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 הקדמה 

ים שסוקרו , הנושאWindows-ב Kernel-Modeשפרסמתי בנושא אקספלויטציית  הקודמים המאמריםבשני 

, ולאחר מכן הצגתי Windows 7-הצגתי שיטות רבות לניצול חולשות שונות ב -היו בעיקר תיאורטיים 

. לאורך המאמרים הללו, Windows 10-לביצוע הסלמת הרשאות ב GDIשיטות שונות לשימוש באובייקטי 

לימודיים, שנועדו  ראינו כיצד ניתן להשתמש בשיטות הללו על מנת לנצל חולשות נאיביות בדרייברים

הסיכוי שחולשות כאלו  -להיות פגיעים. מיותר לציין שכל החולשות ש"מצאנו" הן לא חולשות "אמיתיות" 

 ( הוא נמוך מאוד.Windows-בדיוק יתגלו במוצר רציני ומכובד )כגון הרכיבים השונים ב

. Windowsיים של לתוך חולשה "אמיתית" באחד הרכיבים הקרנל הבמאמר הזה, נצלול בפעם הראשונ

. לאורך Microsoftעל ידי  2016-, שהתיקון עבורה שוחרר בCVE-2016-0165החולשה שנסקור היא 

החל ממציאת הקוד הפגיע שתוקן  - day-1המאמר, נתאר לעומק את תהליך היצירה של אקספלויט 

ש חסר , ועד לאקספלויט מלא שמאפשר למשתמBSoD-בסיסי שיגרום ל PoCבעדכון האבטחה, דרך 

 Windows-. את החולשה ננצל בSYSTEM-להסלים את הרשאותיו ל Low Integrity Level-הרשאות שרץ ב

10 1511 (TH2). 

במהלך המאמר, אניח שהקורא קרא את המאמרים הקודמים שפרסמתי בנושא, ושהוא מנוסה יחסית 

 מאמרים הקודמים(.באסמבלי ובעל ניסיון בסיסי לפחות באקספלויטציה בינארית )מעבר לקריאת ה

 .GitHub-את האקספלויט שאציג את תהליך פיתוחו במהלך המאמר ניתן יהיה למצוא ב

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5A/DW90-1-ExploitKernelAndPE.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5B/DW91-1-KernelExplGDI.pdf
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 טרמינולוגיה

 לפני שנתחיל, נסביר בקצרה כמה מונחים שילוו אותנו לאורך המאמר:

Zero-Day/O-Day -  ."מונח המשמש לתיאור חולשה שלא ידועה ל"אלו שיהיו מעוניינים להגן מפניה

חולשות כאלו הן חולשות בעלות ערך רב ומעניקות יתרון אסטרטגי גדול לצד המחזיק בהן, משום שמתוקף 

 היותן חולשות לא ידועות, אין עדכוני אבטחה שסוגרים אותן ולכן התגוננות מפניהן לא אפשרית.

One-Day/N-Day -  0לאחר שחולשה מתפרסמת, היא חודלת להיות-dayאים . לחולשות שידועות קור

ימים(. ברוב המוחלט של  Nממחיש את העובדה שהחולשה כבר ידועה  N)כאשר  N-Dayחולשות 

הפעמים, חולשה מתפרסמת רק לאחר שכבר קיים עבורה תיקון, כך שלמשתמשים קיימת היכולת להגן 

. הבעיה היא, שלרוב לקוחות לא מעדכנים את המוצרים n-dayעל עצמם מפני תקיפות בעזרת חולשות 

ידי מחד, ועדכון האבטחה מקל מאוד את מציאת החולשה מאידך, כך שככל שכותב ים באופן משלה

משמש לתיאור חולשות  One-Dayהאקספלויט מהיר יותר, כך הנזק שהוא יכול לגרום גדל. המונח 

שהתיקון עבורן יצא ביום האחרון, והן נחשבות למסוכנות מאוד מכיוון שהרוב המוחלט של הלקוחות עדיין 

 לסירוגין. n-day-ו one-dayלא התגונן מפניהן. במהלך המאמר, אנו נחטא ונשתמש במונחים 

CVE - CVE (Common Vulnerabilities & Exposuresהוא רשימה של חו ) לשות אבטחה שמטרתו לספק

 שם משותף לבעיות שידועות לציבור הרחב, וכך להקל את הדיון בחולשות שונות.

הוא מזהה ייחודי לחולשה אשר מורכב ממספר רכיבים, העיקריים ביניהם הם  CVEמזהה  - CVEמזהה 

שסוגר  (, ותיאור קצר של החולשה. לרוב כאשר משוחרר עדכוןCVE-2018-10מספר המזהה )לדוגמה 

 של החולשה. CVE-חולשה מסוימת, הספק שמשחרר את העדכון יציין את מזהה ה

Patch Tuesday/Update Tuesday -  מונח המשמש לתיאור המועד שבוMicrosoft  משחררת את עדכוני

מתרחש ביום שלישי השני בכל חודש. לעיתים, כאשר  Patch Tuesdayהאבטחה למוצרי התוכנה שלה. 

