 Kernel-Modeהוא מטרה מאוד אידאלית  -כפי שציינו ,לקוד שרץ ב Kernel-Mode-יש הרשאות גבוהות
מאוד ,שמאפשרות לו ,בין היתר ,לקרוא ולכתוב לתוך כל כתובת זיכרון (ואם הכתובת מוגנת ,אז להוריד
את ההגנות ואז לבצע את הפעולה) ,לכן אם נוכל למצוא פרצה ברכיב שרץ ב( Kernel-Mode-או בקרנל
עצמו) ,נוכל לשנות את ההרשאות של התהליך שלנו (שכן גם הן מוגדרות במקום כלשהו בזיכרון  -עוד על
כך בהמשך).
המעשה של ניצול חולשה על מנת להשיג הרשאות גבוהות יותר נקרא  ,Privilege Escalationולחולשות
אשר מאפשרות מעשה זה קוראים לרוב חולשות  .Elevation of Privileges - EoPלרוב ,ניתן יהיה לנצל
חולשות כאלו רק במצב שבו כבר יש לנו יכולת להריץ קוד על המכונה ,לכן נפוץ גם המונח Local Privilege
.Escalation

Access Tokens
לאחר שהבנו את הפוטנציאל שבחולשות  ,EoPננסה להבין את אופן הניצול שלהן .בשביל להבין כיצד ניתן
לנצל חולשה בדרייבר כלשהו ,לדוגמה ,על מנת לבצע אסקלציה להרשאות של התהליך שלנו ,נצטרך
קודם להבין כיצד  Windowsמנהל את הרשאותיו של התהליך.
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כאשר משתמש מחובר למערכת ,ההרשאות שלו מנוהלות באמצעות אובייקט בשם .Access Token
האובייקט הזה הוא אובייקט קרנלי ,והוא מכיל מידע בעל חשיבות אבטחתית על המשתמש ,כמו המזהה
הייחודי שלו ( ,)Security Identifier - SIDהקבוצות שהוא שייך אליהן ,וההרשאות שלו .כאשר תהליך נוצר
על ידי משתמש כלשהו ,הוא מקבל העתק של ה Access Token-המשויך למשתמש ,וה Access Token-של
התהליך משמש את המערכת על מנת להגביל את הפעולות שהתהליך יכול לבצע ואת הגישות שלו
לאובייקטים מאובטחים.
דרך פשוטה לביצוע  Privilege Escalationהיא גניבת ה Access Token-של תהליך בעל הרשאות גבוהות
יותר מהתהליך שלנו ,והעתקתו לתהליך שלנו .בכל מערכות  ,Windowsהתהליך  Systemהוא בעל הPID-
(מזהה ייחודי של התהליך)  ,4ורץ (מן הסתם) בהרשאות  .SYSTEMמכיוון שב Kernel-Mode-יש לנו
הרשאות לגשת לכל מרחב הזיכרון ,נוכל ,בעזרת ה shellcode-המתאים ,למצוא את ה Access Token-של
( Systemתוך הסתמכות על העובדה שהשם של התהליך וה PID-שלו תמיד קבועים) ולהחליף בו את ה-
 Access Tokenשל התהליך שנרצה להעלות את ההרשאות שלו ,וכך נהפוך ממשתמש מוגבל ל.SYSTEM-
לשיטה שתיארנו קוראם גניבת ( Tokenאו  ,)Token Stealingוזו השיטה שנשתמש בה במאמר על מנת
לבצע  .PEישנן דרכים נוספות שלא נתאר כאן.
על סמך השיטה הזו ,נפתח  shellcodeבו נשתמש לאורך המאמר .על מנת לפתח את ה shellcode-שלנו,
עלינו קודם להבין איך נוכל לדבג את מערכת ההפעלה (על מנת שנוכל למצוא את המבנים הרלוונטיים
ולכתוב את ה.)shellcode-

Kernel Debugging 101
כנראה שהדבר הכי מאתגר כשמתעסקים בעולם הקרנל הוא הדיבוג  -בניגוד לאפליקציות ,User-Mode
שניתן לדבג בפשטות מאותה מכונה בה הן רצות ,לא ניתן לעשות אותו דבר עבור רכיבים שרצים ב-
 ,Kernel-Modeוזאת מכיוון שדיבוג של הקרנל פירושו עצירת ההרצה של כלל הקרנל.
למזלנו ,יש מספר פתרונות לדיבוג קרנלי .לכולם אותו עקרון :הרמת מכונה וירטואלית שתשמש כמכונה
שאנו מדבגים ,וביצוע חיבור למכונה בדרך כלשהי שתאפשר לנו לשלוט בה באמצעות  .Debuggerעל מנת
לבצע  ,Kernel Debuggingנצטרך  Debuggerבעל יכולות לדבג  ,ring-0לכן נבחר ב( WinDbg-שמגיע ב-
 .)Driver Kit Windowsנשתמש ב VMWare Workstation-כ hypervisor-שלנו ( hypervisorהוא מונח
המשמש לתיאור רכיב המאפשר ליצור ולהריץ מכונות וירטואליות) ,וניצור בעזרתו מכונה וירטואלית
המריצה .Windows 7 SP1 32bitאת התקשורת עם המכונה נבצע בעזרת .VirtualKD
 VirtualKDהינה תכנת קוד-פתוח שמתממשקת היטב עם מוצרי  VMWareו ,VirtualBox-והופכת את
הדיבוג הקרלני של אותן מכונות וירטואליות למהיר יותר משמעותית (האתר הרשמי של המוצר טוען שפי
 ,45לא בדקתי את הטענה הזאת אבל ניכר הבדל משמעותי לעומת פתרונות אחרים) .לאחר שמורידים
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אותה ומחלצים אותה ,מתקבלת תיקייה ובה מספר קבצים ,ביניהם  ,readme.txtשמסביר כיצד להשתמש
בתוכנה .בכל זאת ,נסקור בקצרה את השימוש.

בתצלום המסך המוצג למעלה ,מסומנת תיקייה בשם  .targetאת התיקייה יש להעתיק למכונה
הוירטואלית ,ולהריץ בה את  .vminstall.exeלאחר ההתקנה ,נכבה את המכונה (להלן  -ה )guest-ונריץ
את הקובץ  vmmon.exeבמחשב שמאחסן את המכונה ועליו אנו מריצים את ה( hypervisor-להלן  -ה-
 .)hostנוודא שבחלון שמוצג לנו "Start debugger automatically" ,מסומן וה Debugger-הוא
 .windbg.exeנלחץ על "… "Debugger Pathונוודא שהוא מוביל לנתיב הנכון:
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לאחר מכן ,נדליק את המכונה .אם הכל בוצע כשורה windbg.exe ,אמור להיפתח אוטומטית ומשמאל
לשורת הפקודה שלו יהיה רשום ”> ,“kdאשר מתריע לנו על כך שאנו נמצאים במצב ,Kernel Debugging
וניתן יהיה לראות את המכונה ב.vmmon.exe-

ב ,windbg-נשתמש בפקודה  gעל מנת לתת למכונה לסיים את תהליך העלייה שלה .עתה ,נגדיר את
 windbgכך שיוכל למצוא סימבולים.
סימבולים ( ) Symbolsהם טיפוס נתונים המשמש לייצוג מידע בצורה קריאה לאדם (.)human-readable
במימוש הטריוויאלי ביותר ,הם הצמדה של שם למספרים  -כך ,לדוגמה ,הכתובת  0x41abcdתהפוך ל-
 MyAwesomeFunctionאם לדיבאגר שלנו תהיה גישה לסימבולים הרלוונטיים .ישנם סוגים שונים של
סימבולים ,כמו קבצי  .PDBבמידה והדיבאגר תומך בפורמט ויודע להבין אותו ,נוכל לקבל מידע בעל ערך
רב במהלך הדיבוג ,כמו שמות של פונקציות ,משתנים גלובליים ומבנים .המידע הזה יחסוך לנו זמן רב,
ויקל משמעותית את תהליך הדיבוג שלנו .סימבולים שימושיים גם ל Disassemblers-שיודעים להתממשק
איתם ,כמו .IDA
קבצים מקומפלים יכולים לשמור נתיב ל PDB-הרלוונטי שלהם בתוך הקובץ עצמו ,וכך הדיבאגר יכול
לחפש אותו .אם הנתיב לא נמצא ,נצטרך להכווין אותו היכן לחפש .בדרייבר שנעסוק בו ,יש לנו קובץ
סימבולים ,ובהמשך נראה שהוא מקל משמעותית על העבודה שלנו.
אבל מה יקרה אם נרצה סימבולים לקובץ  ,ntdllלדוגמה? או לכל קובץ אחר שמגיע עם מערכת ההפעלה?
למזלנו ,מייקרוסופט מספקים סימבולים ציבוריים עבור רוב הבינאריים שלהם .הסימבולים הללו נגישים
דרך שרת סימבולים ,שניתן לגשת אליו ב .http://msdl.microsoft.com/download/symbols-אם נגדיר
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את  windbgכך שיפנה לשרת ,נוכל ליהנות מהסימבולים הציבוריים של מייקרוסופט במהלך עבודתנו .ניתן
להגדיר את הנתיבים בהם  windbgיחפש סימבולים בכמה דרכים ,האחת היא על ידי הגדרה של ה-
 Symbol Search Pathבתוך הדיבאגר עצמו ( Ctrl+Sיפתח את החלון הרלוונטי בו ניתן להגדיר את
הנתיבים) ,והשנייה (והפשוטה יותר) היא על ידי הגדרת המשתנה הגלובלי  ._NT_SYMBOL_PATHזהו
המשתנה הגלובלי הסטנדרטי לחיפוש מיקומי סימבולים ,ו windbg-ותכנת נוספות (כמו  )IDAישתמשו בו
כברירת מחדל אם הוא מוגדר במערכת .נגדיר אותו כך שיוענק לו הערך הבא:
srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbolsהמשמעות

היא

שבעת

הצורך

בסימבולים ,יתבצע חיפוש ב .C:\Symbols-במידה והם לא שם ,הדיבאגר (או התוכנה שרוצה סימבול)
תיגש לשרת הסימבולים של מייקרוסופט ,תוריד ממנו את הסימבול ותאחסן אותו ב ,C:\Symbols-כך
שהתיקייה משמשת כמטמון ( ) cacheמקומי ,וזאת על מנת שהגישה לסימבולים שכבר חופשו בעבר תהיה
מהירה יותר.
עתה ,נוכל להתחיל "לחטט" בקרנל ולבנות את ה shellcode-שלנו ,אך לפני זה נסקור מספר פקודות
 windbgשימושיות שיעזרו לנו במהלך המאמר.

 WinDbgעל רגל אחת
כאמור WinDbg ,הוא דיבאגר שיכול לשמש גם כ ring-0 debugger-וגם כ ring-3 debugger-והוא מגיע
ביחד עם ה .WDK-הדיבאגר מפותח על ידי מייקרוסופט ,הוא מתממשק עם קבצי סימבולים באופן
אוטומטי ,מסוגל לדבג קבצי מקור (ולא רק ברמת הוראות אסמבלי) ,לדבג ( memory dumpsשנוצרים
אחרי -BSoDים) ,מתממשק היטב עם מערכת ההפעלה ומכונות וירטואליות ובעל מנגנון לטעינת הרחבות.
זהו הדיבאגר החזק ביותר שקיים ל.Windows-
לדיבאגר ממשק משתמש גרפי ( )GUIדי מיושן ,שמבוסס על תתי חלונות  -הדיבאגר תומך בכל מיני
 viewsשניתן לפתוח ולהוסיף לחלון הראשי ,שנקרא ה .workspace-לאחר שארגנו את הworkspace-
לנוחיותנו ,ניתן לשמור אותו ולטעון אותו בהרצות הבאות .ישנם מספר  viewsמעניינים ,כמו:


 :Disassemblyכשמו כן הוא ,מציג את ה disassembly-בכתובת מסוימת (לבחירתנו) .בזמן הרצה,
מסמן נקודות עצירה שהוגדרו ואת הפקודה הנוכחית שעצרנו בה באופן בולט לעין.



 :Memoryמציג את הזיכרון בכתובת מסוימת .ניתן לערוך את הזיכרון בעזרת ה.view-



 :Registersמציג את הערכים המאוחסנים באוגרים בכל רגע.



 :Call Stackמציג את ה call stack-הנוכחי בצורה נוחה ומפורטת.



 :Localsמציג את הערכים של המשתנים הלוקאליים .נוח מאוד כאשר קוד המקור נגיש לנו.



 :Commandזהו ה view-החשוב והעוצמתי ביותר ,בו ניתן להריץ את שלל הפקודות השונות שקיימות
בדיבאגר ובהרחבות שלו.
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נסקור מספר פקודות שימושיות:


 :.hhאי אפשר לדבר על פקודות בלי לתאר כיצד ניתן למצוא תיעוד על הפקודות .בעזרת הפקודה .hh
ניתן למצוא תיעוד על כל פקודה .כתיבת " ".hh bpבשורת הפקודה תגרום לפתיחה של העמוד
הרלוונטי על הפקודה  bpבדוקומנטציה של .WinDbg



 :(g) Goהפקודה  gתגרום לתחילת/המשך ההרצה של התהליך/תהליכון ( )threadעד לסופו או עד
לאירוע אחר שיקפיץ את הדיבאגר (כמו נקודת עצירה) .ניתן גם לציין כתובת עצירה בעזרת הפקודה
הזו .הפקודה  guתגרום להמשך ריצה עד מיד לאחר החזרה ( )retהבאה.



 :(p) Stepהפקודה  pתגרום להרצת צעד אחד :פקודה אחת או שורת קוד אחת (בהתאם למצב
הדיבוג בו אנחנו נמצאים) ,ולאחר מכן תעצור את הרצת התכנית ותחזיר את השליטה לדיבאגר.
קריאות לכתובות אחרות בזיכרון או פסיקות ( )interruptsנחשבות צעד אחד (מבצע .)step-over
הפקודה  paשקולה לפקודה  pמבחינת הגדרת הצעד ,אך מאפשרת צעידה עד כתובת מסוימת.
הפקודה  ptתגרום לצעידה עד לפני החזרה.



 :)t( Traceהפקודה  tתגרום להרצת פקודה/שורת קוד אחת ,כך שמתבצע מעקב גם אחר קריאות
לכתובות או פסיקות (מבצע  .)step-intoגם עבור הפקודה  ,tקיימות גם הפקודות  taו.tt-



 :)u( Unassembleהפקודה  uתגרום לביצוע  diassemblingהחל מכתובת מסוימת בזיכרון .ניתן
להעביר לפקודה את הכתובת ממנה נרצה להתחיל את ה( diassembly-כברירת מחדל ,משתמשים
בכתובת אליה מצבע ה )instruction pointer-וכן את הטווח לו נרצה לבצע  .diassemblingקיימות גם
הפקודות  ,ubאשר מבצעת  disassemblyאחורנית ,ו ,uu-אשר מבצעת  disassemblingלכל הפונקציה
אשר מתחילה בכתובת שמועברת אליה.



 :Breakpointsישנן שתי משפחות של נקודות עצירה  -נקודות עצירה תוכנתיות ( software
 )breakpointונקודות עצירה חומרתיות (.)hardware breakpoint
o

הפקודות  bp, buו bm-מגדירות נקודות עצירה תוכנתיות בכתובת מסוימת .הפקודה  bpתיצור
נקודת עצירה בכתובת אליה מתייחס הארגומנט שמועבר לה (בין אם סימבול או כתובת
מדויקת) .אם לא ניתן למצוא כתובת רלוונטית אליה נקודת העצירה מתייחסת ,היא מומרת
אוטומטית ל .bu-הפקודה  buתיצור נקודת עצירה לא פתורה או דחויה (,)unresolved/deferred
והיא מתבססת על הפניה סימבולית לכתובת בה נרצה לעצור (ולא על הכתובת עצמה) ,ותתחיל
להיות אפקטיבית ברגע שהמודול אליו נקודת העצירה מתייחסת ייטען .הפקודה  bmתיצור נקודת
עצירה על בסיס התאמת סימבולים לדפוס מסוים (לדוגמה.)bm myprogram!mem*,

o

הפקודה  baמגדירה נקודות עצירה חומרתיות ,ונצטרך להגדיר את סוג הגישה עבורה נרצה
לעצור את ההרצה .סוגי הגישה האפשריים הם  - eלהרצה - r ,לקריאה/כתיבה - w ,לכתיבה- i ,
לפעולות  .I/Oכמו כן ,יש להגדיר את גודל הגישה הרלוונטי.
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הפקודה  blמשמשת להצגת נקודות העצירה המוגדרות ,הפקודה  bdמשמשת להשהיה של נקודות
עצירה והפקודה  bcמשמשת להסרת נקודות עצירה לצמיתות.



 :)lm( List Loaded Modulesהפקודה  lmמשמשת להצגת מידע על המודולים הטעונים .ישנם
פרמטרים רבים שניתן להעביר לה על מנת להציג פרטי מידע שונים ,כך לדוגמה ,אם נעביר את
הדגלים ( vלהצגת מידע מפורט יותר  )verbose -ו m( m nt-בצירוף פרמטר יגרום לפקודה להציג רק
את המודולים שמתאימים לדפוס שמועבר על גבי הפרמטר ,במקרה הזה  ,)nt -כלומר נריץ את
הפקודה  ,lmv m ntיוצג לנו מידע מפורט על המודול .nt



 :!symהפקודה  !symמאפשרת שליטה על התנהגות הדיבאגר בעת טעינת הסימבולים .בעזרת,
הפקודה ,ניתן להגדיר שהטעינה תהיה "רועשת" (כלומר ,עם פלטים המעידים על הטעינה שיודפסו
לדיבאגר) בעזרת הרצת  ,!sym noisyאו שקטה בעזרת  ,!sym quietוכן להגדיר את ההתנהגות של
הדיבאגר בעת בקשה אותנטיקציה משרת סימבולים  -הרצת  !sym promptsתגרום לכך שהדיבאגר
יקפיץ דיאלוג הזדהות בעת בקשת אותנטיקציה מהשרת ,ו !sym prompts off-תגרום להתעלמות
מבקשות אותנטיקצ יה (מה שעלול לגרום לכך שיהיו סימבולים שלא נוכל לגשת אליהם) .הרצת !sym
בלי ארגומנטים תראה את ההגדרות הנוכחיות .הפקודה  !sym noisyתהיה יעילה פעמים רבות בהן
ניתקל בבעיות עם טעינת הסימבולים.



 .reloadתגרום לטעינה מחדש של כל הסימבולים הקשורים למודול מסוים .הדגל  /fיכריח את
הדיבאגר לבצע את הטעינה באופן מידי (ולא תאפשר  ,)lazy loadingוהדגל  /vיבצע טעינה במצב
( verboseכלומר יודפס מידע רב יותר במהלך הטעינה מחדש).



 :)x( Examine Symbolsהפקודה  xתציג את כל הסימבולים שמתאימים לדפוס שמוער כארגומנט.
לדוגמה ,הרצת * x nt!*Fileתדפיס את כל הסימבולים שנמצאים במודול  ntשמכילים את המילה .File



 :)r( Registersהפקודה  rמאפשרת להציג או לערוך מידע על אוגרים .לדוגמה r eax ,יציג את הערך
הנמצא ב ,eax-ו r eax=1-תציב את הערך  1ב.eax-



( Display Referenced Memoryהצגת זיכרון) :קיימת משפחה שלמה של פקודות העוסקות בהצגת
זיכרון .כולן מתחילות ב , d-ומציגות את הזיכרון החל מהכתובת שמועברת לפקודה כארגומנט .בעזרת
הפקודות השונות ,ניתן להציג את המידע בכמה דרכים .נסקור כמה מהן:
o

 - db/dw/dd/dqהצגת המידע כערכים באורך בית ( ,)dbמילה ( ,)dwמילה כפולה ()dword, dd
או מילה מרובעת (.)qword, dq

o

 - dpהצגת המידע כמצביעים ,כאשר האורך הוא  32-bitאו  ,64-bitבהתאם לארכיטקטורה של
מה שמדבגים.

o

 - dcהצגת המידע הן כ dwords-והן כתווי .ASCII

o

 - daהצגת המידע כתווי .ASCII
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o


 - duהצגת המידע כתווי .Unicode

לכל הפקודות הללו ניתן להוסיף מציין גודל בעזרת הוספת > L<nכאשר  nהוא מספר האיברים שנרצה
להציג .לדוגמה db eip L2 ,יציג  2בתים החל מהכתובת המאוחסנת ב.eip-



 :Display Words and Symbolsבנוסף לשורת הפקודות שסקרנו הרגע ,קיימות עוד  3פקודות שחשוב
להכיר שעוסקות בהצגת תוכן הזיכרון בכתובת מסוימת ,והן  dds, dqsו .dps-הפקודות הללו
מתפקדות כמו המקבילות חסרות ה s-שלהן ,אבל מציגות גם את הסימבולים המתאימים לכתובות
שנמצאות בטווח הנ"ל .הפקודות הללו מאוד שימושיות כשמתבוננים בטבלאות של פונקציות ,כמו
לדוגמה ה( SSDT-טבלה של פונקציות שנמצאת בקרנל בעלת חשיבות גדולה מאוד ,ניתן לקרוא עוד
במאמר  Kernel-Mode Rootkitsמאת ( vbCrLfאורי להב) בגיליון ה 21-של המגזין) .בעזרת שימוש
בפקודה  ,dpsנוח מאוד להבין היכן יושבת כל פונקציה בטבלה:



 :)s( Search Memoryהפקודה  sמאפשר לחפש ערכים בטווחים מסוימים בזיכרון (הן מחרוזות והן
בייצוג הקסדצימלי).



 .clsמנקה את ה.Command view-



 :)dt( Display Typeהפקודה  dtמשמשת להצגת מידע על משתנים לוקאליים ,גלובאליים או מבנה
מסוים .ניתן להשתמש בה במספר צורות:
o

> dt <struct_symbolתציג את הגדרת המבנה.

o

> dt <struct_symbol> <addressתפרש את הזיכרון בכתובת  addressעל פי המבנה שבחרנו
ותציג אותו.



כברירת מחדל ,הפקודה לא תציג שדות בעומק מסוים ,כלומר אם המבנה שלנו מכיל בתוכו שדה
ממבנה אחר ,הפקודה לא תפרסר אותו .על ידי הוספת נקודות ( ).בסוף הפקודה ,ניתן לציין את
העומק של תתי-השדות שנרצה שהפקודה תציג (מספר הנקודות הוא העומק).



 .processתשנה את התהליך שמשתמשים בו עבור הקשר.



 !handleתציג מידע על  handleאו רשימת .handles



 !analyzeתציג מידע אודות השגיאה הנוכחית.



 !poolתציג מידע על הקצאות  poolספציפיות בכתובת מסוימת או על כל ה.pool-
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 !dml_procתציג רשימה של כל התהליכים הרצים במערכת וכן קישורם למידע נוסף על התהליכים.



 !processתציג מידע על תהליך ספציפי ,או על כל התהליכים במערכת.



 !drvobjתציג מידע מפורט על דרייבר ספציפי.



 Ctrl+Breakיעצור את ריצת המדובג ויעביר את השליטה לדיבאגר.

בנוסף ,ניתן לבצע  scriptingב windbg-וכך לבצע אוטומציות לדברים .לא נדון באופן השימוש הזה ב-
 windbgבמאמר זה.

