
                                                                                               

 
 

The Art Of ROP’s 
 uch1haת מא

 

  הקדמה

 
1WarGames  משחקי מלחמה( הם סוג נפוץ של אתגרים בתחום אבטחת מידע, שעל הפותר יש לנצל(

 חולשה כלשהי באתגר שנועד לשפר את יכולותיו.

שמתעסקים בתחומים שונים באבטחת מידע כגון: אבטחת אתרים,  WarGamesישנם סוגים שונים של 

 אקספלואיטציה, הנדסה לאחור, קריפטוגרפיה וכדומה, לעיתים רחוקות מכסים את רובם.

 דגל זה . ולעיתיםשהאתר אכן הושלםקבל דגל כלשהו, כהוכחה על כך הפותר יאחר פתירת אתגר , ללרוב

 הסיסמא לשלב הבא באתגר.יהיה גם 

 stack) שהאתגרים בו מתעסקים בגלישת מחסנית ROP Emporium :בשם WarGame-במאמר זה נשחק ב

buffer overflowש ,)-ASLR  פועל והגנתNX  ולכןלא נוכל להריץ קטעי קוד מהמחסנית)כך שפועלת , 

 ותם(.בשביל לפתור א ROPנצטרך לכתוב 

 ?ROP זה ומה? חוצץ גלישת זה מה

גלישת חוצץ נגרמת כאשר המתכנת מגביל מערך למספר מסוים של בתים, אך מאפשר לתוקף , בגדול

ערימה, ובמקרה של \להכניס למערך מספר בתים גדול יותר. כך נפלוש למקומות שונים בזיכרון במחסנית

 ( שבמחסנית שתצביע לכתובת שמכילה קוד זדוני.  ret) מחסנית נשכתב את כתובת החזרה

 .חוצץ גלישתקריאה נוספת על ל

, NX? כאשר תוכנה מודרנית פגיעה בגלישת מחסנית היא בדרך כלל מוגנת עם הגנת ROPמה זה אז 

להצביע לכתובת של קוד זדוני  EIP-שמונעת מאיתנו להריץ קטעי קוד מהמחסנית ולכן לא נוכל לגרום ל

 במחסנית כמו בדרך כלל. 

                                                           
 

 CTF: בקצרה או -" Capture The Flag אתגר" גם מכונים אלו משחקים  1

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf
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הייתה מושבתת, היה קשה  NXמבצע רנדומיזיציה על הכתובות שבמחסנית כך שגם אם  ASLR ,יתרה מכך

 לצפות באיזו כתובת נמצא הקוד הזדוני שבמחסנית כל הרצה.

, שבה ניתן להריץ קוד זדוני על ידי ROPלעיתים ניתן לעקוף הגנות אלו בשיטת אקספלואיטציה שנקראת 

בדרך כלל משתמשים  ROPים בבינארי שלנו. שכותבים כך שנשתמש בקטעי קוד ופונקציות שכבר נמצא

. שאלו קטעי קוד קצרים, שאיתם ניתן להריץ קטעי קוד נוספים, פונקציות ולאחר מכן ROP Gadgets-ב

 לחזור למחסנית וכך הלאה.

 :Rop Gadgets-דוגמאות ל

pop eax # לאוגר ודוחפת, שבמחסנית העליון האיבר את שולפת  

Ret #כתובת חזרה 

mov ecx,eax # לאוגר ודוחפת, שבמחסנית העליון האיבר את שולפת  

Ret #כתובת חזרה 

 )נלקח מוקיספר, מומלץ לקריאה(

 כגון: במהלך המאמר השתמשתי בכלים שונים

 הכלי nm :ופונקציות, ספריות: כגון, בבינארי שנמצאים שונים נתונים על מידע מספק. 
 