. מקרה כזה קרה Patch Tuesday-תשחרר אותו מחוץ למחזור ה Microsoftן אבטחה דחוף, מדובר בעדכו

, שנוצרה Windows 7 & Windows Server 2008 R2-חולשה ב - Total Meltdown-לאחרונה עם התיקון ל

 ששוחררה קודם לכן. Meltdown לחולשה Microsoftבעקבות עדכון האבטחה של 

Exploit Wednesday - ר, בכל חודש, ביום שלישי השני, כאמוMicrosoft  משחררים עדכוני אבטחה

למוצריהם. את העדכונים הללו ניתן לרברס באופן מאוד טריוויאלי, ועל ידי השוואה שלהם לגרסות הלא 

מה הייתה החולשה שתוקנה. כפי שציינו, הימים  מעודכנות של המוצרים ניתן להבין )לרוב די בקלות(

הראשונים לאחר שחרור עדכון אבטחה הם המסוכנים ביותר, מכיוון שמשתמשים רבים עדיין לא התקינו 

. בעקבות זאת, day-0שמשמעותית יותר קל לפתח מחולשות  day-1את העדכון, והם פגיעים לחולשות 

בים כבר יציידו עצמם באקספלויטים לניצול החולשות כבר למחרת ירידת עדכון אבטחה חדש תוקפים ר

 .Exploit Wednesdayשנסגרו בעדכון, וכך נטבע המונח 
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Microsoft Security Bulletin - בכל פעם ש-Microsoft  משחררת עדכון אבטחה, מפורסם עלון אשר

. Microsoft Security Bulletinמה החולשות אותן הוא סוגר. העלון הזה נקרא  -מתאר את תכלית העדכון 

 .MS16-09, לדוגמה MSYY-NNמוענק מזהה ייחודי, מהפורמט  Bulletins-ל

Microsoft KB Articles -  מאמריKB (Knowledge Baseהם מאמרים העוסקים ב )-hotfix- ים של

Microsoft  לשלל מוצריה. לכל תיקון אבטחה למוצר ספציפי, קיים מאמרKB העוסק ב-hotfix .הספציפי 

 

 MSU קבצי עבור Diffing-ל מבוא

 מציאת הבינאריים

. על מנת לעשות זאת, עלינו להבין את החולשה עצמה. לצערנו, ברוב day-1כאמור, אנו רוצים לנצל 

של החולשה והרכיב שבו היא נמצאת לא נמצא מידע שימושי נוסף  CVE-המוחלט של המקרים מעבר ל

 עליה, כך שראשית עלינו להבין כיצד ניתן לזהות את החולשה.

(. למערכת ההפעלה Windows Updates) Windowsלפני שנדון בזיהוי החולשה, נעסוק בקצרה בעדכוני 

Windows בטחה(. הרכיב מורדים באופן קבוע עדכונים )עדכוני תוכנה ועדכוני אWindows Update  הוא

הורדת העדכונים והתקנתם. ברמה הבסיסית ביותר, התקנת  רכיב במערכת ההפעלה שאמון על ניהול

 עדכון אבטחה מתבצעת בצורה הבאה:

 ( מורד למחשב הלקוח.msu.העדכון )קובץ  .1

-אבטחה ב מתוך העדכון, מחלצים את כל הקבצים המעודכנים )לדוגמה, אם העדכון פותר בעיית .2

win32k.sys תופיע גרסה שלמה של ,win32k.sys .)לאחר העדכון 

 הקבצים הישנים שנמצאים במערכת יוחלפו עם הקבצים החדשים שחולצו מתוך העדכון. .3

-, כל עדכון אבטחה היה מכיל רק את הבינאריים הרלוונטיים לאותו עדכון, אך החל מWindows 10עד 

Windows 10 ,Microsoft כל עדכון כולל את כל  -עבור במתכונת של עדכוני אבטחה מצטברים התחילו ל

העדכונים הקודמים לו הקיימים למערכת, דבר אשר מקשה על מחקר העדכון. למזלנו, עדיין יוצאים עדכוני 

, כך שלעת עתה ולצורך המאמר ניעזר בעדכוני אבטחה לגרסות Windows 10-אבטחה למערכות ישנות מ

 ת ההפעלה.ישנות יותר של מערכ

לחולשה שנסגרה בעדכון  day-1העוסק בעדכון. כתיבת  Security Bulletinכל עדכון אבטחה ילווה בפרסום 