Token Stealing Shellcode
בשלב הזה ,יש לנו את כלל הכלים הדרושים על מנת שנוכל להתחיל לדבג את הקרנל ,ואפילו הכרנו שלל
פקודות  WinDbgשיעזרו לנו! עתה ,אנו יכולים להתחיל "לרחרח" בקרנל בניסיון להבין כיצד נוכל לכתוב
את ה shellcode-שלנו לגניבת ה Access Token-של  .SYSTEMלצורך כתיבת ה ,shellcode-ולכל אורך
המאמר ,כאשר נשתמש במינוח "התהליך שלנו" נתכוון לתהליך דרכו אנו מתקשרים עם הדרייבר ולו אנו
רוצים להעלות את ההרשאות.
ראשית ,עלינו להבין היכן ה Access Token-של תהליך מוגדר .כל תהליך שרץ ב Windows-מיוצג על ידי
אובייקט קרנלי מסוג  .EPROCESSנבחן את המבנה:

ניתן לראות שבהיסט של  0xf8בתים מתחילת המבנה ,נמצא שדה בשם  Tokenמסוג ._EX_FAST_REF
אם נבחן את  ,_EX_FAST_REFנראה שמדובר ב union-של מצביע לאובייקט ref-count ,וערך.
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אם נחליף את הערך של  _EPROCESS.Tokenבאובייקט שמייצג את התהליך שלנו ,ב Token-של
האובייקט שמייצג את התהליך  ,SYSTEMנקבל את כל ההרשאות של  ,SYSTEMאך לא די בכך  -על מנת
לשמור על התפקוד התקין של המערכת ,עלינו להתייחס גם ל ref-count-של ה.Token-

ניתן לראות שה reference-count-של האובייקט נמצא בשלושת הביטים האחרונים של המבנה ,לכן על
מנת למצוא את ה reference count-עצמו נצטרך לבצע את הפעולה  ,Token & 0x3ועל מנת למצוא את
המצביע לאובייקט עצמו יהיה עלינו לבצע את הפעולה  .Token & 0xFFFFFFF8כאשר נרצה להעתיק את
ה ,Token-נצטרך לחלץ את המצביע לאובייקט של ה Token-של  SYSTEMבאמצעות הפעולה & Token
 ,oxFFFFFFF8ולשמר את ה ref-count-של ה Token-של התהליך שלנו באמצעות  ,Token & 0x3ולאחר
מכן לבצע  ANDביניהם.
עוד שני שדות שבולטים לעין וחשוב להתעמק בהם הם השדות  ,UniqueProcessIdשנמצא בהיסט של
 0xb4מתחילת המבנה ,ובו שמור ה )Process Identifier( PID-של התהליך ,וכן השדה
 ,ActiveProcessLinksשנמצא בהיסט של  0xb8מתחילת המבנה .השדה הזה הוא מסוג ,_LIST_ENTRY
מבנה נפוץ ב Windows-שמשמש לתיאור רשימה מקושרת דו-כיוונית .למבנה  _LIST_ENTRYשני שדות -
הראשון הוא  ,Flinkוהוא מצביע לאיבר הבא ברשימה ,והשני הוא  ,Blinkוהוא מצביע לאיבר הקודם
ברשימה .במקרה שלנו ,מדובר ברשימה המקשרת את כלל התהליכים במערכת ההפעלה ,כאשר כל
המצביעים ברשימה מצביעים לשדה  ActiveProcessLinksשל התהליך.
שלב אחד של ה shellcode-כבר ברור לנו :ניעזר ב ActiveProcessLinks-על מנת לחפש תהליך שה-
 UniqueProcessIdשלו הוא ( 4כאמור ,זהו ה PID-הקבוע של  ,)SYSTEMונעתיק את ה Token-שלו אל תוך
ה Token-של התהליך שלנו .החלק שנותר לנו הוא להבין  -איך נוכל למצוא את התהליך שלנו?
כמובן שאפשר לרשום  shellcodeדינאמי ובכל פעם לחפש  PIDאחר על סמך ה PID-של התהליך שלנו
(אותו ניתן לקבל על ידי קריאה ל ,)GetCurrentProcessId-אבל מה אם יש דרך אפילו יותר פשוטה? מה
אם היינו יכולים לגשת לתהליך שממנו התבצעה הקריאה לקוד ה-Kernel-Mode-י מבלי לחפש אותו
ברשימת התהליכים האקטיביים?
כאשר אנו רצים ב ,Kernel-Mode-באוגר ה fs-ב 32-ביט (ו gs-ב )bit 64-נמצא המבנה Kernel - KPCR
 . Processor Control Regionהמטרה של המבנה היא לספק מידע על המעבד לקרנל .המבנה מכיל מבנה
נוסף ב offset-של  .Processor Control Block - PRCB ,0x120במבנה זה ,בהיסט של  4בתים נמצא שדה
בשם  ,CurrentThreadשהוא מצביע ל ._KTHREAD-ב ,_KTHREAD-בהיסט של  0x40בתים ,קיים שדה
ממבנה  _KAPC_STATEבשם  ,ApcStateובתוכו ,ב offset-של  0x10בתים ,קיים שדה בשם ,Process
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שהוא מצביע למבנה  _EPROCESSאשר מייצג את התהליך אליו שייך ה thread-הנוכחי .האיור הבא מתאר
את הקשרים בין המבנים:

עתה ,אנו יודעים איך למצוא את התהליך שלנו ,איך למצוא את  ,SYSTEMומה צריך לעשות .על בסיס
הידע הזה ,נוכל לרשום את ה shellcode-שלנו:
pushad ; Store all general-purpose registers' state
; Find our process
]mov eax, fs:[0x124
]mov eax, [eax + 0x50
mov ebx, eax
FindSystemProcess:
]mov eax, [eax+0xb8
sub eax, 0xb8
cmp [eax+0xb4], 0x4
jne FindSystemProcess
; Steal access token
]mov ecx, [eax+0xf8
and ecx, 0xFFFFFFF8
]mov edx, [ebx+0xf8
and edx, 0x3
add ecx, edx
mov [ebx+0xf8], ecx
popad ; Restore all general-purpose registers' state

נושא אחד שלא נגענו בו הוא הנושא של חזרה תקינה מה .shellcode-על מנת שהמערכת תוכל להמשיך
לתפקיד לאחר הרצת ה shellcode-שלנו ,ולא נחווה  ,BSoDעלינו "לתקן" את המחסנית ,כך שהframe-
שאליו נחזור יוכל לתפקד באופן תקין .כמו כן ,אם הוא מצפה לערך חזרה מסוים ,עלינו לספק לו אותו .אין
פתרון כללי לכך ,ולכן בכל פעם שנגיע לשלב שבו אנו רוצים לבצע  Privilege Escalationנצטרך להבין כיצד
ניתן לחזור לריצה תקינה אחרי ה shellcode-שלנו .ב shellcode-שכתבנו בסעיף זה נשתמש לכל אורך
המאמר.
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HEVD
אחרי הקדמה לא קצרה ,הגענו לחלק שבו מתחילים לעשות דברים ולא רק לדבר בתיאוריה .
במהלך החלק הזה של המאמר ,ננצל למעלה מ 10-חולשות שונות בדרייבר בשםHackSys Extreme :
 .Vulnerable Driverכפי שצוין בתחילת המאמר ,נעסוק בניצול החולשות רק על Windows7
בארכיטקטורה של  .32bitחלק מהחולשות שנציג כאן לא רלוונטיות במערכות הפעלה חדשות יותר או
בארכיטקטורת  , 64bitאו שאופן הניצול שלהן שונה לגמרי .בכל זאת ,ישנם קונספטים שעדיין תקפים
ושחשוב להכיר ,ואופן המחשבה חשוב מאוד גם הוא (לטעמי) ,ולכן בחרתי לתאר לעומק כל חולשה.
הדרייבר הוא דרייבר קוד-פתוח ,פגיע בכוונה ,שנכתב על ידי  - HackSys Teamבחור אחד (אתם בטח
שואלים " -אז למה  ."?Teamגם אני שאלתי ,ומחיפוש קצר בגוגל עולה שבמקור הוא רצה לפתוח צוות,
אבל לאחר שכבר התחיל "לשווק" את השם החליט שהוא מעדיף לעבוד לבד) שמעביר ,בין היתר ,סדנאות
בדיבוג ובאקספלויטציית קרנל .על מנת להפוך את הסדנאות לאפקטיביות כמה שיותר ,ומכיוון שכמעט ואין
 ExploitMesקרנליים ל ,Windows-הוא החליט לפתח דרייבר שהוא פגיע באופן מכוון ,ולהשתמש בו על
מנת לחנך אנשים על ניצול חולשות בקרנל ועל כתיבת קוד בטוח בקרנל .לדרייבר קיימת גם גרסה בה כל
החולשות תוקנו ,על מנת להראות למפתחים כיצד ניתן למנוע את החולשות.
הרבה נכתב על אודות דרייבר זה ושיטות לניצולו ,ובאותו  repositoryבו יושב הדרייבר ניתן למצוא גם
פרויקט שמנצל כל אחת מהחולשות הנמצאות בו (גם הוא מתוחזק על ידי  HackSysומגיע כחלק רשמי
בדרייבר) .מכיוון שהשם שלו ארוך מאוד ,נהוג לקרוא לו בקצרה  ,HEVDוכך נתייחס אליו בהמשך המאמר
בהמשך ,נסקור אחת-אחת את החולשות הנמצאות בדרייבר .נסביר על סוג החולשה ,נתאר כיצד ניתן
לנצל אותה ,נראה  )Proof of Concept( PoCלניצול החולשה ולאחר מכן נבצע את ההתאמות שצריך
לעשות ל shellcode-שלנו בשביל שהדרייבר יחזור לריצה תקנית לאחר הניצול ,ונראה כיצד השגנו
הרשאות  . SYSTEMאין משמעות לסדר סקירת החולשות ,הן מסודרות בסדר בו היה לי נוח לרשום עליהן.
למרות שהקוד של הדרייבר נגיש לנו ,לא נשתמש בו במהלך עבודתנו בשביל לנסות לדמות מצב ריאליסטי
יותר .ניעזר ב .PDB-בסוף המאמר ניתן למצוא קישור להורדת תכנית שפיתחתי עבור המאמר ,והיא מהווה
את תמצית כל שיטות הניצול שיוצגו במאמר ומאפשרת לנצל את כל אחת מהחולשות שקיימות ב.HEVD-

סקירה ראשונית
נבצע סקירה ראשונית זריזה של הדרייבר .בתיקייה של גרסת ה 32bit-של הדרייבר הפגיע ,ניתן למצוא 2
קבצים HEVD.pdb :ו .HEVD.sys-כפי שאמרנו בעבר ,קובץ  .sysהוא דרייבר ,וקובץ  .pdbהוא קובץ
סימבולים .נטען את  HEVD.sysלתוך הדיסאסמבלר האהוב עלינו (אישית בחרתי ב ,)IDA-ונבחן את התוכן
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שקיים ב( DriverEntry-שמשמש כ main-של הדרייבר) .בזכות הסימבולים ,יהיה לנו קל מאוד להבין את
התוכן .נבחן את ה DriverEntry-בתצוגת ה:pseudocode-

מהחלק המוצג לעיל ,ניתן לראות שהדרייבר יוצר התקן חדש בשם .HackSysExtremeVulnerableDriver
השם הזה חשוב לנו על מנת שנבין כיצד לתקשר איתו .כמו כן ,מוגדרים מספר  dispatchersשונים
לבקשות  I/Oשונות .ההגדרה נעשית באמצעות הצבת כתובות פונקציות בDriverObject--
 .>MajorFunctionה dispatcher-היחיד שמעניין אותנו הוא ה dispatcher-של בקשת :IOCTL
( IrpDeviceIoCtlHandlerיש לנו את השם של המתודה בזכות הסימבולים) .שאר הקוד ב DriverEntry-לא
מעניין.
נבחן מקטע מ:IrpDeviceIoCtlHandler-
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לא נראה שיש כאן משהו מיוחד ששווה התעמקות ,משווים את ה IOCTL code-לערכים שונים ולפי זה
קופצים ל IOCTLs-שונים ,בדיוק כפי שהיינו מצפים לראות ב dispatcher-לבקשת  .I/O Controlכמו כן,
ניתן לראות שיש שלל של הדפסות דיבוג ( ,)DbgPrintושהשמות של ה I/O Controls-מאוד אינדיקטיביים -
לא צריך להרחיק לכת בשביל להבין מה החולשה שתמצא ב( IOCTL-כמובן שיכול להיות שכותב הדרייבר
מנסה לבלבל אותנו ,אבל לא כך המצב כאן) .נבחן פונקציית טיפול בבקשת  IOCTLשל :StackOverflow

ניתן

לראות

שהיא

מבצעת

בדיקה

כלשהי,

ולאחר

מכן

קוראת

לפונקציה

פנימית

בשם

” .“TriggerStackOverflowכנראה שבפונקציה הזו באמת קיימת חולשת  .Stack Overflowמבחינה קצרה
של שאר ה ,handlers-ניתן לראות שכולם חולקים את אותו מבנה :ה dispatcher-לבקשות  IOCTLקורא
לפונקציה מסוג  ,XxIoctlHandlerשמבצעת בדיקה אחת ולאחר מכן קוראת ל ,TriggerXx-שבה באמת
נמצאת החולשה.
מבחינה של פונקציות ה Trigger-השונות ,ניתן לראות שכולן עטופות בבלוק של  .__try-__exceptבהמשך
נראה כיצד ניתן לנצל את זה לטובתנו:

על סמך המידע שאספנו עד כה ,הבנו שה device-אליו נרצה להשיג  handleעם  CreateFileהוא
 ,HackSysExtremeVulnerableDriverוכן הבנו מה ה IOCTL codes-הרלוונטיים לכל חולשה שנרצה לנצל.
כמו כן ,הבנו שהמטרות שמעניינות אותנו הן הפונקציות ממשפחת  .TriggerXxעל בסיס המידע הזה ,נוכל
לרשום פונקציות שיעזרו לנו לתקשר עם הדרייבר.
הדבר היחיד שנותר לנו לעשות הוא להתקין ולטעון את הדרייבר .נעתיק את הדרייבר למכונה הוירטואלית
שלנו ,ונריץ את הפקודה הבאה באמצעות ה cmd-בהרשאות :Administrator
=sc create HEVD type= kernel start= demand binpath
""<path_to_driver_directory>\HEVD.sys

לאחר מכן ,נוכל להפעיל את הדרייבר בעזרת הרצת ” .“sc start HEVDבמידה ונרצה לעצור אותו ,נשתמש
ב ."sc stop HEVD"-נוכל להיעזר ב DbgView-מ SysInternals-על מנת לראות הודעות דיבאג שהדרייבר
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מדפיס ,וכך נדע בוודאות שהוא עלה באופן תקין .על מנת לעשות זאת ,נריץ  DbgViewכ,Administrator-
ונלחץ  Ctrl+Kעל מנת להפעיל את האפשרות "( "Capture Kernelשניתן למצוא תחת הלשונית
” .)“Captureלצורך המחשה ,נפתח  ,DbgViewנפעיל את הדרייבר ולאחר מכן נעצור אותו:

השלב האחרון הוא לבחון שאנו מצליחים לתקשר עם הדרייבר בצורה תקנית .לשם כך ,ננסה לשלוח
בקשת  IOCTLשתגרום להרצת  .TriggerStackOverflowעל מנת לעשות זאת ,ראשית נוודא שWinDbg-
יכול לגשת לקובץ ה PDB-של  .HEVD.sysניתן לעשות זאת על ידי הוספת הנתיב של קובץ ה PDB-לנתיבי
הסימבולים ש WinDbg-מחפש בהם ,או על ידי מיקום קובץ ה PDB-במיקום אשר הבינארי מצפה לו (ניתן
למצוא אותו על ידי הרצת ” .)“strings HEVD.sys | findstr HEVDאחרי ש WinDbg-יטען את הסימבולים,
נמקם נקודת עצירה ב TriggerStackOverflow-בעזרת הרצת " ,"bp HEVD!TriggerStackOverflowלאחר
מכן נמשיך את ההרצה בעזרת  .gנקמפל את תוכנת התקשורת שלנו ,נעלה אותה ל guest-ונריץ אותה.
אם הכל התבצע כשורה WinDbg ,אמור לדווח לנו על כך שנקודת העצירה הגיעה ולעצור את הריצה:

בשלב זה ,אנו יודעים לתקשר עם הדרייבר והבנו את המבנה הכללי שלו .אנו מסוגלים לדבג את הדרייבר
מה ,host-ולהריץ אותו ב .guest-מכאן והלאה ,עיקר עבודתנו תהיה סביב מציאה וניצול חולשות בדרייבר.
נתחיל ב Stack Overflow-קלאסי בשביל להתחמם .
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Stack Overflow
אי אפשר לדבר על חולשות מבלי לדבר על  .Stack Overflowsאני מניח שלקוראים יש היכרות בסיסית עם
חולשות בקבצים בינאריים ,ולכן לא אסקור לעומק את העיקרון שעומד מאחורי חולשות מסוג זה .הרעיון
הוא פשוט :מוקצה  bufferכלשהו על המחסנית ,מסיבות מסוימות ניתן לרשום לתוך ה buffer-קלט
שהמשתמש שולט בו שגדול יותר מהבאפר ,וכך ניתן לרשום מעבר לגבולות הבאפר עד סוף הframe-
במחסנית של הפונקציה הנוכחית ,ואז דורסים את כתובת החזרה של הפונקציה ,שיושבת גם היא על
המחסנית ,בכתובת החזרה אליה נרצה לקפוץ.
נבחן את הפונקציה  ,TriggerStackOverflowאשר ,כפי שהבנו ,תרוץ ב Kernel-Mode-עת שנקרא ל-
 DeviceIoControlעם קוד ה IOCTL-של :StackOverflow

נראה שהפונקציה מקצה באפר על המחסנית ,ולאחר מכן מעתיקה מידע מהבאפר ( UserBufferשהוא
הבאפר שהעברנו כבאפר קלט ל )DeviceIoControl-אל תוך הבאפר שמוקצה על המחסנית ,באמצעות
.memcpy
הפונקציה  memcpyמקבל כקלט גם את כמות הבתים שנרצה להעתיק ,במקרה הזה משתמשים בSize-
בשביל לציין את כמות הבתים .החולשה היא ,שגם ב Size-אנו שולטים ,זהו הגודל שהעברנו כאורך הקלט
כשקראנו ל !DeviceIoControl-בעזרת חולשה זו ,נוכל להעתיק באפר שחוצה את גבול ,KernelBuffer
ולדרוס את כתובת החזרה של הפונקציה ,וכך להשתלט על קוד שרץ ב ,Kernel-Mode-ולהריץ את ה-
 shellcodeשלנו.
מהתבוננות ב stack frame-של הפונקציה ,נגלה ש KernelBuffer-נמצא במרחק  0x81cבתים מבסיס
המחסנית ,ובמרחק  0x820בתים מכתובת החזרה של הפונקציה (מסומנת באות .)r
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כל שעלינו לעשות ,הוא לספק באפר באורך  0x824בתים ,כך ש 0x820-הבתים הראשונים לא חשובים,
וב 4-הבתים האחרונים נמקם את הכתובת אליה נרצה לקפוץ:

הכתובת אליה נרצה לקפוץ תהיה הכתובת של ה shellcode-שלנו .אין לנו קושי בלמצוא מקום מתאים ל-
 :shellcodeמספיק למקם אותו ב User-Mode-ונוכל לקפוץ אליו ב Kernel-Mode-מכיוון שאין SMEP
(בסוף המאמר נסביר בקצרה על ההגנה הזו) .נבצע את כל הצעדים הללו ונריץ את התכנית שלנו במכונה.
בתחילת ה ,shellcode-נרשום את הפקודה ” ,“int 3על מנת ש WinDbg-יעצור את ההרצה בעת הרצת ה-
 .shellcodeכך נדע אם האקספלויט שלנו באמת עובד:

מעולה ,האקספלויט שלנו עובד! לכאורה ,כל שנותר לעשות הוא לתת לריצת ה shellcode-שלנו להסתיים,
והתהליך שלנו יקבל הרשאות  ,SYSTEMאבל לא די בכך .כפי שציינו כשכתבנו את ה ,shellcode-לאחר
שגנבנו את ה , Access Token-עלינו לוודא שהתכנית חוזרת לריצה רגילה .לשם כך ,עלינו לוודא
שהמחסנית מיושרת מחדש (במידה והשתמשנו במקום על המחסנית) ,לוודא שנחזיר ערך תקין ולוודא
שאנו עושים את כל ה"נקיונות" שהיו מתבצעים ב prologue-של הפונקציה ש"גנבנו" (בכך שדרסנו את
כתובת החזרה) .לפונקציה  TriggerStackOverflowקוראת הפונקציה .StackOverflowIoctlHandler
נתבונן ב prologue-של הפונקציה:

נעתיק את הפקודות הללו לסוף ה shellcode-שלנו ,ולפניהן נמקם את הפקודה  xor eax, eaxעל מנת
לדמות את ערך החזרה המצופה מהפונקציה (הפונקציה מחזירה את הערך שחוזר מ-
 ,TriggerStackOverflowוהערך הזה הוא  .)0נריץ שוב את ה exploit-שלנו ,ונעדכן את התכנית שלנו כך
שתנסה לפתוח  cmdלאחר בקשת ה ,IOCTL-על מנת שנוכל לבדוק בנוחות את ההרשאות שלנו.
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התוצאה:

ו  SYSTEM...חימום נחמד ,נמשיך הלאה.

Stack Overflow GS
הפעם ,נתמקד ב IOCTL-שקורא ל .TriggerStackOveflowGS-ממבט ראשוני בפונקיה בחלון ה-
 ,Pseudocodeנראה שהיא כמעט זהה לחלוטין ל:TriggerStackOverflow-

ממבט על המחסנית ,נראה כי הפעם KernelBuffer ,ממוקם במרחק  0x21cמראשית המחסנית ,ובמרחק
של עוד  4בתים מכתובת החזרה של הפונקציה .ננסה לפעול בשיטה זהה לשיטה בה השתמשנו עבור ה-
 IOCTLהקודם ,וננסה לגרום לדרייבר לקפוץ לפקודה ” “int 3ו ...נקבל .Blue screen
כשנריץ  ,!analyze -vההודעה הבאה תוצג לנו ב WinDbg-אודות השגיאה:

אומנם הצלחנו לבצע  ,buffer overflowאבל המערכת הצליחה לזהות אותו .כיצד? פשוט.Stack Cookies :
מי שקרא את המאמר הקודם שלי ,Pwning ELFs for Fun and Profit ,אמור לזהות את הנושא .הרעיון הוא
למקם "עוגייה" באורך מסוים על המחסנית ,לאחר הבאפר אך לפני כתובת החזרה של הפונקציה ,ולפני
החזרה לבצע בדיקה שהערך נשמר .לעוגיות הללו מספר שמות Stack Cookies, Stack Canaries, /GS -
( Cookiesהאחרון הוא על שם האופציה להפעלת/כיבוי העוגיות ב Visual C++ compiler-של מייקרוסופט,
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ועל שמו נקראה הפונקציה) .אבל ב pseudocode-לא ראינו שום בדיקה כזאת! נחזור ל IDA view-ונתבונן
בסוף הפונקציה:

נבחן את הפונקציה :__SEH_epilog4_GS

מצאנו קריאה לבדיקה של ה .cookie-עכשיו ,לאחר שחווינו בזמן אמת את חומרת האמינות שעלול להיות
ל ,pseudocode view-עלינו להבין כיצד בכל זאת נוכל להשתלט על ההרצה.
מכיוון שאין באפשרותנו לגלות את הערך של ה ,cookie-עלינו למצוא דרך אחרת להשתלט על ההרצה .יש
לנו רק חולשה אחת .Stack overflow :כמו כן ,חשוב לציין שאנו שולטים על הכתובת בה הדרייבר
משתמש ככתובת המקור ב ,memcpy-וכן על האורך אותו הוא מעביר לפונקציה.
שיטה קלאסית למעקף  stack cookiesמתבססת על ניצול  .exception handlersהרעיון של exception
 handlersהוא לאפשר לתוכנה להתמודד עם שגיאות .ישנם מספר מנגנונים להתמודדות עם שגיאות,
המנגנון עליו נדבר הוא  .SEH - Structured Exception Handlingנדון ב SEH-ב .32bit-נתבונן בקטע הקוד
הבא:
{ __try
// guarded code
{ )} __except (filter-expression
// handler
}

בלוקים של  try-exceptמאפשרים לנו להתמודד עם שגיאות שעולות בקטע הקוד שנמצא בבלוק ה.try-
לקוד שנמצא בבלוק ה try-נהוג לקרוא "קוד מוגן"  .guarded code -הביטוי שמשמש לפילטור השגיאה
נקרא  ,exception filterוהקוד שבתוך בלוק ה except-נקרא  .exception handlerכמובן שניתן להגדיר
בלוקי  try-exceptמקוננים ,וכן לקרוא לפונקציה בתוך בלוק  ,tryובתוכה להגדיר  try-exceptבלוק נוסף.
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ניהול ה exception handlers-במצב המתואר לעיל הוא כזה:
 .1בכל פעם שנכנסת ל try-except-בלוק ,ה handler-הנוכחי יתווסף לרשימת הexception handlers-
הנוכחיים ,בראשה.
 .2במידה וייזרק  ,exceptionיוערך ה filter-של ה handler-העליון .לפילטר שלושה ערכים אפשריים:


 - )-1( EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTIONהתעלם מהשגיאה והמשך להריץ את הקוד
מהנקודה בה עלתה השגיאה.