 הדיבאגר gdb :במערכות הבסיסי הדיבאגר GNU ,פונקציה תרגום, שרץ לתהליך דיבוג שמאפשר 

 . התוכנה בזיכרון וצפייה, בהרצה עצירה נקודות, קוד לאסמבלי
 

 בתוסף תמשנש כן כמו peda ל-gdb :את שמציג gdb פקודות ומוסיף, ויזואלית יותר נוחה בצורה 

 . אקספלואיטים לפיתוח שימושיות

  

https://he.wikibooks.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%99_x86/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.thegeekstuff.com/2012/03/linux-nm-command/
https://he.wikipedia.org/wiki/GNU_Debugger
https://he.wikipedia.org/wiki/GNU_Debugger
https://he.wikipedia.org/wiki/GNU_Debugger
https://he.wikipedia.org/wiki/GNU_Debugger
https://github.com/longld/peda
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 Ret2win :ראשון אתגר

! ומכיוון שהמאמר מתעסק ret2win: לאחר ההקדמה, אציג את הפתרון לאתגר הראשון שלנו בשם

סיביות שמכילה קובץ הרצה, וקובץ טקסט שמכיל את  -32סיביות, נוריד את הגרסא של ה 32במערכת 

 הדגל.

 :מתאים offset ומציאת קריסה

בתים  50כאשר נריץ את הבינארי נזכה להודעה שרומזת שלבינארי גלישת חוצץ, לכן נזין קלט של 

 והבינארי יקרוס. 

 

 :peda-המתאים עד לכתובת החזרה שבמחסנית, ולשם כך נעזר בכלי  offset-כעת ננסה לאתר את ה

 

 

בתים, כלומר הארבע בתים הבאים יהיו אלו  44-עד לכתובת החזרה שאורכו כ offset-איתרנו את ה

 שישכתבו את כתובת החזרה. 

https://ropemporium.com/challenge/ret2win.html
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 זה יתאים לשאר האתגרים שאציג כאן היום. offsetבנוסף לכך 

 :הפתרון

כדי לאתר פונקציות שקיימות  nm-לא נהסס ונתחיל לנתח את הפונקציות שקיימות בבינארי, נשתמש בכלי

 :gdb-בבינארי, ולאחר מכן ננתח אותן ב

 

ניתן להניח  pwnme-, על סמך השם של הפונקציהret2win-ו pwnme-בינארי שתי פונקציות בנויות בשםב

 שלנו. exploit-שהיא הפונקציה הפגיעה ושאינה תתרום ל

 :ret2winעקב השערה זו נתחיל בניתוח הפונקציה 

 

למחסנית, והמטרה של / נדחפת bin/cat flag.txt :ניתן להבין שהמחרוזת ret2winבניתוח הפונקציה  

 עם מחרוזת זו. system-המחרוזת להלן היא הדפסת הדגל. בהמשך מתבצעת קריאה ל

, הדגל יודפס ונפתור את ret2winלפיכך כאשר נשכתב את כתובת החזרה עם הכתובת של הפונקציה 

ן שלא יכשל מכיוו ASLRאינה במחסנית, ו ret2winתיכשל מכיוון שכתובת הפונקציה  NXהגנת  האתגר.

 מערבל כתובות של פונקציות הנמצאות בתוכנה.
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 יראה כך: exploit-ה

 44 כ שישמשו בתים-offset. 

 הפונקציה כתובת ret2win 

 

 :exploit-נריץ את ה

 

 ופתרנו את האתגר הראשון 

 Split :שני אתגר

סיביות, ונזכה לקובץ הרצה וקובץ  32-, נוריד את הגרסא של הsplit: נמשיך לאתגר הבא שבאתר בשם

 לבינארי ידוע לנו מהאתגר הקודם, נתחיל לנתח אותו. offset-טקסט שמכיל דגל. מכיוון שה

 איתור פונקציות קיימות בבינארי וניתוחן:

 :nm-ם נתחיל באיתור פונקציות שקיימות בבינארי, לשם כך נעזר בכליבדומה לאתגר הקוד

 

https://ropemporium.com/challenge/split.html
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ונצפה בפונקציה כאסמבלי  gdb-, לכן נכניס את הבינארי לusefulFunction-כצפוי נתחיל בניתוח הפונקציה

 קוד:

 

זה  usefulFunction-/, כך שאם נבצע קריאה לbin/ls -עם הפקודה  system-בפונקציה מתבצעת קריאה ל

 יהיה חסר תועלת מכיוון שלא נצליח לקרוא את הדגל. 

 
 בשלב זה, נותרנו עם מספר שאלות:

 ל קריאה לבצע נוכל האם-system ל לקרוא מבלי כלומר? ישירות-usefulFunction ?ש מכיוון-ASLR 

 ?אפשרי יהיה זה חיצוניות מספריות פונקציות של כתובות מערבל

 ל כפקודה שתשמש מחרוזת כלומר? הדגל את שמדפיסה פקודה בבינארי נמצאת האם, שכן בהנחה-

system הדגל את שתדפיס? 

ret2plt: 

? מה  הוא עושה? והאם pltמה זה  .plt-, ונגלה שנקראת דרך מתווך בשםsystem-נחקור את הקריאה ל

כדי שתוכנות שונות יוכלו להשתמש בפונקציות מספריות חיצוניות,  ?system-בעזרתו נוכל לבצע קריאה ל

 .pltנדרש קיום של תווך שמקשר בין הקריאה לפונקציה לבין המימוש ותווך זה נקרא 

יוצר כתובת תיווך לכל פונקציה שנקראת מספריה חיצונית, וכתובת תיווך זו סטטית. כלומר  pltבפועל 

ASLR  לא מבצע עירבול עלplt. נוכל לבצע קריאה בעצמנו ל לכן-system אך נצטרך למצוא מחרוזת ,

 .ret2pltמתאימה שתדפיס את הדגל. לשיטה זו קוראים 

  



 
 

The Art Of ROP’s 

www.DigitalWhisper.co.il 

 7  2018 מרץ, 92גליון 
 

 נאתר מחרוזות שנמצאות בבינארי בתקווה שאחת מהן תתאים למטרה שלנו:

 

" שמטרתה היא קריאת bin/cat flag.txt/"-ממוקמת המחרוזת 0x804a030כפי שניתן לראות בכתובת 

 . system-הדגל. מכיוון שנמצאת בבינארי אך לא ממוקמת במחסנית נוכל להשתמש בה כפקודה ל

 יראה כך: exploit-ה

 44 בתים שיהיו ה-offset 

  הכתובת שלsystem@plt 

 4 בתים שימשו לכתובת החזרה ל-system.לא רלוונטי , 

 /" כתובת המחרוזתbin/cat flag.txtשתשמש כפקודה ל "-system. 

 

 נריץ:

 

 הדגל הודפס! ופתרנו את האתגר השני!

  



 
 

The Art Of ROP’s 

www.DigitalWhisper.co.il 

 8  2018 מרץ, 92גליון 
 

 Write4 - שלישי אתגר

סיביות,  32-, ונוריד את הגרסא של הwrite4בשם  (, אתגר3הרביעי )נדלג על אתר מספר נעבור לאתגר 

 מההורדה יתקבלו קובץ הרצה, וקובץ טקסט שמכיל את הדגל. 

בשלב  , מכיוון שידוע לנו מהאתגרים הקודמים ונתחיל לחקור את הבינארי.offset-נדלג על שלב מציאת ה

-שלנו, ומובן מאליו שנוודא שנמצאים ב exploit-הראשון של החקירה נאתר פונקציות שעלולות לתרום ל

plt table לכן נכניס את הבינארי ל י שנוכל להשתמש בהן.כד-peda  ונשתמש בפקודהplt  שמציגה לנו

 :plt table-פונקציות שנמצאות ב

 

, ולכן נוכל להשתמש בה. אך כדי לנצל אותה לטובתנו נצטרך plt table-נמצאת ב systemהפונקציה 

 .system-למצוא מחרוזת שמתאימה לנו כתוקפים כפקודה ל

. אך system-ם בבינארי הייתה מחרוזת שקוראת את הדגל, ולכן יכלה לשמש כפקודה לבאתגר הקוד

שנמצאת באיזור שהוא  system-בניגוד לאתגר הקודם, באתגר הנוכחי אין מחרוזת שתתאים לנו כפקודה ל

writeable. 