 - )0( EXCEPTION_CONTINUE_SEARCHהמשך לחפש אחר  handlerלשגיאה.



 - )1( EXCEPTION_EXECUTE_HANDLERהשגיאה מוכרת כשגיאה שה handler-יודע לטפל בה.
הרץ את ה ,handler-ולאחר מכן המשך את ההרצה.

במידה ומוחזר  ,EXCEPTION_CONTINUE_SEARCHהחיפוש ימשיך עד שלבסוף יגיע לhandler-
מתאים ,או ל default handler-של המערכת.
 .3בעת יציאה מבלוק מוגן ב ,try-except-ה handler-של הבלוק יוסר מהרשימה.
מבחינת

מימוש,

שרשרת

הSEH-

ממומשת

איברים

באמצעות

מסוג

 ._EXCEPTION_REGISTRATION_RECORDאם נבחן את המבנה ב ,windbg-נקבל את ההגדרה הבאה:

בפועל ,זוהי אינה ההגדרה המלאה וישנם עוד מספר שדות לאחר השדות הללו ,אך אלו השדות
המעניינים .השדה  Nextמצביע לאיבר הקודם בשרשרת ,והשדה  Handlerמצביע לexception handler-
שלנו .השאלה המתבקשת היא  -היכן הפילטר? התשובה המתבקשת היא שהוא כנראה נמצא באחד
השדות הנוספים ,ואכן בשדה נוסף ,בשם  .scopetableהסוג של  scopetableמשתנה בהתאם לגרסת ה-
 SEHשמוגדרת בקומפיילר ,את הדרייבר שלנו קימפלו עם דרייבר שמממש  ,SEH 4לכן במקרה שלנו
 scopetableהוא מסוג  ._EH4_SCOPETABLEהמבנה החדש מספק הגנה מסוימת מ.buffer overflows-
אם

נבחן

את

המבנה

,_EH4_SCOPETABLE

נמצא

שדה

בשם

scopeRecord

(מסוג

 ,)_EH4_SCOPETABLE_RECORDובשדה הזה קיים שדה בשם  ,FilterFuncושדה נוסף חסר שם:

השדה הזה הוא בעצם  unionשל כתובת ל exception handler-וכתובת לפונקציית  .finallyבמקרה שלנו,
נמצא שם את הכתובת ל exception handler-שלנו .אבל רגע ,ה exception handler-נמצא ב-
!_EXCPTION_REGISTRATION_RECORD
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בשלב זה עלי להודות שתיאור המנגנון שסופק בעמוד הקודם הוא תיאור קונספטואלי ,ולא מדויק לחלוטין.
מבחינה מעשית ,קיים רק " exception handlerאמיתי" אחד לכל הבינארי ,והוא exception handler
שמגדיר הקומפיילר .ספציפית במקרה שלנו ,מדובר ב.__except_handler4-
בכל  ,_EXCEPTION_REGISTRATION_RECORDהכתובת של ה handler-תמיד תהיה ,__except_hadler4
והפילטרים וה handlers-הנוכחיים ימצאו במערך  ScopeRecordשב scopetable-של האיבר הנוכחי ב-
 .SEHכמו כן ,לכל פונקציה ,בלי קשר לכמות ה( try/except blocks-מקוננים ולא מקוננים) ,יהיה קיים רק
_EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD

אחד

במחסנית,

וכל

הפילטריםhandlers/

ימוקמו

ב-

 ScopeRecordsשל הפונקציה הנוכחית .ה handler-של הקומפיילר אחראי לקרוא לפילטרים ולhandlers-
המתאימים.
האיור הבא ,אשר לקוח מהאתר  ,openrce.orgמסביר כיצד נראה מבנה המחסנית בפונקציה בה קיים
( try-exceptעם :)SEH4

נדבג את  HEVD!TriggerStackOverflowGSבשביל לראות דוגמה פרקטית.
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ראשית ,עלינו להבין איפה במחסנית נמצא ה ._EXCEPTION_REGISTRAITION_RECORD-נבחן את
המחסנית בעזרת :IDA

 IDAזיהתה את המשתנה  ,ms_excשנמצא  0x18בתים מתחת לראשית המחסנית ,כאיבר מסוג
 .CPPEH_RECORDזהו לא מבנה אמיתי ,אלא מבנה ש IDA-מגדירה על מנת להקל את ההבנה של המידע.
נבחן את הגדרת המבנה ב:IDA-

ניתן

לראות

שבהיסט

של

8

בתים

מראשית

המבנה,

נמצא

איבר

מסוג

 ._EH3_EXCEPTION_REGISTRATIONמבחינה של המבנה ,נראה שהוא מרחיב את המבנה
 ,_EXCEPTION_REGISTRATION_RECORDוה ScopeTable-שלו נמצא בהיסט של  8בתים מראשית
הרשימה:

נשתמש בידע שצברנו על מנת לבחון את ה SEH chain-ב:TriggerStackOverflowGS-

ניתן לראות ש 12-בתים מתחת לראשית המחסנית נמצא ה handler-שהקומפיילר יצר בדרייבר ,וכן ניתן
לראות שקיים רק איבר אחד שקודם לו ברשימה ,והוא ה handler-הדיפולטי של מערכת ההפעלה .במידה
וייזרק  exceptionבקוד המוגן ,הכתובת שב( ebp-0xc-שהיא הכתובת של )HEVD!__except_handler4
תיקרא (ולאחר מכן תדאג שה handler-הרלוונטי יקרא ואחראית להחזיר ערך מתאים בסוף הריצה).

Kernel Exploitation & Elevation of Privileges on Windows 7
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,90ינואר 2018

27

חשוב להבין שהקריאה ל exception handler-יכולה להיקרא בכל שלב במהלך ריצת הקוד המוגן במידה
ועולה שגיאה ,לכן שיטה קלאסית לעקיפת  Stack Cookiesהיא לנצל את ה Buffer Overflow-שיש לנו
במחסנית ,לדרוס את כתובת ה ,handler-ולגרום לשגיאה לפני שבודקים את ערך העוגייה ,וכך נוכל
לקפוץ לכתובת שאנו רוצים ולהריץ קוד.
מכיוון שאנו שולטים בכתובת ממנה הדרייבר קורא את המידע ,וכן מורים לו באיזה אורך לקרוא ,נוכל
בקלות לגרום לנצל את ה Overflow-על מנת לדרוס את כתובת ה exception handler-ולהחליף אותה
בכתובת של ה shellcode-שלנו ,ולאחר מכן לגרום לו לקרוא מכתובת לא ממופת בזיכרון ובכך לזרוק
שגיאה.
על מנת לייצר מצב כזה ,ניעזר בפונקציות ה API-הבאות:


 CreateFileMappingשתאפשר לנו למפות זיכרון באורך מסוים .ניעזר בה על מנת למפות עמוד שלם
בזיכרון.



 MapViewOfFileשתאפשר לנו למפות את הזיכרון למרחב הכתובות של התהליך הנוכחי.

ניתן לראות שעל מנת לדרוס את הכתובת של ה ,handler-עלינו לכתוב  0x210בתים ( )0x21c-0xcשל
"זבל" ולאחר מכן לכתוב את הכתובת אליה נרצה לקפוץ .כרגע ,נסתפק בכתובת שהפקודה היחידה בה
היא  .int 3נבדוק אם שיטת הניצול שלנו אכן עבדה:

ניצחון!  עכשיו נותר לנו להבין מה עלינו לעשות על מנת שהדרייבר יחזור לתפקוד תקין לאחר הרצת ה-
 shellcodeשלנו .ניגש למל אכת כתיבת שלב ההתאוששות :ראשית ,עלינו להבין לאן עלינו לחזור  -כמובן
שלא נרצה לחזור ל epilogue-של  ,TriggerStackOverflowGSמכיוון שאם נשוב לשם ,תתבצע הבדיקה על
העוגייה ,לכן נבחר לחזור ל( IrpDeviceIoCtlHandler-הפונקציה שאחראית על עיבוד קוד הIOCTL-
והפנייה ל IOCTL handler-המתאים).
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נבחן את הפונקציה  IrpDeviceIoCtlHandlerמאזור הכתובת אליה נרצה לחזור .על מנת להחליט מה
הכתובת ,נבחן את ה backtrace-הנוכחי (בעזרת ” )“k 10ונחפש את כתובת החזרה ב-
 .IrpDeviceIoCtlHandlerנראה שהכתובת נמצאת בהיסט של  0xdfבתים מתחילת הפונקציה.
ראשית ,ננסה לבחון את מספר הפקודות האחרונות שקדמו לפונקציה:

ניתן ללמוד שב ebx-מאוחסן ה offset-של מחרוזת הדיבוג שהודפסה ,ב esi-ה IRP stack location-ובedi-
ה . IRP-נעקוף אחר הקפיצה (אליה אנו חוזרים) ונבחן באילו מהאוגרים נעשה שימוש:

ניכר שמשתמשים בערך שבאוגר  ebxעל מנת להדפיס הודעת דיבוג ובערך שב edi-על מנת להשלים את
בקשת ה .IRP-הערך שב esi-לא בשימוש ,מכיוון שדורסים אותו עם הערך של  .eaxעל מנת שהתכנית
תשוב לריצה תקנית ,עלינו להחזיר את הערכים המתאימים לאוגרים הנ"ל ,וכן לוודא שכתובת החזרה של
הפונקציה תהיה  .IrpDeviceIoCtlHandler+0xdfכמו כן ,מכיוון שראינו שמשתמשים ב ,eax-עלינו להציב
גם בו ערך תקין .בריצה תקינה eax ,יכיל את הכתובת שהוחזרה מ .StackOverflowGSIoctlHandler-ערך
חזרה תקין הוא  ,0לכן נוודא ש eax-יכיל  .0כמובן שנרצה גם ליישר מחדש את המחסנית לאחר ביצוע
הפעולות הללו.
ניעזר בפקודה  kב windbg-על מנת לגלות את בסיס המחסנית של כל אחד מה frames-שנמצאים
תחתינו .אומנם לא ניתן להסתמך על הכתובות ,אבל ניתן להסתמך על ההפרשים בין מצביע המחסנית
הנוכחי לבין הלוקאליים על המחסנית שמעניינים אותנו בכל  .frameהחישוב מייגע יחסית ולא מעניין
במיוחד ,לכן נדלג עליו.
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להלן התוצר הסופי של קוד ההתאוששות ,שנלקח מה payload-של  HackSysלHEVD!StackOverflowGS-
(עם שינויים קלים בהיסטים כי ל shellcode-שלנו אין :)prologue
esp, 0x794 ; Offset of IRP on stack
edi, [esp] ; Restore the pointer to IRP
esp, 0x8 ; Offset of DbgPrint string
ebx, [esp] ; Restore the DbgPrint string
esp, 0x234 ; Target frame to return
eax, eax ; Set NTSTATUS SUCCESS
ebp ; Restore saved EBP
8 ; Return cleanly

add
mov
add
mov
add
xor
pop
ret

נוסיף את השינויים ל ,shellcode-נריץ מחדש את התכנית ונריץ  whoamiב cmd-שהתהליך שלנו פותח
לאחר בקשת ה...IOCTL-

 . SYSTEMלאנשים שרוצים להתעמק בעולם של אקספלויטציית  ,SEHאמליץ לקרוא על מימוש  SEHב-
 ,64bitוכן על ההגנות  SafeSEHו.)SEH Overwrite Protection( SEHOP-

Integer Overflow
המסע שלנו ממשיך בניצול ( TriggerIntegerOverflowשיקרא כאשר נשלח בקשת  IOCTLעם הקוד
 .) 0x222027מבחינה ראשונית של הפונקציה ,היא לא נראית מסובכת במיוחד .הפונקציה מקבלת שני
ארגומנטים UserBuffer :ו ,Size-ששניהם  -כמו בשני המקרים שסקרנו עד כה  -בשליטת המשתמש ,וכבר
כמעט מתבקש שננסה לבצע כאן  .stack overflowהפונקציה מאפסת באפר באורך  0x7FCעל המחסנית,
מדפיסה הודעות דיבוג ,ומבצעת את הפעולה הבאה (פסודו-קוד):

בהינתן מעבר בדיקה על הגודל שסופק לפונקציה ,היא תעתיק את המידע מה UserBuffer-ל-
 KernelBufferבחתיכות של  4בתים בכל פעם (.)DWORD
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ישנם שני תנאים שמספיק שיתקיים אחד מהם על מנת שההעתקה תיפסק:


 :v2 < Size >> 2ניתן לראות ש v2-משמש כמונה ,ומקודם באחד בכל איטרציה של לולאת ההעתקה.
הפעולה ” “Size >> 2שקולה לחלוקה של  Sizeב 4-ולאחר מכן עיגול כלפי מטה .המטרה של התנאי
הזה היא לוודא שהלולאה תעצור לאחר העתקת ה DWORD-השלם האחרון בבאפר.



 :*(DWORD*)UserBuffer != 0xBAD0B0B0אם החתיכה הבאה היא  ,0xBAD0B0B0עצור את
ההעתקה  -זהו ה terminator-של ההעתקה.

הדבר היחיד שאנו יכולים לקוות לעשות כאן הוא לבצע  overflowולדרוס ערך חשוב במחסנית ,שיאפשר
לנו להשתלט על הרצת התכנית.
ראשית ,נבחן את המחסנית:

נתבונן בבדיקה על כמות הבתים שאנו מבקשים להעתיק מהבאפר שלנו לבאפר הקרנלי :הבדיקה בודקת
שהגודל שאנו מספקים לפונקציה ,ועוד  ,4לא גדול מ ,0x800-כך שאנו יכולים להעתיק עד  0x7FCבתים.
ממבט על המחסנית ,לא נראה שזה עוזר לנו במיוחד ,אבל למזלנו קיימת חולשה ברורה באופן הבדיקה.
אלו שהתנסו בשפות כמו  Cאו  , C++וודאי חוו בעבר את ההתנהגות הבאה :קיים משתנה כלשהו מסוג
 ,unsigned shortומבצעים איתו פעולה ,לדוגמה  -העלאה באחד .אם הערך של המשתנה הוא  ,12לאחר
הפעולה הערך יהיה  ,13והכל טוב ויפה .אבל אם הערך הוא ( 65535או  ,)0xFFFFלאחר הפעולה הערך
יהיה  ! 0מה שקרה הוא שהערך של המשתנה הגיע לערך המקסימלי שניתן לאחסן ב 2-בתים ,והרי short
הוא טיפוס שגודלו  2בתים ,ולכן בפעם הבאה שניסינו לקדם את הערך באחד ,התבצע overflow
אריתמטי .למקרים כאלו  -שבהם הערך של המספר מתאפס (או "נעטף"  )wraps -בעקבות חריגה מערכו
המקסימלי  -קוראים  .Integer Overflowתרחיש דומה מתרחש כאשר ערך מסוג  signedמגיע לערך
החיובי המקסימלי שלו ,ולאחר קידום באחד עובר לערכים שליליים .כשפעולה כזו מתרחשת ,דגל הOF-
( )Overflowבאוגר הדגלים ( EFLAGSב )32bit-נדלק.
חולשות  Integer Overflowהן חולשות שבהן מתבצעת פעולה אריתמטית כלשהי על ערך שנמצא
בשליטתנו ,שבהינתן קלט מתאים יכולה להוביל ל overflow-של הערך ולהתנהגות לא צפויה שאנו יכולים
לנצל לטובתנו .במקרה הזה ,הערך ” “Sizeהוא  ,unsigned intוהדרייבר מבצע עליו פעולה אריתמטית -
מוסיף לו  - 4ולאחר מכן משווה אותו מול  .0x800המטרה היא להגביל את מספר הבתים שנוכל להעתיק,
אך מכיוון שהדרייבר מבצע את הפעולה על המספר שאנו מספקים ,ולא על  ,0x800יש כאן חולשה .אם
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נספק ערך גדול מספיק  -כמו לדוגמה  - 0xFFFFFFFFלאחר שנוסיף למספר  ,4הערך שלו "ייעטף"
והבדיקה תהיה חסרת משמעות.
אז יש לנו חולשה  -נספק את המספר  0xFFFFFFFFבתור האורך ,וכך נגרום ל Integer Overflow-שיאפשר
לנו להעתיק עד  0xFFFFFFFCבתים (בעקבות העיגול לכפולה שלמה של  ,)4מה שאומר שבקלות נוכל
לבצע  stack overflowולדרוס את כתובת החזרה של הפונקציה ולהחליף אותה בכתובת של הshellcode-
שלנו .מעשית ,לא באמת נרצה להעתיק  0xFFFFFFFCבתים  -פעולה שכזו בוודאות תגרום לקריסה.
למזלנו ,ראינו שאם ה DWORD-הנוכחי הוא  0xBAD0B0B0ההעתקה תיפסק .לכן ,נמקם את הערך
 0xBAD0B0B0מיד לאחר הכתובת אליה נרצה לחזור בבאפר שנספק לפונקציה ,ולפני כן נמקם 0x828
בתים של זבל (מ KernelBuffer-עד לכתובת החזרה שמיוצגת בתמונת המחסנית כ.)r-
נרשום תכנית מתאימה שעושה את הפעולה הנ"ל ומתקשרת עם ושולחת את בקשת ה IOCTL-המתאימה,
וכהרגלנו ננסה לגרום ל breakpoint-עם :int 3

מגניב ,זה היה משמעותית פשוט יותר מהניצול הקודם .מכיוון שהסיטואציה כאן זהה לזו שהייתה
כשביצענו  Stack Overflowפשוט ,ובעקבות הדומות של הפונקציות הרלוונטיות ,אין צורך בכתיבת קוד
התאוששות חדש .ה shellcode-שלנו יהיה זהה ל shellcode-שהשתמשנו בו בניצול .Stack Overflow
נריץ מחדש את התכנית ,ונבחן את המשתמש שעם ההרשאות שלו רץ ה cmd-שהתכנית שלנו פותחת
לאחר בקשת ה:IOCTL-

קצר ולעניין 

Type Confusion
נמשיך עם עוד ניצול קליל יחסית ,והפעם נתבונן בפונקציה ( TriggerTypeConfusionשהIOCTL code-
שלה הוא  .)0x222023הפונקציה הזו משתמשת רק בבאפר שאנו מספקים ל,DeviceIoControl-
ומתייחסת אליו כאל מצביע ל._USER_TYPE_CONFUSION_OBJECT-
לאחר ווידוי שהכתובת שסיפקנו תקינה וניתן לקרוא ממנה  8תווים (עם  ,)ProbeForReadיש קריאה ל-
 - ExAllocatePoolWithTagפונקציה המשמשת להקצאת זיכרון  :poolהמקביל הקרנלי ל( heap-ונתעמק
בו בהמשך) ,תוך מתן תג לזיכרון המוקצה .במקרה שלנו ,מקצים  8בתים והתג הוא ’.‘Hack
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להקצאה מתייחסים כאל מצביע ל._KERNEL_TYPE_CONFUSION_OBJECT-

במידה וההקצאה הצליחה ,מעתיקים (לאחר מספר הדפסות דיבוג) את כל התוכן של הבאפר שמספק
המשתמש אל תוך הבאפר המוקצה ב:Pool-

מכאן

אפשר

להניח

שכנראה

_USER_TYPE_CONFUSION_OBJECT

המבנים

מרחיב

את

זהים,

או

שלכל

הפחות

._KERNEL_TYPE_CONFUSION_OBJECT

המבנה
הדבר

המשמעותי הבא שקורה הוא קריאה ל TypeConfusionObjectInitializer-עם המצביע לזיכרון שהקוצה,
ולאחר מכן קריאה ל ExFreePoolWithTag-על מנת לשחרר את הזיכרון שהוקצה.
לאחר מכן ,הפונקציה חוזרת:

לא נראה שקיימת חולשה בפונקציונליות שבחנו עד כה ,לכן נתעמק ב.TypeConfusionObjectInitializer-
מדובר בפונקציה קצרה .להלן ה pseudocode-של כלל הפונקציה:
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וכאן ה"חולשה" :מכיוון שאנו שולטים ב( UserTypeConfusionObject-זהו למעשה הבאפר שסיפקנו כ-
 inputל ,)DeviceIoControl-ומכיוון ש KernelTypeConfusionObject-הוא העתק זהה שלו ,אנו שולטים
גם בערך שמאוחסן בשדה  ,ObjectTypeולכן כאשר קוראים לKernelTypeConfusionObject--
 , >ObjectTypeקוראים לכתובת לבחירתנו .כל מה שנותר לנו לעשות הוא להבין את המבנה בשביל לדעת
היכן למקם את הכתובת .נבחן את הגדרת המבנה :_KERNEL_TYPE_CONFUSION_OBJECT

ניתן לראות שבמבנה שני איברים ,כל אחד מהם באורך ארבעה בתים ,כאשר השני הוא  .unionראינו ש-
 ObjectTypeנמצא ב ,union-לכן הכתובת של הפונקציה אותה נרצה להריץ ב Kernel-Mode-צריכה
להיות בהיסט של  4בתים מתחי לת הבאפר שנספק לדרייבר .כמו כן ,מכיוון שבמקרה הנוכחי הקוד קופץ
לפונקציה שלנו באופן לגיטימי ,אין צורך בהוספת קטע התאוששות ל shellcode-שלנו .נרשום תכנית
שמנצלת את ה IOCTL-של  ,Type Confusionולאחר מכן פותחת תהליך חדש של  ,cmdובקלות נקבל
הרשאות :SYSTEM

בעקבות הפשטות של ניצול החולשה ,קל מאוד לפספס את המטרה שכותב הדרייבר ניסה להשיג כאן .אם
נבחן את המבנים איתם יש התעסקות בפונקציות שעסקנו בהן בניצול החולשה הזו ,נוכל להבין טוב יותר
את המטרה .תחילה ,נתבונן ב ._KERNEL_TYPE_CONFUSION_OBJECT-בפונקציה הזו שני שדות:
 ObjectIDושדה נוסף שיכול להיות או  ObjectTypeאו .Callback
המשתמש לא אמור להיות מסוגל להגדיר את  ,Callbackאלא את ( ObjectTypeולכן בהדפסות הדיבוג
נראה התייחסות ל ObjectType-ולא ל ,)Callback-אך מכיוון שמדובר ב union-ושתי השדות חולקים
למעשה את אותו המיקום ,ניתן להתבלבל ביניהם (בייחוד בקוד מסובך יותר) ולשכוח שכאשר אנו קוראים
ל( Callback-שזו המטרה של  ,)TypeConfusionObjectInitializerאנו עלולים לגרום להתנהגות לא רצויה
שניתן לנצל.
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ניתוח של דוגמה ריאלית יותר של חולשת  - (CVE 2015-0336( Type Confusionניתן למצוא ברפרנסים
בסוף המאמר.

Double Fetch
המונח  Race Conditionמשמש לתיאור מצב שבו למעלה מתהליך (או תהליכון) אחד מנסים לגשת בו
זמנית למשאב משותף ,במסגרת קטע בו קריטי שרק לאחד מהם תהיה גישה למשאב .דוגמה מעולם
הפיתוח שמפתחים רבים חוו היא כתיבה לקובץ  -אם גם תהליך  Aוגם תהליך  Bמנסים לכתוב לאותו
קובץ ,התוצאה (התוכן שייכתב לקובץ) תהיה לא צפויה .פתרון קלאסי ל Race Conditions-הוא סנכרון.
 Race Conditionsעלולים לגרום לבאגים וכן לחולשות ,ובעולם האבטחה קיימת משפחה שלמה של
חולשות  .Race Conditionדוגמה מפורסמת ועדכנית יחסית לחולשת  Race Conditionהיא חולשת
 ,dirtyc0wאשר מאפשרת הסלמת הרשאות (אגב הסלמת הרשאות )...במערכות מבוססות לינוקס.
ברוב חולשות ה , Race Condition-מי שיוצר את המרוץ הוא המטרה אותה אנו מעוניינים לנצל ,ואנו רק
מנצלים את המרוץ (או מעודדים את יצירתו) .תת-קטגוריה מעניינת של חולשות  Race Conditionהיא
חולשות .Double Fetch
על מנת להבין את הרעיון מאחורי סוג החולשות הזה ,נבחן את קטע הקוד הבא:
{ )int doubleFetch(int* userNumber
{ )if (*userNumber == 0
// Terrible things happen if userNumber=0.
;return -1
}
// logic
;)return performOperation(*userNumber
}

במבט ראשון ,נראה שקטע הקוד אכן מצליח למנוע מקריאה ל performOperation-עם  0בתור ארגומנט,
אבל מה אם  userNumberהיא כתובת שהמשתמש שקורא ל doubleFetch-שולט בה? לצורך העניין,
נניח שמדובר בכתובת באזור זיכרון המשותף לשני תהליכים שונים הרצים באותה מערכת ,אחד זדוני
(התהליך שמספק את  )userNumberואחד קורבן (התהליך שמריץ את .)doubleFetch
בתהליך הקורבן ,ניגשים למידע פעמיים  -פעם אחת על מנת לוודא את התקינות של המידע ,ופעם שניה
על מנת לבצע פעולה על סמך המידע .במקביל ,גם התהליך הזדוני רץ .מה יקרה אם התהליך הזדוני ינסה
לשנות את הערך שב ?userNumber-במידה והוא יצליח לשנות אותו לפני שהקורבן ישתמש בו ,אך לאחר
שהקורבן בדק את תקינותו ,הוא יצליח להערים על התהליך הקורבן ולנצל אותו .בבירור מדובר בRace -
 ,Conditionרק שכאן המרוץ לא נגרם על ידי המטרה ,אלא על ידי התוקף.
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חולשות כאלו נקראות חולשות  ,Double Fetchמכיוון ש"מביאים" את המידע מהזיכרון פעמיים  -פעם אחת
על מנת לבדוק את תקינותו ,ופעם נוספת על מנת להשתמש בו (משתמשים בשם גם לתיאור גישה של
יותר מפעמיים לזיכרון).
שם נוסף לחולשה הוא  ,Time of check to time of useאו  .TOCTTOUכמובן שעל מנת להגן מפני חולשות
כאלו ,יש לגשת למידע רק פעם אחת ולהעתיק אותו לאזור שהתוקף הפוטנציאלי לא יוכל לגשת אליו.
לאחר שהבאנו את הרקע התיאורטי מאחורי חולשות  ,Double Fetchנבחן את הפונקציה
( TriggerDoubleFetchשתקרא על ידי בקשת  IOCTLשהקוד שלה הוא :)0x222037

הפונקציה מקבלת מצביע ל ._DOUBLE_FETCH-מעשית ,זו הכתובת של הבאפר אותו אנו מעבירים ל-
 .DeviceIoControlנבחן את הגדרת :_DOUBLE_FETCH

מדובר במבנה בו ארבעת הבתים הראשונים הם מצביע לבאפר ב ,userland-וארבעת הבתים השניים הם
גודל המידע שנרצה להעתיק מהבאפר לבאפר הקרנלי .תחילה ,מבצעים בדיקה שאנו לא מבקשים
להעתיק למעלה מ 0x800-בתים ,ולאחר מכן מעתיקים באמצעות  Size memcpyבתים מתוך  Bufferאל
.KernelBuffer
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מזהים את ה ?Double Fetch-ניגשים ל UserDoubleFetch->Size-פעמיים :תחילה על מנת לבדוק את
תקינות הגודל ,ופעם נוספת על מנת לקבוע את גודל הבאפר שיועתק ,וכאן ה :double fetch-פוטנציאלית,
נוכל להריץ קוד בתהליכון נפרד ,שמשנה את הערך של  Sizeלערך גדול מ( 0x800-הרי הבאפר נמצא ב-
 userlandולכן הוא נגיש לתהליך בעל ההרשאות הנמוכות שלנו) ,כך שהשינוי יתרחש בדיוק במרווח שבין
הבדיקה ש Size-לא גדול מ 0x800-לבין השימוש בו על מנת להעתיק מידע ל ,KernelBuffer-ואז נוכל
לבצע  Stack Overflowולהשתמש ב shellcode-המוכן שלנו בו השתמשנו ל.Stack Overflow-
לפני שנדון במימוש הפעולה הזו ,נבחן את המחסנית של :TriggerDoubleFetch

על מנת לבצע  stack overflowולהשתלט על כתובת החזרה של הפונקציה ,עלינו לגרום להעתקה של
 0x824בתים 0x820 :של "זבל" ,ועוד ארבעה בתים שדורסים את כתובת החזרה ,ובהם הכתובת אליה
נרצה לחזור ב .Kernel-Mode-לכן ,הערך אליו נשאף ש Size-יגיע הוא .0x824
לכאורה ,הדבר היחיד שנותר לנו לעשות הוא לגרום למרוץ ולנצח בו ,אך אין זו משימה פשוטה :התהליכון
שנריץ שינסה לשנות את הערך של  Sizeמתחרה בכל שאר התהליכונים הרצים על אותו מעבד! לכן ,נבצע
כמיטב יכולתנו על מנת לנצח במרוץ.
השלב הראשון הוא להחליט שהתהליכון שמתקשר עם הדרייבר ,והתהליכון שמשנה את  ,Sizeירוצו על
שני מעבדים שונים ובעדיפות הגבוהה ביותר  -כך נוכל להגיע לסביבה "סטרילית" עד כמה שאפשר
(מבחינת תחרות אל מול תהליכונים אחרים) ,וכך התהליכונים שלנו לא יתחרו על זמן מעבד ביניהם .על
מנת להשיג מטרה זו ,נשתמש בפונקציות ה API-הבאות:


 CreateThreadליצירת כל אחד מהתהליכונים .נשתמש בדגל  CREATE_SUSPENDEDעל מנת
שהתהליכון לא יתחיל ישירות בריצה.



SetThreadPriority

על

מנת

להגדיר

את

העדיפות

של

התהליכון.

נשתמש

 THREAD_PRIORITY_HIGHESTעל מנת שהתהליכון יקבל את העדיפות הגבוהה ביותר.


 GetSystemInfoעל מנת לגלות כמה מעבדים נגישים למערכת.
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ב-

 נעשה זאת על ידי. על מנת לוודא שהתהליכון ירוץ במעבד הספציפי שנרצהSetThreadAffinityMask



 הוא המעבד עליוn  כאשר,dwThreadAffinityMask  לפונקציה בתור הארגומנט1 << n העברת הערך
.נרצה להריץ את התהליכון
. על מנת להתחיל את ריצת התהליכוניםResumeThread



. על מנת להמתין שהתהליכונים יחזרוWaitForMultipleObjects



_ עם הדגלDOUBLE_FETCH*-פעולות נוספות שננקוט על מנת לנצח במרוץ הן יצירת הזיכרון בו יאוחסן ה
 לא נבצע השמה של הערך,0x824- על מנת להפוך את הערך של הפרמטר ל, כמו כן.PAGE_NOCACHE
 כך שאין צורך לדאוג להחזרת הערך של-  וכן הפיך, יהיה מהיר יותרXOR- השימוש ב.XOR-אלא ניעזר ב
. לערך תקין בין כל ניסיון לניצול החולשהSize
 ישנן מספר. נגדיר בכל אחד מהתהליכונים שימשיך לרוץ כל עוד לא ניצלנו את התכנית בהצלחה,לבסוף
 או לבדוק את, עצמוshellcode- לבדוק גלובלי שמאותחל ב-  לדוגמה,דרכים לבדוק את התנאי הזה
.ההרשאות של התהליך כל מספר איטרציות
:הקוד הבא משמש ליצירת התהליכונים
_DOUBLE_FETCH* doubleFetchInput = (_DOUBLE_FETCH*)VirtualAlloc(0, 0x1000, MEM_RESERVE |
MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE | PAGE_NOCACHE);
doubleFetchInput->Size = 0x200;
doubleFetchInput->Buffer = (char*)&input;
SYSTEM_INFO SystemInfo;
GetSystemInfo(&SystemInfo);
unsigned int processorsCount = SystemInfo.dwNumberOfProcessors;
for(int i = 0; processorsCount > i; i += 2) {
threadHandles[i] = CreateThread(0, 0, changeSizeThread, &doubleFetchInput->Size,
CREATE_SUSPENDED, 0);
threadHandles[i+1] = CreateThread(0, 0, sendIoctlThread, doubleFetchInput,
CREATE_SUSPENDED, 0);
SetThreadPriority(threadHandles[i], THREAD_PRIORITY_HIGHEST);
SetThreadPriority(threadHandles[i+1], THREAD_PRIORITY_HIGHEST);
SetThreadAffinityMask(threadHandles[i], 1 << i);
SetThreadAffinityMask(threadHandles[i+1], 1 << (i+1));
ResumeThread(threadHandles[i]);
ResumeThread(threadHandles[i+1]);
}
WaitForMultipleObjects(processorsCount, threadHandles, true, INFINITE);

 (מכיווןsize ^= 0xA24  היא פונקציה שכל התוכן שלה הוא לבצע את הפעולהchangeSizeThread כאשר
 היא פונקציה שכל תוכנה הוא לשלוח בקשתsendIoctlThread- ו,) בלולאה0x200^0xA24 = 0x824-ש
. בלולאהDouble Fetch  שלIOCTL
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נוודא שהחלוקה למעבדים אכן עובדת על ידי הוספת הדפסת מספר המעבד הנוכחי בתחילת כל תהליכון
(בעזרת קריאה ל:)GetCurrentProcessorNumber-

עכשיו אפשר לומר שעשינו כמיטב יכולתנו על מנת לנצח במרוץ ולגרום לקפיצה לקוד שלנו .בתחילת ה-
 ,shellcodeנמקם פקודת  int 3על מנת שנדע שהצלחנו לנצל את החולשה ,נקמפל את התכנית ונריץ
אותה ב ,guest-ואכן כמעט מיד נראה שפגענו ב breakpoint-שלנו:

נרשום ” “gעל מנת להמשיך בהרצת ה ,shellcode-ונבדוק אם הצלחנו לבצע הסלמת הרשאות בעזרת
בדיקת המשתמש שעם ההרשאות שלו רץ התהליך שלנו עם :procexp

Null Pointer Dereference
המסע שלנו ממשיך עם ה IOCTL-שהקוד שלו הוא  0x22202Bוהוא מוביל לקריאה ל-
 . TriggerNullPointerDereferenceראשית ,נסקור את סוג החולשה ולאחר מכן נראה כיצד היא באה לידי
ביטוי בפונקציה.
חולשות  Null Pointer Dereferenceמתייחסות למצב שבו מנסים לגשת למצביע שמצביע לכתובת ( 0אולי
מכיוון שעדיין לא אותחל ,או מכיוון שהוצב בו  0על מנת לסמן שהוא כבר לא שמיש ,הסיבה אינה חשובה),
מה שבדרך כלל יוביל לקריסה ב User-Mode-ול BSoD-ב .Kernel-Mode-העניין הוא ,שהכתובת  0היא כן
כתובת תקינה בזיכרון ,שהרי מרחב הכתובות מתחיל מהכתובת  ,0ב Windows-שקודם ל,Windows8-
ניתן למפות את העמוד הראשון של הזיכרון (שמתחיל בכתובת  ,)0וכך לנצל גישות ל null pointer-על
מנת לבצע פעולות זדוניות.
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ניקח את קטע הקוד הבא כדוגמה:
{ struct _RANDOM_STRUCT
;int Index
;)void(*Callback)(int, int
;}
{ )(void nullDereference
;_RANDOM_STRUCT* s = 0
// s is not initialized, and will stay uninitialized under a certain
flow.
{ )if (expression
// Initialization.
}
// However, under all flows, s->Callback is invoked.
;)s->Callback(5, 5
}

בתחילת הפונקציה ,מגדירים מצביע ל ,_RANDOM_STRUCT-בשם  .sבשלב הזה ,עוד לא הענקנו כתובת
למצביע ואתחלנו אותו עם הערך  .0בהמשך הפונקציה ,ברוב תרחישי הריצה מאתחלים את  ,sאך תחת
תרחיש ספציפי שהמפתח שכח לחשוב עליו ,או לא חשב שאפשרי s ,נשאר לא מאותחל .בסוף הפונקציה,
קיימת קריאה ל Callback-של  ,_RANDOM_STRUCTמתוך הנחה שלא ייתכן מצב שבו בשלב זה ,המצביע
לא מאותחל .בשלב זה ,במידה ותרחיש הריצה שהתרחש הוא התרחיש שבו  sלא מאותחל ,תתבצע פניה
לכתובת  ,0ומכיוון שהיא לא ממופת ,תיגרם שגיאה.
אם הקוד הנ"ל רץ ב ,Kernel-Mode-ולנו יש יכולת להריץ קוד לוקאלית ב ,User-Mode-נוכל למפות את
הכתובת  0לזיכרון ,וכאשר התרחיש שבו  sנשאר לא מאותחל יתרחש ,הגישה  s->Callbackלא תגרום
לשגיאה ,מכיוון שהפעם העמוד אכן ממופה לזיכרון ,והכתובת שנמצאת בכתובת  0x4בזיכרון תקרא .על
מנת להקצות את העמוד הראשון בזיכרון ,נשתמש בפונקציה  .NtAllocateVirtualMemoryלהלן החתימה
של הפונקציה (נקלח מ:)MSDN-
(NTSTATUS ZwAllocateVirtualMemory
__In
HANDLE
ProcessHandle,
_Inout_ PVOID
*BaseAddress,
__In
ULONG_PTR ZeroBits,
_Inout_ PSIZE_T
RegionSize,
__In
ULONG
AllocationType,
__In
ULONG
Protect
;)

הארגומנט שמעניין אותנו הוא  - BaseAddressזהו מצביע לכתובת בה נרצה להקצות את הזיכרון .מכיוון
שאנו רוצים להקצות זיכרון בכתובת  ,0טבעי שנעביר כאן ( 0או  ,)NULLאך אם נקרא את התיעוד של
הפונקציה ,נראה שאם הערך של  BaseAddressהוא  ,NULLאז מערכת ההפעלה מחליטה היכן להקצות
את הזיכרון ,אבל מה יקרה אם נבקש להקצות זיכרון בכתובת  ?1ובכן ,על פי התיעוד ,אם הערך של
 BaseAddressהוא לא  ,NULLהזיכרון יוקצה החל מתחילת העמוד הרלוונטי בזיכרון בו נופלת הכתובת,
והרי שהכתובת  1היא חלק מהעמוד שמתחיל בכתובת  ,0ולכן אם נעביר  1בתור  ,BaseAddressנקצה את
העמוד הראשון בזיכרון ונוכל לכתוב לזיכרון החל מהכתובת . 0
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:קטע הקוד הבא ממחיש את העניין
void myCallback(int a, int b) {
printf("Invoked myCallback");
}
void mapNullPage() {
unsigned long pageSize = 0x1000;
void* baseAddress = (void*)0x1;
char* nullPage = 0;
DWORD(WINAPI *NtAllocateVirtualMemory)(HANDLE ProcessHandle, PVOID *BaseAddress, ULONG
ZeroBits,
PULONG RegionSize, ULONG AllocationType, ULONG
Protect);
*(FARPROC *)&NtAllocateVirtualMemory = GetProcAddress(LoadLibraryA("ntdll.dll"),
"NtAllocateVirtualMemory");
NtAllocateVirtualMemory(GetCurrentProcess(), &baseAddress, 0, &pageSize, MEM_COMMIT |
MEM_RESERVE,
PAGE_READWRITE);
*(unsigned long*)nullPage = 0x41414141;
*(unsigned long*)(nullPage + 4) = (unsigned long)&myCallback;
}
int main() {
mapNullPage();
nullDereference();
return 0;
}

 על מנת למצוא את הכתובת שלGetProcAddress- משתמשת בmapNullPage הפונקציה
 על מנת למפות את העמוד0x1  משתמשים בכתובת, לאחר מכן.ntdll  מתוךNtAllocateVirtualMemory
 ואת הכתובת של,0  בכתובת0x41414141  ולבסוף מציבים את הערך, בזיכרון0 שמתחיל בכתובת
nullDereference- ולאחר מכן ל,mapNullPage- ראשית קוראים ל,main- ב.4  בכתובתmyCallback
 תתקבל, ביט32  בארכיטקטורתWindows7- כשנריץ את התכנית ב.)(הפונקציה שסקרנו מוקדם יותר
:התוצאה הבאה

 נבחן את הפונקציה, לאחר שהבנו אותה.Null Dereference זוהי התיאוריה שעומדת מאחורי חולשות
: נתחיל מתחילת הפונקציה.TriggerNullPointerDereference

 המצביע הזה הוא הכתובת שאנו מעבירים, כרגיל.userland-הפונקציה מקבלת מצביע לבאפר שנמצא ב
 הפונקציה בודקת שהכתובת תקינה וניתן לקרוא ממנה. בתור הכתובת לבאפר הקלטDeviceIoControl-ל
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 8בתים ,ולאחר מכן מקצה זיכרון ( poolכאמור ,המקביל הקרנלי ל ,Heap-וממש בקרוב נתעמק בו .)
במידה וההקצאה לא נכשלה ,מתבצע קטע הקוד הבא:

נתעלם מכל הקריאות ל .DbgPrint-הפונקציה בודקת מה הערך שמאוחסן ב DWORD-הראשון בבאפר
שהמשתמש מספק ,ובמידה והוא שווה ל ,0xBAD0B0B0-מאתחלים את האובייקט הקרנלי וב-
]( allocatedMemory[1ארבעה בתים מתחילת זיכרון ה pool-שהוקצה) ממקמים את הכתובת של ה-
 callbackאליו יש לקרוא בסוף הפונקציה (ניתן לראות את הקריאה שורה לפני סוף הpseudocode-
המובא בתמונה) .זהו תרחיש הריצה התקין.
במידה והערך שונה מ ,0xBAD0B0B0-משחררים את הזיכרון שהוקצה ,ומאפסים את המצביע .החולשה
היא ,שבשני המקרים מתבצעת קריאה לפונקציה שהכתובת שלה נמצאת במרחק  4בתים מתחילת
הזיכרון המוקצה ,כך שגם במידה והערך שממוקם בבאפר שלנו שונה מ( 0xBAD0B0B0-לדוגמה,
 ,)0x41414141וכתובת המצביע תהיה  ,0תתבצע הקריאה .אנו מתעסקים עם Null Pointer Dereference
מובהק ,ועל מנת לנצל אותו ,ניעזר בדיוק באותה השיטה שתיארנו קודם  -תחילה ,נמפה את העמוד
שמתחיל בכתובת  ,0ולאחר מכן נמקם ב 0x4-את הכתובת של ה shellcode-שלנו ,אותו נרצה להריץ ב-
 .Kernel-Modeלאחר מכן ,נקרא לפונקציה שתגרום ל null dereferencing-ב ,Kernel-Mode-בעזרת
שליחת בקשת  IOCTLמתאימה עם באפר באורך של  ,2 DWORDSכך שהערך של ה DWORD-הראשון
הוא לא .0xBAD0B0B0
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נמקם פקודת  int 3בתחילת ה shellcode-שלנו ונריץ את התכנית ב .guest-התוצאה:

גם כאן ,כמו ב ,Type Confusion-אין צורך בהוספת קטע התאוששות בסוף ה ,shellcode-שכן הוא נקרא
באופן לגיטימי על ידי הדרייבר ולא הרסנו אף מבנה .נמחק את  int 3מתחילת ה ,shellcode-נוסיף בסוף
התכנית את הקוד שפותח תהליך  cmdחדש ,ונריץ את התכנית ב guest-שוב .התוצאה:

הסלמנו את ההרשאות שלנו בהצלחה  .שווה לציין שבפועל ,חולשות  null dereferencingכבר כמעט
ולא רלוונטיות ,וזאת מכיוון שהחל מ ,Windows8-מייקרוסופט מנעו את ההקצאה של העמוד הראשון
בזיכרון הוירטואלי על ידי אפליקציות  .User-Modeכמו כן ,בוצע  backportingלהגנה עבור Windows7 64
.bit

Pool Overflow
בסעיף זה ,נדון בניצול חולשת ה Pool Overflow-שקיימת ב( TriggerPoolOverflow-שקוד הIOCTL-
שקורא לה הוא  ,)0x22200Fאך ראשית עלינו לרכוש ידע תיאורטי נוסף.
הקרנל של  Windowsהוא קרנל מונחה-אובייקטים :תהליכים ,קבצים ,תהליכונים ,אירועים  -כולם מיוצגים
ברמת הקרנל כאובייקטים ,והרכיב האחראי עליהם הוא ה( Object Manager-שמתייחסים אליו גם בתור
 .)Obכל קריאה ליצירת אובייקט חדש ,כמו  ,IoCrateDriverתגיע בסופו של דבר לפונקציה הגנרית
 ,ObCreateObjectשאחראית על יצירת אובייקטים חדשים בקרנל.
ההגדרות של ה"מחלקות" על פיהן יוצרים אובייקטים נמצאות בטבלה בשם .nt!ObTypeIndexTable
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להלן  0x10האיברים הראשונים בטבלה (ב guest-שלנו):

שני האיברים הראשונים הם קבועים והם  0x00000000ו ,0xbad0b0b0-בהתאמה .כל שאר האיברים הם
מצביעים להגדות סוג האובייקט .סוג האובייקט מוגדר באמצעות מבנה בשם  ._OBJECT_TYPEנבחן את
המבנה:

בשדה

Name

יופיע

שם

המחלקה,

השדה

Index

הוא

האינדקס

של

המחלקה

בטבלה

 ,ObTypeIndexTableהשדה  Keyמהווה את התג איתו יקצו זיכרון ב pool-המתאים .הפונקציה
 ObCreateObjectמקבלת (בין היתר) מצביע ל _OBJECT_TYPE-הרלוונטי אשר ממנו אנו רוצים לייצר
אובייקט חדש ,ונעזרת במידע הזה על מנת ליצור את האובייקט.
שדה מעניין הוא השדה  .TypeInfoנבחן את תוכנו:
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בשדה הזה נמצא מידע קריטי על מימוש האובייקט ,וכן מופיעים מספר מצביעים לפרוצדורות גנריות כמו
 .CloseProcedureהמצביעים לפרוצדורות הללו משמשים את הקרנל על מנת לבצע באופן תקין פעולות
כלליות עם האובייקטים ,שעל כולם לתמוך בהם ,כמו יצירת אובייקט ,סגירת  handleלאובייקט ,מחיקת
אובייקט ועוד .כך ,לדוגמה ,במידה ונרצה לבצע ( CloseHandleמקוד  )User-Modeעל  handleלאובייקט
קרנלי מסוג מסוים ,יקראו ה OkayToCloseProcedure-ולאחר מכן ה CloseProcedure-המוגדרים לו ,על
מנת לאפשר סגירה תקנית של ה .handle-הכתובת של פרוצדורה יכולה להיות גם  ,0ואז לא מנסים
לקרוא לה .תת-שדה נוסף חשוב שקיים ב TypeInfo-הוא  ,PoolTypeאשר מציין את סוג ה Pool-בו יש
להקצות את האובייקט ( Pagedאו .)Non-Paged
כפי שציינו בקצרה מוקדם יותר ,ה Pool-הוא המקביל הקרנלי ל .Heap-מדובר במקום (רציף) בזיכרון
ששמור למערכת ההפעלה וממופה למרחב הכתובות הוירטואלי של כל תהליך ,והוא משמש את מערכת
ההפעלה ודרייברים לשמירת מבני נתונים .כל  Poolמוגדר בעזרת  ._POOL_DESCRIPTORמבחינת
ההתנהגות ושיטת ההקצאה ,ה pool-דומה מאוד ל( heap-במיוחד למימושים ישנים ודטרמיניסטיים יותר
מהמימושים שקיימים במערכות הפעלה עדכניות יותר של מייקרוסופט) .ישנן שתי התנהגויות של הPool-
שחשובות לנו:


איחוד הקצאות חופשיות :במידה ושתי הקצאות צמודות ב pool-משוחררות ,ה pool manager-יאחד
את ההקצאות לכדי הקצאה אחת משוחררת .כך ,לדוגמה ,אם קיימת הקצאה משוחררת ( )freedשל
 0x40בתים ,ואחריה הקצאה מוקצית ( )allocatedשל  0x30בתים ומשחררים אותה ,אז ההקצאות
יאוחדו לכדי הקצאה חופשית של  0x70בתים .פעולה כזו נקראת "."coalescing



העדפת הקצאה חופשית על פני הקצאה חדשה :במידה ויש בקשה להקצאה באורך  0x70בתים,
אך קיימת הקצאה חופשית באורך  0x70בתים ב ,Pool-ה pool manager-יבחר לא להקצות זיכרון
חדש ,אלא להקצות מחדש את ההקצאה החופשית .בפועל ,הדבר מסובך יותר וממומש באמצעות
רשימות  Lookasideורשימות  .ListHeadsבהמשך נתעמק בהן ,אבל כרגע נסתפק בלדעת שהpool -
 managerיעדיף להשתמש בהקצאה חופשית על פני ביצוע הקצאת זיכרון חדשה.