 

בעצמנו. אך בשביל לבצע  shellבשלב זה, האופציה היחידה שנותרה לנו היא לכתוב מחרוזת שתשחרר 

, כדי לאחסן את המחרוזת, writeableלא חל עליו, ושהוא  ASLR-זאת, נצטרך מקום בזיכרון של הבינארי ש

 ונצטרך לכתוב אליו.

  

https://ropemporium.com/challenge/write4.html
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אינו חל עליו. כדי  ASLRו writeable, שהוא bssלאחר חיפוש קצר בגוגל, נגלה שישנו קטע בזיכרון הנקרא .

 :objdumpכלי לגלות את כתובתו נשתמש ב

 

, נסתכל שוב על פונקציות שנמצאות בבינארי ונראה אם ישנה bssכעת נצטרך למצוא דרך לכתוב ל

 פונקציה שיכולה לתרום לנו.

שונים, שעימם נוכל  Rop Gadgetsשעל פי שמה מכילה  usefulGadgets נראה שישנה פונקציה בשם

 :bss.-לכתוב ל

 

 :Gadgets-ה

 

כך  edi, אם נוכל לשנות את ediלאוגר  ebpשמכיל האוגר  data-שמעבירה את ה movישנה הוראת 

 .bss-נשנה לערך של המחרוזת שלנו נוכל לכתוב ל ebpול bssשיצביע לכתובת של .
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 :RopGadget: בכלי, נשתמש ebp-ו ediמתאימות שבעזרתן נשנה את  popנצטרך למצוא הוראות 

 

ונחזור למחסנית, לכן נוכל להוציא  ebp-ו ediשעימה נשנה את ערכי האוגרים  popבבינארי ישנה הוראת  

 את התוכנית שלנו לפועל.

 יראה כך: exploit-ה

 44 כ שימשו בתים-offset 

 הוראת pop 

 כתובת  bss ל נדחפת-edi 

 המחרוזת "/bin "ל נדחפת-ebp 

 הוראת mov ערך את שתעביר ebp ל-edi ל שמצביע-bss 

 הוראת pop 

 כתובת bss ּּ+ 0x4 ל נדחפת-edi 

 המחרוזת "/cat 

 הוראת mov ערך את שתעביר ebp ל-edi ל שמצביע-bss 

 הוראת pop 

 כתובת bss ּ+ 0x8 ל נדחפת-edi 

 4 ל שנחפים" "  תווי-ebp 

 הוראת mov 

 הוראת pop 

 כתובת bss + 0x12 ל נדחפת-edi 

 המחרוזת "flag "ל נדחפת-ebp 

 הוראת mov 

 הוראת pop 

 כתובת bss + 0x16 ל נדחפת-edi 

 המחרוזת ."txt "ל נדחפת-ebp 

 הוראת mov 

https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget
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 ל קריאה-system@plt 

 4 של החזרה ככתובת בתים system 

 כתובת bss 

 

 נריץ:

 

 וקיבלנו את הדגל!

 

 לסיכום

, הבאתי אתגרים שימחישו את Ropsבמאמר זה סקרתי את הנושא של ניצול גלישת מחסנית בעזרת 

בסיסיים. תוך כדי השתמשתי בטכניקות נפוצות שאיתן ניתן להבין מה העיקרון  Ropהתהליך של כתיבת 

להראות שהתחום של אקספלואיטציה מודרנית, כיפי ודורש חשיבה  אני מקווה שהצלחתי .Ropשל 

 רתית. יצי

 afeck251@gmail.comלכל שאלה, אני זמין בכתובת הדוא"ל: 

 

mailto:afeck251@gmail.com