כמו כן ,בדומה ל ,heap-בתחילת כל הקצאה קיים  ,headerוגודל ההקצאה המבוקש מעוגל לכפולה של 8
(ב ,)32bit-כך שבפועל ההקצאות גדולות יותר מההקצאות שמבקשים .ה header-מוגדר במבנה
 ,_POOL_HEADERוגודלו (ב )32bit-הוא  8בתים.
קיימים שני סוגים של  Paged :Memory Poolsו Non-Paged .Non-Paged-משמעו שהכתובות
הוירטואליות שבו תמיד יימצאו בזיכרון הפיזי כל עוד הן מוקצות ,בעוד ש Paged-לא מבטיח התנהגות זו.
סוג ה Pool-מוגדר באמצעות ה( _POOL_TYPE enum-כפי שניתן לראות ב.)TypeIndex.PoolType-
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הקצאות זיכרון  poolמתבצעות בעזרת הפונקציה  ,ExAllocatePoolWithTagשהחתימה שלה היא:
(PVOID ExAllocatePoolWithTag
_In_ POOL_TYPE PoolType,
_In_ SIZE_T
NumberOfBytes,
_In_ ULONG
Tag
;)

כאשר  Tagהוא מחרוזת של עד ארבעה תווים ,ומשמש בעיקר לדיבוג ,לכן כדאי שכל תג יהיה ייחודי.
שחרור זיכרון  poolמתבצע בעזרת :ExFreePoolWithTag
(VOID ExFreePoolWithTag
_In_ PVOID P,
_In_ ULONG Tag
;)

כאשר ה Object Manager-רוצה ליצור אובייקט חדש ,לאחר מספר בדיקות ועיבודים על ה-
 _OBJECT_TYPEשמספקים לו ,הוא קורא ל ExAllocatePoolWithTag-ומבקש ליצור את האובייקט בPool-
המתאים (לפי מה שמצוין ב ,)TypeIndex.PoolType-עם התג אשר נמצא ב ._OBJECT_TYPE.Key-לאחר
מכן ,בתחילת ההקצאה הוא מוסיף headerים אופציונליים ,כמו ,_OBJECT_HEADER_QUOTA_INFO
ולאחר מכן  ._OBJECT_HEADERהמבנה  _OBJECT_HEADERמספק מידע אודות האובייקט .נבחן את
המבנה:

השדה שמעניין אותנו הוא  .TypeIndexהשדה הזה הוא אינדקס לתוך הטבלה .nt!ObTypeIndexTable
האינדקס הוא האינדקס בו יושב המצביע ל _OBJECT_TYPE-שמגדיר את סוג האובייקט.
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לאחר ה ,_OBJECT_HEADER-קיים האובייקט עצמו .התרשים הבא ,שלקוח מהאתר ,codemachine.com
ממחיש כיצד נראות הקצאות  poolשל אובייקטים:

בתרשים מצוינים ” “Optional Headersכ-header-ים שיכולים להיות ממוקמים לפני ._OBJECT_HEADER
ציינו את הקיום שלהם קודם ,ועכשיו נרחיב את הדיון עליהם .קיימים -headerים נוספים שיכולים להיות
ממוקמים לפני ה ,_OBJECT_HEADER-והגודל שלהם וסדרם הוא קבוע.
על מנת לקבוע אילו מהם קיימים ,קיים ב _OBJECT_HEADER-השדה  ,InfoMaskוהוא מכיל ביט אחד
עבור כל  headerאופציונלי שקיים .להלן הביטים ,השמות והגדלים הרלוונטיים של השדות (לקוח מהאתר
:)codemachine.com
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הסדר ,כאמור ,הוא קבוע .להלן סקיצה המתארת את הסדר בו יכולים להופיע המבנה .גם הסקיצה הזו
לקוחה מ .codemachine.org-הבלוקים האפורים הם חלקים מה:_OBJECT_HEADER-

זה הרבה מידע תיאורטי ,ננסה להבין אותו באמצעות דוגמה .ניעזר בפונקציה  ,CreateFileונשיג handle
לדרייבר אותו אנו סוקרים במאמר .לאחר מכן ,נדפיס את הערך של ה ,handle-וניעזר ב windbg-על מנת
לחקור אותו .נריץ את התכנית:

ה handle-לדרייבר שלנו הוא  .0x1Cעלינו לשנות את ההקשר של ה kd-לתהליך  hacksys.exeעל מנת
לבחון את ה .handle-על מנת לעשות זאת ,נריץ ” “!process 0 0על מנת להציג מידע אודות כל
התהליכים .לאחר מכן ,נריץ "> ".process <addressעם הכתובת של התהליך ,ואז נריץ ”“!handle 0x1C
על מנת לבחון את ה:handle-

ניתן לראות שהאובייקט מתחיל בכתובת  ,0x85e905d8אבל ה header-שלו נמצא ב .0x85e905c0-כמו
כן WinDbg ,כבר הסיק שהאובייקט הוא קובץ.
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נראה זאת בעצמינו בעזרת בחינת ה ,_OBJECT_HEADER-ולאחר מכן בחינת ה_OBJECT_TYPE*-
באינדקס שב:_OBJECT_HEADER.TypeIndex-

נמצא את ה pool header-המתאים בעזרת > ,!pool <addrכאשר  addrהיא הכתובת של האובייקט:

אכן ניתן לראות שהתג של ההקצאה הוא  ,Fileושהזיכרון כרגע בשימוש .שמונת הבתים הראשונים החל
מהכתובת  0x85e905a0הם ה ._POOL_HEADER-אחריהם ,ועד ה ,_OBJECT_HEADER-קיימים ה-
headerים האופציונליים.
כפי שראינו ,הערך של  InfoMaskב _OBJECT_HEADER-הרלוונטי הוא  ,0xCובייצוג בינארי,0x1100 :
כלומר

קיימים

הheader-ים

_OBJECT_HEADER_HANDLE_INFO

(שאורכו

)0x8

ו-

( _OBJECT_HEADER_QUOTA_INFOשאורכו  .)0x10אם נחבר את כל אורכי הheader-ים הללו ,נקבל
 ,0x20וזהו אכן ההפרש בין הכתובות ( 0x85e905a0תחילת הזיכרון המוקצה) ו( 0x85e905c0-תחילת ה-
.)_OBJECT_HEADER
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כעת ,לאחר שצברנו מספיק ידע תיאורטי אודות אובייקטים בקרנל ו ,Kernel Pools-נוכל לדון בניצול
המבנים .נסקור שוב את המבנה  ,_OBJECT_TYPEונתמקד בעיקר ב TypeInfo-שההגדרה שלו נמצאת
במבנה  ._OBJECT_TYPE_INITIALIZERכפי שראינו ,כל מחלקה יכולה להגדיר מספר פרוצדורות שיקראו
בעת פעולות כמו סגירת  handleלאובייקט .נבחן את ה _OBJECT_TYPE-שמגדיר את  ,Fileלדוגמה ,ונראה
אילו פרוצדורות הוא מגדיר:

נבחן את הפרוצדורה  :CloseProcedureהיא נמצאת בשימוש ומצביעה ל .nt!IopCloseFile-אם נקרא ל-
 CloseHandleעל  handleלאובייקט מסוג קובץ ,הפונקציה הזו תיקרא משום שהיא מצוינת כ-
 CloseProcedureלאובייקטים מסוג  .Fileנוכיח טענה זו על ידי הוספת קריאה ל CloseHandle-עם ה-
 handleלדרייבר (בתכנית בה השתמשנו קודם) ,ונגדיר נקודת עצירה ב IopCloseFile-בעזרת הפקודה
” .“bp nt!IopCloseFileנריץ ונראה שאכן נקודת העצירה תקפוץ ,ואם נבחן את ה backtrace-נראה שהיא
עלתה מ:CloseHandle-

מה יקרה אם במקום הכתובת של  nt!IopCloseFileנמקם כתובת אחרת? נערוך את הזיכרון בעזרת
 windbgכך שהכתובת אליה יצביע  CloseProcedureתהיה  ,0x41414141ונבחן את התוצאה:

מעולה ,אז אם נצליח לשלוט ב _OBJECT_TYPE-של אובייקט קרנלי אליו יש לנו  handleפתוח מהUser--
 ,Modeונקרא ל CloseHandle-איתו ,נוכל להשתלט על הריצה ולהריץ קוד ב ,Kernel-Mode-נותר רק
להבין כיצד נוכל לעשות זאת.
נחזור ל :Pool-כפי שראינו ,בכל הקצאת  poolשל אובייקט ,לאחר ה _POOL_HEADER-והheader-ים
האופציונליים ,יופיע ה ,_OBJECT_HEADER-בו השדה  TypeIndexשמצביע לאינדקס של הגדרת סוג
האובייקט ב .nt!ObTypeIndexTable-כמו כן ,ראינו שהאיבר הראשון ב nt!ObTypeIndexTable-הוא
 ,0x00000000מצלצל מוכר? 
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אם נצליח להוביל למצב שהקצאת  Poolשאנו יכולים לבצע  overflowממנה נמצאת בדיוק לפני אובייקט
קרנלי אליו יש לנו  handleפתוח מה User-Mode-ואנו יכולים לסגור אותו עם  ,CloseHandleנוכל לבצע
את סדרת הפעולות הבאות:
 .1נמפה את העמוד בזיכרון שמתחיל בכתובת  ,0כפי שעשינו ב.Null Pointer Dereference-
 .2נמקם בו  _OBJECT_TYPEפיקטיבי ,כך ש TypeInfo.CloseProcedure-מצביע ל shellcode-שלנו.
 .3נבצע  overflowלהקצאה בה יושב האובייקט אליו יש לנו  handleפתוח ,ונדרוס את כל המבנים
בצורה ששומרת על מצבם הקודם ,חוץ מהשדה  TypeIndexב ,_OBJECT_HEADER-אשר את ערכו
נאפס.
 .4בעת הקריאה ל ,CloseHandle-ה Object Manager-יבין שמדובר באובייקט שה TypeIndex-שלו הוא
 ,0ויפנה ל _OBJECT_TYPE-שהמצביע אליו נמצא בכתובת  0ב.nt!ObTypeIndexTable-
 .5מכיוון ש CloseProcedure-לא מאופס ,ה Object Manager-יקרא לפונקציה שלנו.
 SYSTEM .6
שיטת הניצול שהצגנו נקראת  .Direct Kernel Object Header Manipulation - DKOHMספציפית ,ביצענו
 DKOHM .TypeIndex Overwriteהיא שיטה מוכרת לניצול .Pool Overflows
על בסיס הידע התאורטי הזה ,ננסה להבין כיצד לנצל את  .TriggerPoolOverflowנבחן את הפונקציה (ב-
:)pseudocode
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הפונקציה מקבלת מצביע לבאפר שנמצא ב ,userland-וגודל .הערכים הללו הם הערכים שהעברנו כבאפר
הקלט וכאורך באפר הקלט בעת הקריאה ל ,DeviceIoControl-כך שיש לנו שליטה עליהם.
מתבצעת קריאה ל ,ExAllocatePoolWithTag-כך שהתג הוא ” ,“Hackגודל ההקצאה המבוקש הוא
 ,0x1F8ומבקשים לבצע את ההקצאה ב ,Non-Paged Pool-ניתן לראות זאת על ידי בחינת
:nt!_POOL_TYPE

ניתן לראות שהערך  0תואם ל.NonPagedPool-
לאחר מכן ,מעתיקים מידע לכתובת שהוקצתה ב pool-מהבאפר שמספק המשתמש בעזרת :memcpy

החולשה בולטת מאוד לעין  -מכיוון שאנו שולטים ב Size-וב ,UserBuffer-נוכל לבצע חריגה מההקצאה
שסופקה לדרייבר ב Pool-ולכתוב על גבי ההקצאה הבאה .חולשה שכזאת נקראת .Pool Overflow
כפי שציינו קודם ,דרך אחת לניצול  Pool Overflowהיא  DKOHMבו נדרוס את הערך של TypeIndex
בהקצאה הבאה .שיטת ניצול זו מתבססת על הבאת ה Pool-למצב הבא:

כך ש Overflowable-היא הקצאת  poolשניתן לחרוג ממנה ,ו Object-הוא אובייקט קרנלי המוקצה ב-
 Non-Paged Poolאליו יש לנו  handleפתוח מה User-Mode-ונוכל לקרוא ל CloseHandle-איתו .סדר כזה
של האובייקטים ב pool-הוא לא טריוויאלי ,לכן עלינו למצוא דרך ליצור אותו.
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ראשית ,נבחר פונקציית  APIנוחה שתיצור הקצאה של אובייקט ב .Non-Paged Pool-פונקציה שהשימוש
בה נפוץ בהקשרי ניצול  Pool Overflowsהיא הפונקציה ( CreateEventספציפית נשתמש ב-
 ,)CreateEventAאשר משמשת ליצירת אובייקט  ,Eventהמשמש לסינכרון .להלן החתימה של הפונקציה
(לקוח מ:)MSDN-
lpEventAttributes,
bManualReset,
bInitialState,
lpName

(HANDLE WINAPI CreateEvent
_In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES
__In
BOOL
__In
BOOL
_In_opt_ LPCTSTR
;)

בפועל ,נסתפק בקריאה ) CreateEventA(0, 0, 0, 0על מנת ליצור -Eventים .נכתוב תכנית שתיצור Event
אחד ,תדפיס את ה handle-אליו ולאחר מכן תחכה לקלט מהמשתמש ,נריץ אותה ב guest-ונבחן את
ההקצאה המתאימה ל Event-ב Non-Paged Pool-בעזרת  .WinDbgה handle-שהתכנית הדפיסה הוא
:0x1C

וכשנבחן את ההקצאה המתאימה לאובייקט אליו מקושר ה:handle-

התג ” “Evenמשמש לתיוג אובייקטים מסוג  WinDbg( Eventאפילו יודע לזהות את זה ורושם על כך
בשורה השנייה באזור המסומן) .ניתן לראות שגודל הזיכרון שהוקצה הוא  0x40בתים .כמו כן ,מכיוון שיש
לנו  handleלאובייקט ,נוכל לגרום לקריאה ל CloseProcedure-הרלוונטי שלו (במידה והוא מוגדר) בעזרת
.CloseHandle
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עתה ,נבין כיצד נוכל להפוך רצף הקצאות של -Eventים רציפות ב Pool-להקצאה אחת חופשית בגודל
שהדרייבר מבקש להקצות .הדרייבר מבקש להקצות  0x1F8בתים ,כך שבפועל תתבצע הקצאה של
 0x200בתים ( ,0x1F8 + 0x8אין צורך לעגל לכפולה של  8מכיוון ש 0x1F8-הוא כבר כפולה שלמה של .)8
אם נשחרר -Event 8ים רציפים ( ,)0x200 / 0x40 = 8ה pool manager-יוכל לאחד אותם לכדי הקצאה
אחת חופשית של  0x200בתים .שחרור -Eventים מתבצע ,כמובן ,בעזרת  .CloseHandleאם ניצור מספיק
"חורים" כאלו ב Pool-שמלא בהקצאות רציפות של -Eventים ,נוכל להבטיח שכאשר הדרייבר יבקש
להקצות  0x1F8בתים ,יוקצה עבורו אחד מהחורים שיצרנו .על מנת שנוכל לנצל את החריגה ,יהיה עלינו
להחזיק  handleל Event-שמוקצה בדיוק לאחר "חור" שכזה.
על מנת לבצע פעולה שכזו ,נקצה כמות גדולה של -Eventים כך שיהיו רציפים ב ,Pool-נבחר ב5000-
באופן שרירותי .לאחר מכן ,ניצור חורים באופן הבא  -עבור כל רצף של -Event 18ים ,נשחרר את ה8-
הראשונים ,באופן הבא:
// Create holes
{ )for (i = 0; i < 5000; i += 16
{ )for (j = 0; j < 8; ++j
;)]CloseHandle(eventHandles[i + j
}
}

כך נוכל להביא את ה Pool-למצב אשר תיארנו בתרשים ,אך הסתמכנו על נתון לא טריוויאלי ,והוא
שההקצאות שיצרנו רצופות בזיכרון .קיימת רנדומיזציה מסוימת במנגנון ההקצאות של ה,Pool Manager-
ולכן תחילה ,בסיכוי גבוה מאוד ההקצאות לא יהיו רציפות בזיכרון .ניתן לראות זאת על ידי יצירת שני
-Eventים נוספים בתכנית שהשתמשנו בה ,ובדיקה האם הם רציפים בזיכרון בעזרת  .WinDbgה-handle-
ים הם:

מספיק לבחון את ה pool-סביב ה Event-הראשון בשביל לראות שההקצאה אינה רציפה:

עלינו להביס את הרנדומיזציה של ה .pool-נבצע זאת באמצעות ריסוס ה )Pool Spraying( Pool-בכמות
גדולה של -Eventים .לאחר מספר מסוים של הקצאות ,ההקצאה של ה pool-תהיה צפויה והוא יקצה את
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-ים שנשתמש בהם על מנת ליצור חורים ב-Event- ה5000  לפני שנקצה את, לכן.ים באופן רציף-Event-ה
: בצורה הבאה,Pool-) לDerandomization( רנדומיזציה-ים בשביל לבצע דה-Event 10,000  נקצה,Pool
for (i = 0; i < 10000; ++i) {
eventHandlesFiller[i] = CreateEventA(0, 0, 0, 0);
}
for (i = 0; i < 5000; ++i) {
eventHandles[i] = CreateEventA(0, 0, 0, 0);
}

ים נבחרים מהסוף של-Event  שלhandles- ונדפיס את ה,נוסיף את השינויים הללו לתכנית
 בו קיימת ההקצאה שלPool- נבחן את העמוד ב.0xEA20 ים הואhandle- אחד ה.eventHandles
: זהhandle-האובייקט המתאים ל
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ולאחר שקטע הקוד שאמור ליצור חורים ב pool-רץ:

ניתן לראות שההקצאה הפכה להקצאה חופשית של  0x200בתים .כמו כן ,ניתן לראות  chunkחופשי נוסף
בגודל  0x200בתים שנמצא -Event 8ים בדיוק מתחת להקצאה הזו .לעיתים קוראים לפעולה שביצענו -
הובלת ה Pool-ממצב לא ידוע למצב שאנו יכולים לנצל  -בשם .Pool Grooming
עתה ,נקרא ל TriggerPoolOverflow-בעזרת  DeviceIoControlעם קוד ה IOCTL-המתאים (,)0x22200F
ונעקוב אחר הפונקציה עד הקריאה ל .ExAllocatePoolWithTag-לאחר הקריאה ,נבחן את העמוד בו
נמצאת ההקצאה (הערך של הכתובת המוחזרת מ ExAllocatePoolWithTag-מוחזרת על גבי :)eax

בינגו! בעזרת ריסוס ה Non-Paged Pool-עם -Eventים ,הצלחנו לגרום לכך שה pool-סביב ההקצאה של
הדרייבר תראה כפי שתיארנו בתרשים .בעזרת החולשה שקיימת ב ,HEVD!TriggerPoolOverflow-נוכל
בקלות לחרוג ל Event-שמוקצה ב( 0x85b2bc40-מיד לאחר ה chunk-שמשויך לדרייבר ,ממנו אנו יכולים
לחרוג) ,ולדרוס את ה TypeIndex-שלו כך שיהיה  ,0מה שיגרום לכך שהמצביע ל_OBJECT_TYPE-
הרלוונטי שלו ב nt!ObTypeIndexTable-יצביע לכתובת .0
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על מנת לחרוג ל ,Event-עלינו לרשום  0x1F8בתים של "זבל" ,ולאחר מכן לדרוס את ה chunk-של ה-
 Eventכרצוננו (החל מה _POOL_HEADER-שלו) .בעת הדריסה ,עלינו להיות זהירים מאוד ולשמור על
הערכים של כל שאר השדות במבנים שנדרוס בדרך ל ._OBJECT_HEADER.TypeIndex-נבין היכן נמצא
השדה ביחס לתחילת ההקצאה .ניזכר במבנה של הקצאות אובייקטים בקרנל :ראשית _POOL_HEADER
באורך  8בתים ,לאחר מכן headerים אופציונליים ,אחריהם  ,_OBJECT_HEADERואז האובייקט עצמו.
עלינו להבין אילו -headerים אופציונליים נמצאים בשימוש עבור  .Eventעל מנת לבצע זאת ,נבחן
 _OBJECT_HEADERשל  Eventכלשהו:

ניתן לאמת שאכן מדובר ב Event-על ידי בדיקת האיבר ה 0xC-ב .nt!ObTypeIndexTable-כאמור ,השדה
 InfoMaskמשמש על מנת לספק מידע על הheader-ים האופציונליים שנמצאים בשימוש .הערך שלו הוא
 ,0x8מכאן שרק  _OBJECT_HEADER_QUOTA_INFOנמצא בשימוש ,כך שהמבנה של ההקצאה הוא כזה:
 _POOL_HEADER .1בגודל  0x8בתים.
 _OBJECT_HEADER_QUOTA_INFO .2בגודל  0x10בתים.
 _OBJECT_HEADER .3בגודל  0x18בתים ,בתוכו נמצא  TypeIndexבהיסט של  0xCבתים מתחילת
המבנה.
 .4האובייקט עצמו.
נשמור על כלל הערכים עד  ,TypeIndexפרט ל ,Lock-אותו נאפס .לבסוף ,נקבל את ה buffer-הבא (מובא
בקוד פיתון):

#

payload = '\x41' * 0x1F8 # Junk
payload += "\x40\x00\x08\x04\x45\x76\x65\xee" # nt!_POOL_HEADER
=payload +
""\x00\x00\x00\x00\x40\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
nt!_OBJECT_HEADER_QUOTA_INFO
payload += "\x01\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00" #
)nt!_OBJECT_HEADER (partial
payload += '\x00' # nt!_OBJECT_HEADER.TypeIndex

נשתמש ב payload-הנ"ל (שאורכו הוא  0x21Dבתים) כ input-לבקשת ה ,IOCTL-וב 0x21D-כגודל ה-
 ,inputונדבג את  TriggerPoolOverflowעד הקריאה ל.memcpy-
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נמצא היכן יושב ה chunk-אליו נחרוג (הכתובת של  KernelBufferנמצאת ב:)ebp-0x1C-

נבחן את ה _OBJECT_HEADER-שנמצא ב( 0x86de5140+8+10-אחרי ה _POOL_HEADER-ו-
:)_OBJECT_HEADER_QUOTA_INFO

ניכר ש TypeIndex-הוא  ,0xCהאינדקס שמתאים לאובייקט מסוג .Event
נתקדם צעד אחד על מנת שהקריאה ל memcpy-תתבצע ,ונבדוק שוב מה הערך של השדה :TypeIndex

ניצחון! אבל כמובן שעוד לא סיימנו  -אם נקרא ל CloseHandle-כעת ,מכיוון שהעמוד הראשון בזיכרון לא
ממופה ,ייזרק  . exceptionעלינו למפות אותו ,ולאחר מכן למקם בו  _OBJECT_TYPEמזויף ,כך
שהפרוצדורה שבחרנו להשתמש בה (ספציפית  ,CloseProcedureאבל גם OkayToCloseProcedure
תעבוד) תצביע לכתובת של ה shellcode-שלנו ,שבינתיים נמקם בו פקודת ”.“int 3
את העמוד נקצה באותה השיטה בה השתמשנו בניצול  .Null Pointer Dereferenceכשהעמוד ממופה,
ניתן לכתוב אליו כפי שהיינו כותבים לכל כתובת אחרת בזיכרון .לשמחתנו ,אין צורך בזיוף מבנה מתוחכם
 מספיק שכל השדות ב _OBJECT_TYPE-פרט לשדה שמכיל את הכתובת של הפרוצדורה אותה נרצהלנצל יהיו מאופסים ,והקריאה ל CloseHandle-תגרום לקפיצה ל shellcode-שלנו .לכן ,כל שעלינו לעשות
הוא להציב בכתובת ( 0x60ההיסט של  TypeInfo.CloseProcedureמתחילת המבנה  )_OBJECT_TYPEאת
הכתובת של ה shellcode-שלנו.
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נבצע את הפעולה הזו ונריץ את התכנית מחדש:

ניתן לראות שה breakpoint-עלה מהקריאה ל ,CloseHandle-ושהוא ה breakpoint-שאנו הגדרנו
(הכתובת  0x12b8e80נמצאת ב .)userland-כעת ,במקום  int 3נציב את ה shellcode-שלנו לגניבת
 .Access Tokenפעולת ההתאוששות היחידה שעלינו לבצע בסוף ה shellcode-היא יישור המחסנית .על
מנת לדעת כיצד לישר את המחסנית ,נבחן פונקציית  CloseProcedureאחרת שנתקלנו בה -
 .nt!IopCloseFileנבחן את ה epilogue-שלה:

החלק הרלוונטי הוא הפקודה ” .“ret 0x10נוסיף אותה בסוף ה( shellcode-לאחר הפקודה  ,)popadונוסיף
קוד שיפתח תהליך  cmd.exeחדש לאחר בקשת ה ,IoCtl-ונריץ מחדש את התכנית .נבחן את המשתמש
ממנו התהליך שלנו וה cmd-רצים בסוף התכנית:

עכשיו סיימנו 
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Uninitialized “Heap” Variable
כעת ,ננסה לנצל את  ,TriggerUninitializedHeapVariableשקוד ה IOCTL-אשר יגרום להרצתה הוא
 ,0x222033אך תחילה  -עלינו לצלול עמוק יותר לתוך ה ,Pool-או ספציפית יותר  -לתוך אלגוריתם
הקצאת/שחרור חתיכות (-chunkים)  ב.Pool-
כשדיברנו על ניצול  Pool Overflowבעזרת  ,Pool Spraying + DKOHMסקרנו בקצרה את מנגנון ההקצאה
של ה pool-והסתפקנו בלציין שה pool-מעדיף להשתמש בהקצאות קיימות חופשיות על פני הקצאת
זיכרון חדש ,וציינו שהדבר ממומש באמצעות הרשימות  ListHeadsו .LookasideList-בסעיף זה ,נתעמק
באלגוריתם ונסביר כיצד הרשימות הללו משמשות את ה pool-בעת הקצאת  chunkחדש .בשלב זה חשוב
לי לציין שרוב המידע התיאורטי שנציג בסעיף זה מתבסס על המאמר “Kernel Pool Exploitation on
” Windows 7מאת  .)@kernelpool( Tarjei Mandtנציין מראש שהדיון שלנו יהיה מוגבל למערכות בהן
מעבד אחד.
כאמור ,בקשות להקצאת זיכרון  kernel poolמתבצעות באמצעות הפונקציה ,ExAllocatePoolWithTag
אך כיצד היא עובדת? כיצד מערכת ההפעלה מחליטה כיצד להקצות לנו  chunkבגודל שביקשנו?
התרשים הבא ,שלקוח מהאתר  ,trackwatch.comמתאר את האלגוריתם על פיו מתבצעת ההקצאה בעת
הקריאה לפונקציה:

נתאר את התרשים :בעת בקשת זיכרון  ,poolראשית מתבצעת בדיקה אם הגודל המבוקש הוא גדול מ-
 .0x200הגודל המבוקש הוא הגודל ששולחים ל ,ExAllocatePoolWithTag-מעוגל לכפולה של 8
(הגרנולריות של ה ,)Pool-ועוד ( 8בשביל ה .)_POOL_HEADER-לרוב ,כשנדבר על הקצאות ,לא נדבר על
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הגודל שלהן בבתים ,אלא ב - Block Size-יחידת מידה ששווה לגודל המבוקש חלקי שמונה .ניתן לחשב
את ה Block Size-באופן הבא:
(

)

כאשר  numberOfBytesהוא מספר הבתים שמבקשים להקצות בקריאה ל .ExAllocatePoolWithTag-כך,
לדוגמה ,ה Block Size-של ה chunk-שמבקשים בקריאה )” ExAllocatePoolWithTag(0, 0x9, “Shaqהוא:
(0x9+0xF) >> 3 = 3.
ננסח מחדש את הבדיקה הראשונה :בודקים האם ה Block Size-של ההקצאה אותה מבקשים לבצע גדול
מ .64-בפועל ,ב 32 7 Windows-ביט ,הבדיקה היא שונה והיא מתייחסת ל Block Size-של .)0x20( 32
במידה וה Block Size-לא גדול מ ,32-מחפשים ב LookasideList-הקצאה בעלת אותו  .block sizeאם
נמצאת כזו ,מחזירים אותה ,אחרת מבצעים בדיקה זהה ב .ListHeads-אם ה block size-גדול מ,32-
בודקים ישירות ב.ListHeads-
במידה ואין  chunkמתאים ב ,ListHeads-בודקים אם יש  chunkב ListHeads-בעל  block sizeגדול
מהמבוקש .אם כן ,מחלקים את ה chunk-לשני חלקים ומחזירים את החלק הרלוונטי (נבחר על פי מיקום
ה chunk-בעמוד ה )Pool-כ chunk-שהוקצה לבקשה .פעולה שכזו נקראת פרגמנטציה -
.Fragmentation
במידה ולא קיים  chunkשכזה ,מקצים עמוד חדש ב( Pool-בפועל גם העמוד הוא הקצאת  ,)Poolואת ה-
 chunkהראשון שלו ,ומחזירים אותו כ chunk-שהוקצה לבקשה.
האלגוריתם לא מסובך במיוחד ,אבל יש כאן שתי רשימות שעדיין לא הכרנו  LookasideList -ו.ListHeads-
הרשימות הללו אחראיות על ניהול -chunkים משוחררים ב ,Pool-ומשמשים  -כפי שראינו  -על מנת להקל
על תהליך הקצאת -chunkים חדשים ולמנוע מיפוי זיכרון חדש אלא אם כן אין ברירה אחרת .נסקור
בקצרה את המבנה והתפקיד של כל רשימה.
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נתחיל ב .ListHeads-כפי שציינו ,המבנה  nt!_POOL_DESCRIPTORמשמש להגדרת  .Poolאם נבחן אותו,
נראה שבהיסט של  0x140מתחילת המבנה קיים איבר בשם :ListHeads

מדובר במערך באורך  0x512בתים ,שכל איבר בו הוא מסוג  ._LIST_ENTRYכזכור _LIST_ENTRY ,הוא
מבנה המשמש לתיאור רשימה מקושרת דו-כיוונית .כל איבר ב ListHeads-הוא האיבר הראשון ברשימה
מקושרת דו-כיוונית של -chunkים משוחררים בעלי אותו  .Block Sizeהאיברים מסודרים בסדר התואם ל-
 Block Sizeשל ה-chunk-ים ברשימות שהם מייצגים ,כך לדוגמה ] ListHeads[0הוא ה_LIST_ENTRY-
הראשון ברשימה של -chunkים חופשיים שה Block Size-שלהם הוא  ,1ו ListHeads[0x1E]-הוא ה-
 _LIST_ENTRYהראשון ברשימה של -chunkים חופשיים שה Block Size-שלהם הוא  .0x1Fבמידה והוחלט
ש chunk-משוחרר יכנס ל( ListHeads-בהמשך נבין תחת אילו תנאים זה קורה) ,ה_LIST_ENTRY-
שמקשר אותו לשאר הרשימה ימוקם בתחילת ההקצאה ,מיד לאחר ה ._POOL_HEADER-התרשים הבא
ממחיש את מבנה ה:ListHeads-

בעת בקשת הקצאה ,במידה ולא קיים  chunkפנוי ב LookasideList-שתואם את גודל המבוקש ,פונים ל-
 .ListHeadsכפי שראינו ,לא ניתן למצוא את ה LookasideList-ב ._POOL_DESCRIPTOR-הLookasideList-
הוא מערך המורכב מרשימות מקושרת חד-כיווניות (ממומש בעזרת  ,_SINGLE_LIST_ENTRYנבחן את
המבנה בקרוב) ,ומוגדר פר-מעבד בעזרת המבנה ה ,nt!_KPRCB( Processor Control Block-נגענו בו
בתחילת המאמר) ,ואכן ניתן למצוא את ההגדרות של ה LookasideList-ב:_KPRCB-
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ספציפית מעניינים אותנו המערכים  PPNPagedLookasideListו “PP” .PPPagedLookasideList-משמעו
 ."“Per Processorהמערך  PPPagedLooksideListהוא המערך של ה Lookside-עבור  ,Paged Poolו-
 PPNPagedLookasideListהוא ה Lookaside-עבור  .Non-Paged Poolכאמור ,הLookaside-ים הללו
מוגדרים פר-מעבד .מדובר במערכים בעלי  0x20איברים ,שכל איבר בהם מהווה  Lookasideלהקצאה
בעלת  block sizeמסוים ,בדיוק כמו ה .ListHeads-כך ,לדוגמה ,ב PPPagedLookasideList[0x10]-תמצא
הגדרת ה Lookaside-במעבד עבור -chunkים בעלי  Block Sizeשל  .0x11המערכים הינם מערכים של
איברים מסוג  ,nt!_GENERAL_LOOKASIDE_POOLנבחן את המבנה (מובאת הגדרה חלקית):

השדות שמעניינים אותנו הם  Depth, MaximumDepthו .SingleListHead-השדה  SingleListHeadהוא
שדה מסוג  ,_SINGLE_LIST_ENTRYוכפי שניתן לראות מדובר במבנה שגודלו  4בתים ,בעל שדה אחד
בשם  ,Nextשהוא מצביע ל ._SINGLE_LIST_ENTRY-המבנה ,כאמור ,משמש לתיאור רשימות מקושרות
חד-כיווניות .כאשר מתקבלת ההחלטה ש chunk-משוחרר צריך להתווסף ל Lookaside-המתאים לblock -
 sizeשלו ,נרשם  _SINGLE_LIST_ENTRYב 4-הבתים הראשונים של ההקצאה (לאחר ה-
.)_POOL_HEADER

להלן

תרשים

את

מבנה

הLookasideList-

(ספציפית

בחרתי

ב-

:)PPPagedLookasideList

השדה  Depthמתאר את העומק של ה ,Lookaside-כלומר את מספר האיברים המאוכלסים בו כרגע
(כמות ה-chunk-ים החופשיים שנמצאים בו כרגע) ,והשדה  MaximumDepthמתאר את העומק
המקסימלי של ה ,Lookaside-והוא שווה ל ,)256( 0x100-לכן לא יתכן שיהיו יותר מ 0x100-איברים ב-
 Lookasideשל  block sizeמסוים .כמו כן ,מכיוון שב LookasideList-ישנם  0x20איברים ,ניתן לנהל
 Lookasideשל -chunkים עד ל size block-של  ,0x20כלומר -chunkים שגודלם הוא עד  0x100בתים,
ומכאן גם הבדיקה בתחילת ניהול בקשת ההקצאה אם הגודל המבוקש עולה על .0x100
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ה-Lookaside-ים כבויים בעת עליית המכונה,

ומופעלים  2דקות

לאחר עלייתה .הטיימר

 nt!ExpBootFinishedTimerאחראי על כך.
בעת שחרור הקצאה ,מתרחש אלגוריתם דומה המתעדף את שמירת ה chunk-ב Lookaside-המתאים לו
על פני שמירתו ב ListHead-המתאים לו עבור -chunkים בעלי  block sizeקטן מ .0x21-להלן תרשים
הממחיש את האלגוריתם ,שנלקח מהאתר  .trackwatch.comגם כאן ,חשוב לציין שבמקרה שלנו מדובר
ב 0x100-ולא :0x200

ניתן לראות כאן גם את התנהגות ה( coalescing-איחוד הקצאות חופשיות) שנעזרנו בה על מנת לנצל
 .Pool Overflowבמידה ומתבצע איחוד ,והגודל של ה chunk-לאחד האיחוד הוא בגודל של עמוד בזיכרון,
משחררים את כל העמוד .בשאר המצבים בהם יתבצע איחוד ,האיבר ימוקם ב .ListHeads-גם החורים
שיצרנו בעת ניצול  Pool Overflowהיו ממוקמים ב ListHead-המתאים .ה ListHead-המתאים הוא
] .)0x200/8 - 1( ListHeads[0x3Fניעזר שוב בתכנית שרשמנו לניצול  Pool Overflowונבחן את ה-
 ListHeadsלאחר יצירת ההקצאות החופשיות על מנת להמחיש זאת .נריץ אותה ונעצור ב WinDbg-לאחר
יצירת החורים.
ראשית ,ניזכר שההקצאות שביצענו ב Pool Overflow-היו הקצאות  .Non-Paged Poolמכיוון שListHeads-
נמצא ב _POOL_DESCRIPTOR-של ה ,Pool-עלינו למצוא את הכתובת בו ה _POOL_DESCRIPTOR-נמצא.
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במערכות בהן מעבד אחד ,ה Non-Paged Pool-הוא האיבר הראשון ב .nt!PoolVector-ניעזר בעובדה הזו
על מנת למצוא את ה _POOL_DESCRIPTOR-של ה:Non-Paged Pool-

אם נלחץ על  WinDbg ,ListHeadsיפרוט בפנינו את המערך .מכיוון שכל חור שיצרנו הוא בגודל  ,0x200ה-
 Block Sizeשלו הוא  64ולכן ההקצאות אמורות להימצא ב.ListHeads[63]-

אם נבחן את ה chunk-אליו מצביע ה _LIST_ENTRY-הראשון ,נראה שאכן מדובר בחור שיצרנו:

ניתן גם לראות שה _LIST_ENTRY-נמצא בדיוק לאחר ה( _POOL_HEADER-הכתובת אליה מצביע
 _LIST_ENTRY.Flinkהיא בדיוק  8בתים מראש ה.)chunk-
שני מונחים חדשים שמוצגים בתרשים המתאר את אלגוריתם שחרור ה-chunk-ים שעוד לא הצגנו הם
” “Delayed Freesו .“Deferred Frees”-לא נתעמק בהן ,אלא רק נציין שעל מנת ליעל את ניהול ה-chunk-
ים ,ניתן להרים דגל (בשם  )Delayed Freesאשר יגרום ל Pool Manager-לא לשחרר ישירות -chunkים,
אלא לשמור אותם ברשימה שיכולה להכיל עד  0x20איברים ,ורק כאשר היא מתמלאת הPool Manager-
ישחרר את ה-chunk-ים .הרשימה הזו נקראת  ,PendingFreesוהיא מוגדרת ב_POOL_DESCRIPTOR-
(בתרשים קוראים לה.)Deferred Frees
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על בסיס הרקע התיאורטי הזה ,ניגש לפונקציה הפגיעה .תחילה ,נבחן את ה pseudocode-שלה .נתחיל
בחתימה של הפונקציה:

הפונקציה מקבלת מבציע ל .UserBuffer-זהו הבאפר שאנו מספקים כבאפר קלט בקריאה ל-
 .DeviceIoControlהפעולה המעניינת הבאה שמתבצעת היא בקשת  chunkב ,PagedPool-כאשר הגודל
המבוקש הוא  0xF0והתג הוא ”:“Hack

אל ה chunk-שהוקצה מתייחסים כאל  ._UNINITIALIZED_HEAP_VARIABLEהמבנה מוגדר ב IDA-כך:

ניתן לראות שבמבנה קיים שדה בשם  ,Callbackולכן הוא פוטנציאלית מעניין אותנו  -אם נוכל להשתלט
על ערכו ולגרום לקריאה ל ,Callback-נוכל להשתלט על הריצה ב.Kernel-Mode-
לאחר בדיקה ש ExAllocatePoolWithTag-החזיר  ,chunkמודפסים כמה הודעות דיבוג ולאחר מכן הערך
המאוחסן בבאפר של המשתמש מושווה אל מול ערך הקסם  .0xBAD0B0B0במידה והוא שווה לו,
מאתחלים את המשתנה שהוקצה ב:Pool-

התנאי הזה מסמל את תרחיש הריצה התקין ,בו המשתנה מאותחל .לאחר מכן ,מתבצעת שוב בדיקה
שהקצאת ה chunk-הצליחה ,וקוראים ל Callback-של המשתנה:

וכאן נמצאת החולשה  -קיים תרחיש בו המשתנה לא מאותחל ,אך עדיין נמצא בשימוש .חולשות כאלו
נקראות חולשות משתנה לא מאותחל ( .)Uninitialized Variableספציפית ,מדובר בחולשת משתנה לא
מאותחל ב( Pool-ולא ב , Heap-כפי שמצוין פעמים רבות בקוד הדרייבר) .ברור שבמידה ונצליח לנצל את
החולשה הזו על מנת להשתלט על הערך של  ,UninitializedHeapVariable->Callbackנוכל להריץ את ה-
 shellcodeשלנו ,ואפילו לא נצטרך להסתבך עם חזרה לתקינות בסופו ,מכיוון שאנו נקרא באופן תקין וכל
שיהיה עלינו לעשות הוא לחזור בסוף ה.shellcode-
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באופן כללי ,הרעיון העומד מאחורי ניצול חולשות משתנה לא מאותחל הוא כזה :לאחר שמצאנו תרחיש בו
משתמשים במשתנה שלא אותחל ,ננסה למצוא דרך לגרום לערך שאנו רוצים להיות ממוקם במקום בו
עתיד להיות מוגדר המשתנה (במחסנית או ב ,)Pool-ואז בעת השימוש במשתנה ,יתבצע שימוש בערכים
שאנו בחרנו .הדבר אפשרי בהקצאות  Poolמכיוון שה chunk-לא מאופס בעת שחרורו/הקצאתו כברירת
מחדל ,כך שמידע שהושם בו לפני ששוחרר עדיין יהיה קיים בו לאחר שיוקצה לשימוש חדש.
הגודל המבוקש בקריאה ל ExAllocatePoolWithTag-הוא  ,0xF0כלומר ה block size-של ה chunk-הוא
 .)(0xF0 + 0xF) >> 3( 0x1Fכזכור ,כאשר מבקשים  chunkשה block size-שלו לא גדול מ ,0x20-מתבצע
חיפוש ב Lookaside-המתאים לסוג ה Pool-ול ,block size-ב Processor Control Block-של המעבד
המריץ את התהליך .אם ימצא  chunkמתאים ב ,Lookaside-הוא יוחזר למבקש ויהפוך מ chunk-חופשי ל-
 chunkבשימוש .מכאן ,שאם נצליח למלא את ] )0x1F - 1( PPPagedLookasideList[0x1Eב-chunk-ים
חופשיים ששלטנו בהם ובתוכנם ,נוכל לשלוט ב UninitializedHeapVariable-כל עוד הוא לא יאותחל.
מכיוון שהשדה  Callbackנמצא בהיסט של  4בתים מתחילת המבנה ,_UNINITIALIZED_HEAP_VARIABLE
אם נוודא שכל ה-chunk-ים יראו בצורה הבאה לפני השחרור:

אז לאחר שחרורם והתווספותם ל ,Lookaside-ירשם  _SINGLE_LIST_ENTRYלתחילת ה chunk-ה-chunk-
ים יראו כך:

ה Callback-הפיקטיבי שלנו לא נדרס ,וזאת בזכות העבודה שהגודל של  _SINGLE_LIST_ENTRYהוא 4
בתים ,כך שהמידע שקיים החל מהבית הרביעי ב chunk-נשמר .אם ה chunk-היה מתווסף ל,ListHeads-
היה מתווסף  _LIST_ENTRYבתחילתו ,שהיה דורס את ה( Callback-מכיוון שהגודל של  _LIST_ENTRYהוא
 8בתים) .פרט המידע האחרון חשוב לנו מאוד  -השימוש ב Lookaside-הוא לא מתוך נוחות או אילוץ של
מערכת ההפעלה :כזכור ,ב 2-הדקות הראשונות לאחר עלייתה ,ה Lookaside-לא מאותחל .השימוש ב-
 Lookasideנעשה מתוך הכרח שלנו לשלוט בארבעת הבתים השניים ב ,UninitializedHeapVariable-לכן
כשנרשום את ה exploit-שלנו נוודא שה Lookaside-עלה ורק לאחר מכן ננצל את החולשה.
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אז יפה ,יש לנו רעיון לניצול החולשה .מה שנותר הוא להבין כיצד ניתן לרשום מידע שרירותי לPaged -
 ,Poolבגודל שאנו רוצים ( 0xF0בתים) .זוכרים את חברינו ?CreateEvent ,כזכור ,האובייקט שמייצג את
ה Event-עצמו מוגדר ב ,Non-Paged Pool-עובדה שעזרה לנו לניצול ה Pool Overflow-שעסקנו בו בסעיף
הקודם .אבל אם נבחן שוב את חתימת הפונקציה ,נבחין בארגומנט מעניין נוסף:
lpEventAttributes,
bManualReset,
bInitialState,
lpName

(HANDLE WINAPI CreateEvent
_In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES
__In
BOOL
__In
BOOL
_In_opt_ LPCTSTR
;)

הארגומנט  lpNameהוא מצביע למחרוזת .המחרוזת לא נשמרת ב Event-עצמו ,אלא מיוצגת בעזרת
הקצאה אחרת שהתג שלה הוא  ,)Object Name( ObNmוהיא מוקצית ב !Paged Pool-כמו כן ,מכיוון שיש
לנו שליטה מוחלטת ב ,lpName-יש לנו שליטה מוחלטת על גודל ה chunk-שיוקצה ועל תוכנו (התוכן יהיה
העתק של המחרוזת שלנו) .לכן ,אם נשתמש במחרוזת שאורכה הוא  0xF0בתים ,וארבעת הבתים
השניים שלה הם הכתובת של ה shellcode-שלנו ,מה שיקרה ברמת ה Pool Manager-יהיה הקצאה של
 chunkשה block size-שלו הוא  0x1Fב ,Paged Pool-שתוכנו לחלוטין לשליטתנו ,וארבעה בתים אחרי
תחילתו

תופיע

הכתובת

של

הshellcode-

שלנו.

לאחר

שחרור

ההקצאה,

במידה

ו-

] PPPagedLookasideList[0x1Eלא מלא ,ה chunk-הרלוונטי יתווסף אליו ויראה בדיוק כפי שאנו רוצים.
על מנת שהדרייבר יקבל את ה chunk-שאנו יצרנו כאשר יבקש זיכרון ב ,Paged Pool-על ה chunk-שלנו
להיות בראש ה LookasideList-הרלוונטי .אבל ,מכיוון שאנו לא שולטים במידע שקיים ב Lookaside-לפני
תחילת יצירת הקצאות ה ObNm-שלנו ,עלינו קודם כל לוודא שה Lookaside-התרוקן .על מנת לרוקן את
ה ,Lookaside-ניצור -chunk 0x100ים כאלו ,וכך "נסחט" את כל ה-chunk-ים הקיימים ב.Lookaside-
לאחר מכן ,נשחרר במהירות ה-chunk-ים ,על מנת שיופיעו בראש ה Lookaside-ולא יתבצע שחרור אחר
של  chunkבעל אותו  .block sizeכך ,כאשר הדרייבר יבקש זיכרון ב ,Paged Pool-הוא יקבל את אחד ה-
-chunkים שיצרנו .לתהליך שתיארנו קוראים ,כפי שציינו בעבר.Pool Grooming ,
לצורך הדגמה ,נחליט שאנו מעוניינים שהערך של  Callbackיהיה  .0x41414141לכן ,השם שנעניק ל-
 Eventיהיה:
'event_name = "\x42" * 0x04 + "\x41\x41\x41\x41" + "\x43" * 0xE3 + str(index+1).ljust(0x04, '\x44') + '\x00

כאשר ארבעת הבתים האחרונים (לפני ה )null-terminator-מטרתם להעניק שם ייחודי ל ,Event-אחרת
הקריאה ל CreateEvent-תכשל.
עבור כל  Eventשנייצר ,בעל שם בפורמט שציינו ,יווצר  chunkב Paged Pool-תחת התג  ,ObNmשה-
 block sizeשלו הוא  .0xF8בעת הקריאה ל CloseHandle-עם ה handle-ל ,Event-גם ה chunk-שמחזיק
את שמו ישוחרר ,ויכנס ל Lookaside-המתאים לו ,ספציפית ל .PPPagedLookasideList[0x1E]-נרשום
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תכנית שיוצרת -Event 0x100ים כאלו ,ולאחר מכן משחררת אותם ושולחת בקשת  IOCTLלדרייבר עם קוד
ה IOCTL-שיגרום לקריאה ל ,HEVD!TriggerUninitializedHeapVariable-ונבחן את ה Lookaside-הרלוונטי
לאורך פעולת התכנית.
על מנת לבחון את ה Pool-בצורה נוחה יותר ,ניעזר בתוסף ל WinDbg-בשם  .poolinfoהתוסף נכתב על
ידי  fishstiqzוניתן להעתיק אותו מ .GitHub-בספריה ב GitHub-קיימים הן קבצי מקור והן קבצי  dllמוכנים
מראש .על מנת להוסיף תוסף ל ,WinDbg-נצטרך להעתיק את ה dll-המתאים (במקרה הזה ,את הdll-
בארכיטקטורת בארכיטקטורת  32ביט) למיקום בו  WinDbgיודע למצוא תוספים .הפקודה ”“.extpath
תציג את הנתיבים בהם  WinDbgמחפש תוספים .באופן כללי WinDbg ,ידע למצוא תוספים הנמצאים בכל
אחד מהנתיבים שמוגדרים במשתנה הסביבה  .%PATH%ניתן לטעון גם את התוסף בעזרת נתיב מדויק.
טעינת תוספים נעשית באמצעות שימוש בפקודה ”> .“.load <pathלאחר טעינת התוסף ,נריץ את
הפקודה ” “!poolinfoעל מנת לוודא שהוא נטען בהצלחה .הפלט אמור להיות דומה לפלט הבא:

ישנן מספר פקודות שהתוסף  poolinfoמייצא לנו .ראשית ,ניתן לצפות ברשימה של כל ה Pools-במערכת
בעזרת הרצת  .!poollistאם נוסיף את הדגל  -lלפקודה ,יוצגו לנו גם כל הLookaside-ים של ה:Pools-

הפקודה הזו שימושית מאוד ותחסוך לנו את מציאת ה Lookaside-על פי ה _KPRCB-שנמצא ב .fs-לחיצה
על אחד הקישורים תציג מידע מפורט יותר על כל אחד מה.Pool Descriptors/Lookaside Descriptors-
פקודה נוספת היא  ,!poolinfoוהיא תציג לנו מידע על ה Pool/Lookaside-שאת הכתובת שלו נספק
כארגומנט .הפקודה  !poolinfoיודעת לפרסר בצורה נוחה מאוד את המבנים שקיימים בPool -
 ,Descriptor/Lookasideומפשטת מאוד את העבודה מולם .לדוגמה ,אם נרצה לראות את הListHeads-
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של ה Non-Paged Pool-באופן מפורסר ,נריץ ” ,“!poolinfo -f 82b727c0כאשר  -fמורה ל!poolinfo-
להציג מידע אודות ה ,ListHeads-והכתובת שסיפקנו היא הכתובת של ה Pool Descriptor-של הNon--
 Paged Poolשמצאנו בעזרת  .!poollistאם נרצה לראות מידע אודות  ListHeadספציפי ,נוסיף את הדגל -
> ,b=<sizeכאשר  sizeהוא הגודל בבתים של ההקצאות שאמורות להימצא תחת ה .ListHead-להלן דוגמה
לבחינת ] ListHeads[0x1Dשל ה:Non-Paged Pool-

כאמור !poolinfo ,יודע להציג מידע גם על הLookaside-ים ,באופן דומה .על מנת לבחון את
] ,PPPagedLookasideList[0x6נריץ:

כאשר ” “-t Pagedמציין ל poolinfo-את סוג ה.Lookaside-
ניעזר

בpoolinfo-

ונבחן

את

הLookaside-

הרלוונטי

אותו

אנו

מעוניינים

לאכלס:

] .PPPagedLookasideList[0x1Eלהלן מצב ה Lookaside-לפני יצירת ה-Event-ים:

ניתן לראות שה Lookaside-מכיל  chunkאחד .כאשר ניצור את ה-Event-ים ,ל ObNm-המקושר לEvent-
הראשון יוקצה ה chunk-הזה ,כך שאין לנו מה לדאוג.
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לאחר שחרור ה-Event-ים ,ה Lookaside-יראה כך:

נדגום את ה ObNm-העליון ונראה שהוא אכן מכיל את המידע שרצינו ,כאשר  4בתים אחרי סיום ה-
 _POOL_HEADERקיימת הכתובת :0x41414141

מעולה  .כזכור ,ארבעת הבתים הראשונים ב chunk-הם ה _SINGLE_LIST_ENTRY-שמכיל את הכתובת
של ה chunk-הבא ב .Lookaside-נמקם נקודת עצירה ב ,TriggerUninitializedHeapVariable-ונבחן את
הערך של  eaxאחרי הקריאה ל:ExAllocatePoolWithTag-

כפי שניתן לראות ,לדרייבר הוקצה ה chunk-הראשון מה .Lookaside-בעת ההקצאה ,הוסר ה-
 ,_SINGLE_LIST_ENTRYאך כל שאר ההקצאה נותרה זהה ,כפי שניתן לראות מתוצאות הרצת “dd eax
” .L3נמשיך עד לנקודה בה קוראים ל .Callback-הפקודה הרלוונטית היא ”.“call dword ptr *eax+4+
נעקוב אל תוך הקריאה:

מגניב  .אם נכניס את הפקודה ” ,“gהמערכת לא תקרוס מכיוון שהפונקציה עטופה ב.try-except-
לכאורה ,כל שעלינו לעשות הוא להחליף את  41414141בכתובת של ה shellcode-שלנו ,אבל כמובן שזה
יהיה פשוט מדי.
כזכור ,התוכן שנכתב אל תוך ה chunk-הוא השם שהענקנו ל .Event-השם הוא מחרוזת שסופה מוגדר
באמצעות  .null-terminatorמכיוון שהכתובת של ה Callback-אליו יקפוץ הדרייבר מוגדרת יחסית
בתחילת ההקצאה ,לא אפשרי שהיא תכיל  .null-bytesלכן ,נשתמש בפונקציה האהובה עלינו
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 NtAllocateVirtualMemoryעל מנת לבקש להקצות זיכרון בכתובת שלא מכילה  ,null-bytesואליה נרשום
את ה shellcode-שלנו .כזכור ,אין צורך בהתאוששות מיוחדת בסוף ה ,shellcode-נוכל להסתפק ב.ret-
נריץ שוב את התכנית ,ולאחר שה shellcode-ירוץ:

ניצול החולשה בסעיף הזה הייתה מאוד לא טריוויאלית ,אבל למדנו הרבה על ה Pool-ועכשיו אנחנו חזקים
יותר .
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Uninitialized Stack Variable
הדיון

שלנו

בניצול

משתנים

לא

מאותחלים

ממשיך,

והפעם

נדון

ב-

 .HEVD!TriggerUninitializedStackVariableקוד ה IOCTL-שגורם לקריאה של הפונקציה הוא .0x22202F
להלן ה pseudocode-ש IDA-יצרה עבור הפונקציה ,במלואו:

הפונקציה מקבלת ארגומנט אחד .כרגיל ,מדובר בכתובת לבאפר הקלט שסיפקנו ל.DeviceIoControl-
הפונקציה מגדירה משתנה על המחסנית ,בשם  .UninitializedStackVariableהמשתנה הוא ממבנה
 ._UNINITIALIZED_STACK_VARIABLEבמידה והערך של הבאפר שסיפקנו לפונקציה הוא ,0xBAD0B0B0
מאתחלים את  UninitializedStackVariableואת ה Callback-שלו (זה תרחיש הריצה התקין) .בכל תרחישי
הריצה ,במידה ומוגדר ( Callbackכלומר ,במידה והערך שנמצא ב Callback-הוא לא אפס) ,קוראים לו.
החולשה עצמה כמעט זהה לזו שנתקלנו בה בסעיף הקודם :מגדירים משתנה המכיל  ,Callbackאך קיים
תרחיש בו קוראים ל Callback-מבלי לאתחל את המשתנה .במידה ונוכל להשתלט על המשתנה הלא
מאותחל ,נוכל לבחור כתובת לבחירתנו בתור ה - Callback-כמובן שנבחר בכתובת של ה shellcode-שלנו
 ולהריץ את הקוד שנמצא בכתובת שבחרנו ב context-של .Kernel-Modeאני יוצא מנקודת הנחה שקוראי המאמר יודעים איך נראית המחסנית ומכירים מונחים כמו  call stackו-
 ,stack framesולכן אסקור את הרעיון התיאורטי מאחורי ניצול החולשה בזריזות.
כידוע ,המחסנית גדלה לכיוון כתובות נמוכות יותר ,ומחולקת למסגרות ( .)framesכל מסגרת מייצגת
פרו צדורה ,ומכילה את כל המשתנים הלוקאליים של הפרוצדורה ,כתובת החזרה שלה ,והפרמטרים איתה
היא נקראה.
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אם הפונקציה  DrawSquareקראה לפונקציה  ,DrawLineהחלק העליון של המחסנית יראה כך:

כאשר מצביע המחסנית (ב 32-ביט זהו האוגר  )ESPמצביע לראש המחסנית  -לכתובת שממנה מתחילים
המשתנים הלוקאליים של ( DrawLineזוהי הכתובת הנמוכה ביותר בתרשים שמוצג לעיל) .כאשר תתבצע
חזרה מהפונקציה  ,DrawLineיתבצע דבר בשם  ,stack unwindingומצביע המחסנית יצביע על תחילת
הלוקאליים של  .DrawSquareכמובן שבמהלך  ,unwindingהמידע לא נאבד :אם אחד המשתנים
הלוקאליים של  DrawLineערכו  0x41414141והוא ממוקם בכתובת  0x82b63a80במחסנית ,הערך
שיאוחסן בכתובת  0x82b63a80יישאר  0x41414141גם לאחר ה ,unwinding-עד שיידרס על ידי ערך
חדש .במידה ו DrawSquare-תקרא שוב ל ,DrawLine-מיד לאחר החזרה מ ,DrawLine-אז המסגרת של
הקריאה הנוכחית ל DrawLine-תנצל בדיוק את אותו מרחב כתובות שניצלה הקריאה הקודמת ל-
.DrawLine
נדגים את העיקרון הזה בעזרת קטע הקוד הבא:
{ )void callee(int n
;int uninitializedStackVar
;)printf("Variable value is: %d\n", uninitializedStackVar
;uninitializedStackVar = n
}
{ )(void caller
;)callee(4
;)callee(5
}
{ )(int main
;)(caller
;return 0
}

הפונקציה  mainקוראת לפונקציה  ,callerשבתורה קוראת פעמים ל ,callee-עם ארגומנטים שונים.
הפונקציה  calleeמדפיסה את הערך של  ,uninitializedStackVarולאחר מכן מציבה בו את הערך איתו
היא נקראה.

Kernel Exploitation & Elevation of Privileges on Windows 7
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,90ינואר 2018

74

להלן הפלט של קטע הקוד:

ניתן לראות ,שהערך שהוצב לאחר הקריאה הראשונה ( )4נשמר ,ולכן בקריאה השנייה ל ,callee-הערך
של  uninitializedStackVarהיה  .4להלן קטע קוד מורכב יותר ,שהסיטואציה בו דומה יותר לסיטואציה
שקיימת ב:TriggerUninitializedStackVariable-
{ struct _RANDOM_STRUCT
;int n
;)()void(*Callback
;}
{ )(void readInput
;]char input[0x8
;)scanf("%8s", input
}
{ )(void legitCallback
;)"printf("Legit callback
}
{ )void callee(int value
;_RANDOM_STRUCT s
{ )if (0xBAD0B0B0 == value
;s.Callback = &legitCallback
}
;)printf("Callback address is: 0x%x\n", s.Callback
// Invoke callback
}
{ )(void caller
;)(readInput
;)callee(0x0BADF00D
}
{ )(int main
;)(caller
;return 0
}

הפונקציה  calleeמגדירה את  sממבנה  _RANDOM_STRUCTעל המחסנית .במבנה זה ,קיים שדה בשם
 , Callbackשהוא מצביע לפונקציה .במידה והערך איתו הפונקציה נקראת שווה לערך קסם כלשהו,
מאתחלים את ה Callback-עם כתובת לגיטימית של פונקציה .לפני הקריאה ל ,callee-קיימת קריאה
לפונקציה בשם  ,readInputאשר מקבלת קלט שהמשתמש שולט בו .לאחר החזרה מ ,readInput-הערך
שהתקבל כקלט מהמשתמש יישאר על המחסנית ,וכאשר הקריאה ל callee-תקבל את מסגרת הקריאה
שלה ,הערכים שסופקו כקלט ישמשו כערכים של  sטרם אתחולו .ואכן ,הרצת התכנית עם הקלט
” “AAAAAAAתגרום להדפסת הכתובת הבאה ככתובת ה:Callback-
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נציין שקיימים  Runtime checksשנועדו למנוע דברים כאלו ,וגם שקומפיילרים לרוב לא יתנו לקוד בו קיים
משתנה לא מאותחל להתקמפל אלא אם כן נגדיר להם אחרת.
לאחר שהבנו איך ניתן לנצל חולשות משתנה לא מאותחל במחסנית ב ,userland-עלינו להבין איך ניתן
לעשות זאת מה userland-עבור משתנה לא מאותחל בקרנל .המשימה כאן קשה יותר ,וזאת מכיוון
שכידוע ,מרחב הכתובות הוירטואלי של תהליך מחולק לכתובות של המשתמש (ב 32-ביט 2GB ,אם כי
ניתן להגדיל ל )3GB-וכתובות שניתן לגשת אליהן רק ב 2GB( Kernel-Mode-או  ,1GBבהתאמה לגודל
מרחב הכתובות של המשתמש) .כמו כן ,הדוגמה שתיארנו כאן היא נאיבית מבחינת השינויים שהמחסנית
עוברת מרגע הקריאה לפונקציה שמאפשרת לנו לרשום למחסנית לרגע הקריאה לפונקציה הפגיעה.
בפועל ,ניצול חולשות כאלו מסתמך על ריסוס המחסנית בערך איתו אנו רוצים "לאתחל" את המשתנה
הלא מאותחל.
עולה בעיה  -כיצד ניתן לרסס את המחסנית הקרנלית? כזכור ,הפונקציה TriggerStackOverflow
מאפשרת לנו לרשום מידע שרירותי לחלק לא מבוטל של המחסנית (למעלה מ 0x800-בתים לפני שנגרום
לחריגה) ,ולכן נוכל בתיאוריה להיעזר בה ,אך במקום זאת ניעזר בפונקציה נוחה יותר וגנרית יותר ,שלא
תלויה בדרייבר הספציפי איתו אנו מתקשרים.
הפונקציה הזו היא  .nt!NtMapUserPhysicalPagesניתן לקרוא עליה בבלוג של ( j00ruחוקר בProject -
 Zeroשל גוגל) .להלן החתימה של הפונקציה (מ:)MSDN-
(BOOL WINAPI NtMapUserPhysicalPages
_In_ PVOID
lpAddress,
_In_ ULONG_PTR NumberOfPages,
_In_ PULONG_PTR UserPfnArray
;)

מטרת הפונקציה היא למפות מחדש עמודי זיכרון פיזי .הפונקציה מקבלת שלושה ארגומנטים  -כתובת,
מספר עמודים (כאשר הגודל של כל עמוד הוא  4בתים) ומערך של ערכים שיכתבו לעמודים בהתאם
לאינדקס .הכתובת היא הכתובת של תחילת אזור הזיכרון אותו אנו רוצים למפות מחדש.
מה שמעניין אותנו הוא שבמהלך פעילות הפונקציה ,היא מעתיקה את הערכים מהמערך אל המחסנית או
אל זיכרון  ,Poolעל פי גודלו  -אם כמות העמודים גדולה מ( 1024-כלומר ,אם סך גודל המידע שמכיל
המערך גדול מ 4096-בתים) ,המידע יועתק לזיכרון  .Poolאחרת ,המידע יועתק למחסנית .הפונקציה הזו
מאפשרת לנו לכתוב שרירותית  4096בתים למחסנית הקרנלית ,ולכן היא פופולרית מאוד בריסוס
מחסנית בקרנל.
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 ולדרוס אותו עםUninitializedStackVariable.Callback- אנו מעוניינים להשתלט על הערך של ה,כזכור
: לכן נבצע את הריסוס באופן הבא, שלנוshellcode-הכתובת של ה
NTSTATUS (__stdcall*NtMapUserPhysicalPages)(void* VirtualAddress,
unsigned long NumberOfPages, unsigned long* UserPfnArray);
*(FARPROC *)&NtMapUserPhysicalPages =
GetProcAddress(LoadLibraryA("ntdll.dll"), "NtMapUserPhysicalPages");
unsigned long sprayBuffer[1024];
for(i = 0; i < 1024; i++) {
sprayBuffer[i] = (unsigned long)&payload;
}
NtMapUserPhysicalPages(0, 1024, sprayBuffer);

 חשוב.TriggerUninitializedStackVariable- עם הקוד שמוביל לקריאה לIOCTL  נשלח בקשת,לאחר מכן
מאוד לא לבצע שום פעולה שיכולה לשנות את המחסנית הקרנלית בין לבין על מנת לא לדרוס את
 מידע תעלה. שלנוVM- ונריץ את התכנית ב,shellcode- נמקם נקודת עצירה בתחילת ה.הערכים שריססנו
 שלנו (ניתןshellcode- ואם נבחן אותה נראה שהיא ממוקמת בתחילת ה,WinDbg-נקודת העצירה ב
- והן מכיוון שהיא ממוקמת ב, לאחר נקודת העצירהDisassembly-לראות זאת הן בעזרת התבוננות ב
,HEVD!TriggerUninitializedStackVariable- נראה שנקראנו מbacktrace- אם נתבונן ב, כמו כן.)userland
:כפי שציפינו

:IoCtl- שפתחתנו לאחר סיום בקשת הcmd-נבחן את ההרשאות של ה
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Use after Free
אנו קרובים לסיום עיסוקינו עם  , HEVDואיך אפשר לדבר על חולשות מבלי לדבר על חולשות Use after
( Freeלהלן ?)UaF
הרבה נאמר בעבר על חולשות  ,Use after Freeובגיליון ה 60-של המגזין פורסם מאמר העוסק בחולשות
 UaFוניצולן תחת השם " "Use Freed Memory For Fun And Profitמאת מנחם ברויאר .הרעיון מאחורי
חולשות  UaFהוא כזה :במהלך ריצת התכנית ,היא מקצה  chunkזיכרון ,בו מידע קריטי כמו כתובות של
פונקציות ,ושומרת את כתובתו בצורה שנגישה לחלקים אחרים בתכנית (לדוגמה ,על גלובלי) .במקומות
שונים בתכנית ,היא קוראת לפונקציות הללו ,על סמך המידע שקיים ב .chunk-בתרחישי ריצה מסוימים,
התכנית משחררת את ה chunk-ולא אמורה להשתמש במידע השמור בגלובלי עד שיוקצה  chunkחדש.
לעיתים ,בעקבות הקושי בניהול מאגר קוד גדול ובעקבות חוסר מחשבה על כלל תרחישי הריצה
האפשריים ,יתכן מצב ובו בהתאם לקלט מסוים של המשתמש ,ה chunk-בו יושב המידע הקריטי ישוחרר,
אך התכנית תנסה לגשת אליו בכל זאת .למקרים כאלו נהוג לקרוא .Use after Free
לרוב ,כשמדברים על חולשות  UaFנהוג לדבר גם על אובייקטים ,והחולשה היא חולשה שבה ניתן לגרום
לתכנית לקרוא למתודות וירטואליות של אובייקט שהיא שיחררה .המקרה שלנו פשוט יותר ,ולכן לא נדון
בנושאים אלו.
ניצול חולשות  UaFמתבסס על הצלחה ליצור הקצאה באותו גודל של ההקצאה שהתכנית השתמשה בה,
וכך בסופו של דבר לקבל את ההקצאה המקורית שהתכנית מחזיקה אליה מצביעה .מסתמכים כאן על
אלגוריתם השחרור וההקצאה של ה ,Pool/Heap-אותו סקרנו בסעיפים הקודמים .ההקצאה החדשה
צריכה להיות כזו שהמשתמש שולט בתוכנה ,וכך ניתן ליצור הקצאה מזויפת בעלת אותו מבנה כמו
ההקצאה המקורית ,כך שבעת ה UaF-התכנית לא תקרוס ,אלא תקפוץ לקוד שהתוקף מעוניין להריץ.
לרוב על מנת לקבל את ההקצאה המשוחררת אין מנוס מלרסס את ה( Pool/Heap-תלוי אם אנחנו רוצים
לנצל תכנית ( User-Modeבשביל  RCEלדוגמה) או רכיב שרץ ב( Kernel-Mode-לצורך הסלמת הרשאות
לדוגמה)) בהקצאות הפיקטיביות בתקווה שאחת מהן תאכלס את ה chunk-אליו המטרה שאנו רוצים לנצל
מחזיקה מצביע.
ראשית ,נבין כיצד ניתן לגרום ל .UaF-תחילה ,נבחן את הפונקציה  .AllocateUaFObjectהפונקציה לא
מקבלת אף ארגומנטים וקוד ה 0x222013 IOCTL-יגרום לקריאה לה .הפונקציה מבצעת שלוש פעולות
עיקריות :תחילה ,מבקשת הקצאה של  0x58בתים ב Non-Paged Pool-עם התג ’.‘Hack
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במידה וההקצאה הצליחה ,מאתחלים את האובייקט וממקמים בתחילתו (ב DWORD-הראשון בהקצאה)
את הכתובת של ה Callback-התקין שלו (מסומן בתמונה):

לאחר

מכן,

מעתיקים

את

הכתובת

של

הChunk-

שמכיל

את

האובייקט

לתוך

הגלובלי

:g_UseAfterFreeObject

מבחינה של x-refים לגלובלי ,ניתן לראות שהוא נמצא בשימוש בעוד שתי פונקציות UseUaFObject :ו-
 .FreeUaFObjectנתחיל מ .UseUaFObject-הפונקציה תקרא אם נתקשר עם הדרייבר עם קוד הIOCTL-
 ,0x222017ולא מקבלת ארגומנטים .להלן הפונקציה:

ניתן לראות שהפונקציה מבצעת שתי בדיקות :הראשונה ,בדיקה שהגלובלי מאותחל .כמובן שאם
התבצעה כבר קריאה ל ,AllocateUaFObject-הגלובלי יהיה מאותחל .לאחר מכן ,בודקים שהDWORD-
הראשון בכתובת אליה הגלובלי מצביע (הלא הוא ה DWORD-הראשון ב chunk-שמייצג את האובייקט)
שונה מ .0-במידה וכן ,קוראים לו .זוהי קריאה ל Callback-של האובייקט.
עתה ,נבחן את  .FreeUaFObjectקוד ה IOCTL-שיגרום לקריאה לפונקציה הוא  .0x22201Bלהלן
הפונקציה:
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ניתן לראות שכל מה שהפונקציה עושה הוא לשחרר את האובייקט (במידה והוא הוקצה כבר) ,אך
הפונקציה לא מאפסת את המצביע לאובייקט ,מה שאומר שאם התבצעה קריאה ל,AllocateUaFObject-
אחריה קריאה ל FreeUaFObject-ואז קריאה ל ,UseUaFObject-אז הפונקציה  UseUaFObjectעדיין
תחשוב שההקצאה לא שוחררה ותנסה לקרוא ל Callback-שמוגדר ב chunk-שכבר לא בשליטתנו ,וזאת
מכיוון ש g_UseAfterFreeObject-לא מאופס ב.FreeUaFObject-
ברור שאם נצליח להקצות את ה chunk-ששוחרר ולכתוב ב DWORD-הראשון שלו את הכתובת של ה-
 shellcodeשלנו ,נוכל לבצע הסלמת הרשאות ,אך יש לנו שתי בעיות:
 .1עדיין לא מצאנו דרך לבקש הקצאה של  0x58בתים שאנחנו שולטים בתוכן שלה.
 .2גם אם נצליח לבצע הקצאה אחת ,עדיין לא מובטח לנו שנקבל את ה chunk-ש-
 g_UseAfterFreeObjectמצביע אליו.
את הבעיה השנייה ניתן לפתור ,כפי שציינו ,בעזרת ריסוס :ניצור הקצאות רבות (שרירותית בחרתי ב-
 )5000שפוטנציאלית יכולות להשתמש ב chunk-ש g_UseAfterFreeObject-מצביע אליו ,ואחת מהן
תקבל אותו .על מנת לפתור את הבעיה הראשונה ,נתבונן בפונקציה אחרת בדרייבר ,בשם
:AllocateFakeObject

הפונקציה עונה לנו בצורה נוחה מאוד על הבעיה הראשונה שלנו :היא יוצרת הקצאה של  0x58בתים
ומעתיקה לתוכה באפר שאנו שולטים בו .קוד ה IOCTL-שיוביל לקריאה לפונקציה הזו הוא .0x22201F
בעזרת שליחת בקשות  IOCTLרבות לדרייבר (כאמור ,בחרתי שרירותית ב )5000-עם קוד ה IOCTL-הנ"ל
ועם באפר שב DWORD-הראשון שלו הכתובת של ה shellcode-שלנו ,נוכל בסבירות גבוהה מאוד
להשתלט על ההקצאה ש g_UseAfterFreeObject-מצביע אליה ולמקם את ה shellcode-שלנו בתור ה-
 Callbackשל האובייקט הפיקטיבי .לאחר מכן ,כשנשלח את קוד ה IOCTL-שיוביל לקריאה ל-
 ,UseUaFObjectמה שיקרה בפועל הוא שהדרייבר יקרא ל shellcode-שלנו.
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נסכם את תהליך הניצול:
 .1תחילה ,נגרום לקריאה ל AllocateUaFObject-בעזרת קוד ה .0x222017 IOCTL-הפונקציה תקצה
 chunkב Non-Paged Pool-ותשמור את כתובתו ב.g_UseAfterFreeObject-
 .2לאחר מכן ,נגרום לשחרור ההקצאה בעזרת קריאה ל( FreeUaFObject-עם שליחת קוד הIOCTL-
 .)0x22201Bהפונקציה תשחרר את ההקצאה אך לא תאפס את .g_UseAfterFreeObject
 .3נקרא  5000פעמים ל AllocateFakeObject-בעזרת קוד ה .0x22201F IOCTL-בתור באפר קלט ,נספק
אובייקט פיקטיבי שה DWORD-הראשון שלו הוא הכתובת של ה shellcode-שלנו .בסבירות גבוהה
מאוד ,אחת הקריאות תגרום להקצאת ה chunk-ש g_UseAfterFreeObject-מצביע אליו ,ולכתיבה
אליו.
 .4נגרום לקריאה ל UseUaFObject-בעזרת קוד ה .0x222017 IOCTL-מכיוון שה chunk-ש-
 g_UseAfterFreeObjectמכיל אובייקט פיקטיבי שאנו יצרנו ,בו ה Callback-הוא ה,shellcode-
הדרייבר יקרא ל shellcode-שלנו (שנמצא ב ,)userland-ונוכל לבצע הסלמת הרשאות.
נרשום תכנית שמבצעת את הפעולות הללו ,ונריץ אותה .כהרגלינו ,נמקם נקודת עצירה בתחילת ה-
 .shellcodeנריץ את התכנית ,ו WinDbg-יקפוץ בנקודת העצירה שלנו:

נבחן את ההרשאות איתן רץ התהליך שלנו בסוף הריצה:

כאמור ,ניתן לקרוא עוד על חולשות  Use-After-Freeבמאמר המעולה של מנחם ברויאר.
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Arbitrary Memory Overwrite
קשה להאמין ,אבל הגענו לסקירת החולשה האחרונה ב .HEVD-החולשה הזו פשוטה וקלילה יחסית לרוב
האחרות ,והיא נמצאת ב .HEVD!TriggerArbitraryOverwrite-הפונקציה תקרא כאשר הדרייבר יקבל
בקשת  IOCTLשהקוד שלה הוא  .0x22200Bלהלן הפונקציה:

הארגומנט שהפונקציה מקבלת הוא ,כרגיל ,הבאפר שסיפקנו כבאפר קלט ל .DeviceIoControl-ניתן
לראות שהפונקציה מתייחסת אליו כאל מצביע למבנה  ._WRITE_WHAT_WHEREנבחן את המבנה:

המבנה הוא מבנה בגודל  8בתים המורכב משתי שדות שכל אחת מהן היא בגודל של  ,DWORDומהוות
מצביע לכתובות .השדה  Whereהוא הכתובת אליה נרצה לכתוב מידע ,והשדה  Whatהוא הכתובת של
המידע אשר נרצה לרשום לכתוב  .Whereבשורה שלפני ה ,return-ניתן לראות את הכתיבה של המידע
לכתובת.
לחולשות שבהן אנו יכולים לרשום מידע שרירותי לכתובת שרירותית קוראים חולשות ,write-what-where
או  .arbitrary-overwriteהפונקציה הנ"ל פגיעה בכך שהיא לא מוודא ש Where/What-נמצאים ב-
 ,userlandוכך מאפשרת כתיבת מידע שרירותי מה userland-למרחב הזיכרון הקרנלי (וכן הדלפה של
מידע מזיכרון קרנלי לזיכרון משתמש).
האתגר בניצול חולשות  write-what-whereהוא להבין מה הכתובת אליה נרצה לכתוב .המטרה שלנו
צריכה להיות כתובת שניתן לגרום לקריאה אליה מה ,userland-ושכמעט ולא נמצאת בשימוש (על מנת
שלא נגרום ל .)BSOD-אנו נסתמך על השיטה שהציג  Ruben Santamartaבמאמרו מ“Exploting ,2007-
”.Common Flaws in Drivers

בשיטה

שהוא

מציג,

המטרה

היא

הכתובת

השנייה

.nt!HalDispatchTable
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ב-

ב ,Windows-ה )Hardware Abstraction Layer( HAL-משמשת כשכבת אבסטרקציה מעל החומרה.
הממשק של השכבה זהה עבור כל חומרה ,והוא מאפשר ל NT-קרנל להיות "נייד" ,כלומר להיות מסוגל
לרוץ על חומרה שונה בלי שינוי ,כאשר ה HAL-הוא החלק היחיד שמשתנה .ה API-של ה HAL-מאוגד
בטבלה  ,nt!HalDispatchTableופונקציות של ה executive-נעזרות בה .בתחילת המאמר מופיע איור
המסביר את ההיררכיה בין ה HAL-לשאר רכיבי המערכת.
הפונקציה הלא מתועדת  NtQueryIntervalProfileמשמשת להחזרת הדיליי הנוכחי בין  ticksשל
 Performance Counterמסוים .להלן החתימה שלה:
(NtQueryIntervalProfile
IN KPROFILE_SOURCE
ProfileSource,
OUT PULONG
;) Interval

כאשר  KPROFILE_SOURCEהוא .enum
לא נתעמק בשימושים לגיטימיים בפונקציה ,אלא נסתפק בלציין שהיא כמעט ולא נמצאת בשימוש ,וניתן
להשתמש בה מה.User-Mode-
מהתבוננות על ה Disassembly-של הפונקציה ,ניתן לראות את הקריאה הבאה  0x6Bבתים מתחילתה:

הקריאה מתבצעת עבור כל  ProfileSourceשונה מ.0-
אם נבחן את  ,nt!KeQueryIntervalProfileנראה שקיימת בה קריאה לכתובת השנייה שמופיע ב-
:HalDispatchTable

הקריאה תתבצע עבור כל  ProfileSourceשונה מ.1-
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מבחינה של ה ,HalDispatchTable-ניתן לראות שמדובר בפונקציה בשם :hal!HaliQuerySystemInformation

אם

נדרוס

את

הכתובת

שמופיעה

ב,HalDispatchTable+0x4-

ונקרא

מהUser-Mode-

ל-

 ,NtQueryIntervalProfileנוכל לגרום לקריאה ל shellcode-שלנו ב Context-של  .Kernel-Modeלהלן
תרשים הלקוח מ osandamalith.com-המתאר את שיטת הניצול:

אז יש לנו מטרה לכתיבה ,וברור לנו מה אנו רוצים לכתוב .נותר להבין כיצד נוכל למצוא את הכתובת של
המטרה שלנו.
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על מנת למצוא את הכתובת של ה ,HalDispatchTable-ניעזר בפונקציה ,NtQuerySystemInformation
אשר מספקת ממשק בו אפליקציות שרצות ב userland-יכולות לתשאל את הקרנל על מידע אודות מערכת
ההפעלה והחומרה .להלן החתימה של הפונקציה:
(NTSTATUS WINAPI NtQuerySystemInformation
__In
SYSTEM_INFORMATION_CLASS SystemInformationClass,
__Inout
PVOID
SystemInformation,
__In
ULONG
SystemInformationLength,
_Out_opt_ PULONG
ReturnLength
;)

כאשר  SystemInformationClassמציין את סוג המידע אותו אנו מעוניינים לתשאלSystemInformation ,
הוא הבאפר אליו ירשם המידע SystemInformationLength ,הוא האורך של הבאפר ,וReturnLength-
מציין את מספר הבתים שנרשמו לבאפר .במידה ואנו לא יודעים באיזה גודל להקצות את הבאפר ,נוכל
לקרוא לפונקציה כאשר  SystemInformationו SystemInformationLength-הם  ,0ואז על ReturnLength
יוחזר אורך הבאפר שעלינו להקצות.
 SYSTEM_INFORMATION_CLASSהוא  enumשמכיל את סוגי המידע שאנו יכולים לתשאל ,רובם המוחלט
לא מתועד .סוג מידע שמעניין אותנו במיוחד הוא  ,SystemModuleInformationוערכו הוא .0x0B

אם נקרא ל NtQuerySystemInformation-עם  SystemModuleInformationבתור סוג המידע שאנו רוצים
לתשאל ,המידע שיוחזר הוא  ,_SYSTEM_MODULE_INFORMATIONמבנה שגם הוא לא מתועד ,אך
למזלנו חוקרים כבר הצליחו להבין את המבנה שלו בעבר .להלן פירוט המבנה:
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אנו מתעניינים במיוחד ב ,Modules[0].ImageBaseAddress-אשר מכיל את הכתובת אליה טעון הKernel -
 ,)ntoskrnl.exe/ntkrnlpa.exe( Imageוכן ב ,Modules[0].Name-על מנת לגלות את השם של ה.Image-
הקוד הבא משתמש ב NtQuerySystemInformation-על מנת למצוא את הכתובת אליה טעון ואת השם
של ה:Kernel Image-

כשנריץ אותו ב ,vm-נקבל את הפלט הבא:

נוודא שהכתובת אכן נכונה בעזרת :WinDbg

מעולה  על מנת למצוא את ה ,HalDispatchTable-נבצע את הפעולות הבאות:
 .1נטען את  ntkrnlpa.exeל userland-בעזרת .LoadLibrary
 .2נמצא את הכתובת של  HalDispatchTableב userland-בעזרת .GetProcAddress
 .3נחשב את ההפרש של  nt!HalDispatchTableמתחילת הזיכרון של  .ntkrnlpa.exeההפרש הזה הוא
גם ההפרש בין  nt!HalDispatchTableמתחילת  ntבזיכרון הקרנלי.
 .4נוסיף

את

ההפרש

לכתובת

בה

מתחיל

nt

בקרנל

(אותה

הדלפנו

בעזרת

 .)NtQuerySystemInformationהכתובת הזו תהיה הכתובת של ה HalDispatchTable-בזיכרון
הקרנלי.
 .5לבסוף ,נוסיף  4על מנת לקבל את הכתובת של מטרת הכתיבה שלנו.
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קטע הקוד הבא מבצע את הפעולות שתיארנו ,ומדפיס את הכתובת של ה HalDispatchTable-וכן של
הרשומה אותה נרצה לדרוס:

להלן הפלט של קטע הקוד במכונה הוירטואלית שלנו:

נוודא את נכונותו בעזרת :WinDbg

מעולה! 
עתה ,ננצל את חולשת ה Arbitrary Overwrite-בדרייבר ,כאשר ה What-שלנו יהיה הכתובת של ה-
 shellcodeשלנו (גם כאן אין צורך לבצע התאמות מיוחדות בסופו) ,וה Where-יהיה הכתובת של ה-
 ,HalDispatchTableאותה מצאנו בעזרת  .NtQuerySystemInformationנעצור ב WinDbg-לאחר השלמת
הבקשה על מנת לראות שהכתובת של ה shellcode-שלנו אכן נכתבה ל:HalDispatchTable+4-

לבסוף ,על מנת לגרום לקריאה ל Shellcode-שלנו ,נקרא ל NtQueryIntervalProfile-עם ProfileSource
שונה מ 0-ומ .1-הקוד הבא יספק אותנו:
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נריץ את כל ה exploit-שלנו ,ונראה שנקודת העצירה שמיקמנו ב Shellcode-קפצה ב .WinDbg-אם
נסתכל ב ,backtrace-נראה שהיא עלתה מ:NtQueryIntervalProfile-

נמשיך את הריצה בעזרת  gולאחר מכן נבחן את המשתמש שעם ההרשאות שלו התהליך שלנו רץ:

ובכך ניצלנו חולשה לצורך הסלמת הרשאות בפעם האחרונה במאמר.
חשוב לציין שהשיטה הזו לניצול  Arbitrary Overwriteכבר לא אפשרית במערכות הפעלה חדשות יותר.
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הגנות בקרנל
מאמר שדן באקספוליטציה בקרנל לא יהיה שלם מבלי לסקור בקצרה כמה מנגנוני הגנה ייחודיים לקרנל.
נדון על העיקריים שבהם בקצרה.
 ,KASLRאו  ,Kernel Address Space Layout Randomizationהינו  ASLRברמת הקרנל ASLR .הינה הגנה
שנועדה למנוע מכתובות זיכרון להיות צפויות ,ומבצעת רנדומיזציה מסוימת לכתובות אליהם נטענים אזורי
מידע חשוב בתהליך ,כמו מיקום המחסנית ,הערימה ,סגמנט הקוד ( ).textועוד .הרנדומיזציה מתבצעת
בכל פעם שהתהליך נטען KASLR .הוא  ASLRברמת הקרנל ,וככך מבצע רנדומיזציה לאזורי מידע שונים
במרחב הקרנלי ,אך מכיוון שהקרנל נטען רק בעליית המכונה ,הכתובות נשארות קבועות כל עוד המכונה
דולקת .ל KASLR-אין השפעה על החולשות ודרכי הניצול אותם הצגנו במאמר.
 PatchGuardאו ) Kernel Patch Protection (KPPהינו מנגנון הגנה אשר קיים רק בגרסות  64bitשל
 ,Windowsומטרתו למנוע דריסה של מידע קרנלי ,כמו ה.)System Service Descriptor Table( SSDT-
המנגנון בה לענות על מספר צרכים ,כאשר העיקרי בהם הוא הצורך למערכת הפעלה יציבה יותר :כפי
שראינו ,כאשר עולה שגיאה לא מטופלת בקרנל ,מופיע  .BSoDשגיאות כאלו לרוב קורות בעקבות תקלות
בתפקוד דרייברים צד-שלישי ,אך המשתמש הממוצע לא יודע את זה ,ויאשים את מייקרוסופט .אחד
הדברים המסוכנים יותר שעשו רכיבים צד-שלישי ,במיוחד מוצרי אבטחה ,הוא לערוך מבנים קרנליים
פנימיים ורגישים מאוד ,שלא מתועדים ויכולים להשתנות בכל עדכון של מערכת ההפעלה .פעמים רבות,
העריכה נעשתה בצורה לא יסודית מספיק ,וגרמה לקריסות של המערכת .כמו כן Rootkits ,למיניהם נהגו
לדרוס את המבנים הללו על מנת להישאר סמויים ( .)hookingה PatchGuard-בה לפתור את הבעיה הזו,
בכך שהוא לא מאפשר עריכה של מבנים רגישים.
 SMEPאו  Supervisor Mode Execution Protectionהינה שיטה אשר מטרתה למנוע הרצת קוד שממופה
למרחב הכתובת של המשתמש (כתובת הנמוכה מ )0x80000000-ב context-של  .Kernel-Modeההגנה
הזו נועדה להקשות על ניצול חולשות בקרנל ,ולמנוע את האפשרות של דריסת כתובת חזרה/כתובת של
פונקציה שתקרא מה Kernel-Mode-לכתובת שנמצאת במרחב הכתובות של המשתמש .ההגנה הזו
"הורגת" את כל האקספלויטים שהצגנו כאן ,מכיוון שכולם מסתמכים על קפיצה ל shellcode-שנמצא ב-
 .userlandישנן מספר דרכים לעקוף הגנה זו ,למשל .ROP
 SMAPאו  Supervisor Mode Access Preventionהיא הגנה משלימה ל ,SMEP-ומטרתה למנוע מקוד
שרץ ב )Kernel-Mode( supervisor-mode-לגשת לכתובות הנמצאות במרחב הכתובות של המשתמש
לקריאה או כתיבה.
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דברי סיום
את המאמר החלטתי לרשום כשראיתי שכמעט ואין מידע על אקספלויטציה בקרנל של Windows
בעברית ,ומאחר שראיתי שפעמים רבות גם אנשים שמכירים עקרונות אבטחה ושיטות ניצול בUser--
 Modeנרתעים מה ,Kernel-Mode-ולא בצדק .רציתי לרשום מאמר שיראה שאקספלויטציה בקרנל היא
לא קסם שחור ,ושאין סיבה להירתע ממנה .כמו כן ,רציתי להעלות את המודעות בקרב קוראי המגזין על
ניצול חולשות לצורך הסלמת הרשאות.
התלבטתי על מה לרשום ,ובאיזה היקף .לבסוף ,החלטתי שלרשום על שיטות אקספלויטציה שנמצאות
בשימוש במערכות הפעלה חדשות ,כמו  ,Windows 10תהיה טעות ,ושעדיף להתחיל מנושא בסיסי וקל
יותר ולסקור אותו באופן מקיף ולעומק  -וכך בחרתי לדון באקספלויטצית קרנל ב .7 Windows-הבחירה ב-
 HEVDהייתה טבעית  -דרייבר שבו החולשות ברורות ונמצאות בשפע ,מה שמאפשר להתמקד בשיטות
הניצול השונות ,אותן רציתי להציג.
בחרתי לכסות את כל החולשות שקיימות ב HEVD-על מנת לנצל את כל אפשרויות הלימוד שהדרייבר
מספק ,ועל מנת לספק סקירה רחבה של חולשות ושיטות ניצול בקרנל .כל נושא שנסקר נסקר לעומק,
והשתדלתי שלא להסביר שום דבר בנפנופי ידיים אלא להתעמק בכל נושא ,כך שגם אנשים חסרי ניסיון או
בעלי ניסיון מועט יוכלו ללמוד מן המאמר.
עם זאת ,לא הכל מושלם ואלו נושאים שלא פשוט להסביר עליהם ,במיוחד שלא בעברית ,וכמובן שגם
יתכנו שנפלו טעויות פה ושם .אשמח לשמוע על מקרים כאלו במידה ונתקלתם בהם ,בשביל שאדע לתקן
אותם.
כנספח למאמר ,כתבתי פרויקט שמשתמש בשיטות המתוארות במאמר על מנת לנצל כל אחת מהחולשות
שסקרנו במאמר ,על פי בחירת המשתמש ,בדומה ל exploit kit-המובנה שמגיע עם  .HEVDאני משחרר
את הגרסה המקומפלת שלו ביחד עם המאמר ,בעיקר מכיוון שרמת הגימור בקוד נמוכה מאוד והוא נרשם
בעיקר לצורכי  PoCמידיים .אשמח לשתף את קוד המקור שלו עם המתעניינים.
תודה על הקריאה!
אשמח לענות במייל לשאלות ,הערות ופניות בכל נושא uval4u21@gmail.com :
את  HEVDניתן למצוא כאן:
https://github.com/hacksysteam/HackSysExtremeVulnerableDriver

את ה exploit kit-ניתן להוריד מכאן:
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5A/hevd_exploit_kit.rar
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:nt!NtMapUserPhysicalPages  עםKernel- בStack-Spraying  על.28
http://j00ru.vexillium.org/?p=769
: של המגזין60-" מאת מנחם ברויאר שפורסם בגילון הUse Freed Memory For Fun And Profit"  המאמר.29
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf
:Ruben Santamarta  מאתExploiting Common Flaws in Drivers .30
http://shinnai.altervista.org/papers_videos/ECFID.pdf
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