יש טבלה  Microsoftשל  Security Bulletins-מסוים מתחילה בקריאת העלון המתאר את העדכון. ב

על גרסות  נחמדה מאוד, ובה מפורטת ההשפעה של כל אחת מהחולשות שנסגרו בעדכון מסוים

Windows  .שונות 
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 :MS16-039של  Security Bulletin-להלן חלק מהטבלה עבור ה

 

עבורנו, ועלינו לבחור את החולשה בה נרצה להתעמק. כאמור, במאמר זה  הטבלה הזו היא מעין "תפריט"

 , ונשמח לעשות זאת בעזרת אוביקטיLPEנמשיך במגמה של המאמרים הקודמים ונבחר לנצל חולשת 

GDI כמו כן, אנו מעוניינים לנצל את החולשה על מכונת .Windows 10 v1511 ,לאחר סקירת הטבלה .

, כך שכל שעלינו לעשות הוא לבחור את אחת Windows 10 1511נראה שכל החולשות משפיעות גם על 

 להתעמק בה. LPE-חולשות ה 3-מ

( לא נבחרה CVE-2016-0165בשלב זה אבצע גילוי נאות ואחשוף שהחולשה שהמאמר עוסק בה )

רנדומלית. בחרתי בה לאחר חיפוש אחר חולשה ידועה, ישנה יחסית )החולשה נסגרה ברבע השני של 

, על GDI( אשר זכתה לכיסוי נרחב יחסית, אשר מאפשרת הסלמת הרשאות בעזרת ניצול אובייקטי 2016

לי אחריות של פרסום אקספלויט מנת לנצל את הידע התיאורטי שנבנה במאמר הקודם ועל מנת להסיר מע

, ואת Core Security-מ Nicolas Economouלחולשה שלא נותחה בעבר. את החולשה ניתח בעבר 

המאמר שהוא פרסם עליה ניתן למצוא ברפרנסים של המאמר הזה. במהלך המאמר לא יהיו התייחסויות 

 וח האקספלויט.נוספות למאמר של ניקולס, מכיוון שלא עיינתי בו עד אחרי סיום פית

(. הצעד win32kבשלב זה אנו יודעים מה החולשה שאנו רוצים להתעמק בה ובאיזה רכיב היא נמצאת )

בין הגרסה המתוקנת לבין הגרסה הפגיעה של הרכיב, כלומר  BinDiffingהבא שנרצה לעשות הוא לבצע 

להשיג את שתי הגרסות  להשוות בין הגרסות ולהתעמק בקטעי הקוד ששונו. על מנת לעשות זאת, נצטרך

 הללו. 
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של קבצים  DBשבמקום בו היה מועסק בעבר היו שומרים  Alex Sotirovבאחת המצגות שלו, חושף 

של הקובץ, וכן כלל מידע על הקובץ כמו עדכון  SHA1, מאונדקסים לפי שם והאש Microsoftבינאריים של 

מיטב ידיעתי, כך שנצטרך להשיג את האבטחה שתחתיו הוא הופץ. לצערנו, אין מאגר ציבורי כזה ל

 בעזרת עדכוני האבטחה בהם הם הופצו. -הבינאריים בדרך אחרת 

של העדכון, ניתן לחלץ  msu.-. מקובץ הMS16-039-שירד ב win32k.sys-כאמור, אנו מעוניינים בתיקון ל

ספקים קטלוג מ Microsoftאת הגרסה המתוקנת. על מנת לעשות זאת, נצטרך להוריד את קובץ העדכון. 

 לקבצי העדכון שלהם, שנגיש תחת הכתובת:

https://www.catalog.update.microsoft.com 

( MS16-039)לדוגמה  MS Bulletinבאתר ממשק חיפוש פשוט, שמאפשר לחפש עדכונים על בסיס מזהה 

הרלוונטי לעדכון, ניתן למצוא בסוגריים בעמודת  KB-את מזהה ה KB (Knowledge Base.)או לפי מזהה 

המתאר את העדכון. בתמונה  Bulletin-( בטבלה שמפורסמת בOperating Systemמערכת ההפעלה )

. כזכור, אנו מעוניינים KB3145739הוא  Windows Vistaשל העדכון עבור  KB-שנמצאת לעיל, מזהה ה

, אבל כפי שציינו יותר קל לנו לחקור עדכונים עבור מערכות Windows 10למצוא ולנצל את החולשה תחת 

, אבל לצערנו Windows 8.1 64-bitהפעלה ישנות יותר, לכן אידאלית היינו רוצים להוריד את העדכון עבור 

Microsoft ל את הגרסה הפגיעה העדכנית ביותר של הרכיבים מסירים עדכונים לעיתים ואת העדכון שמכי

 pdbלהסיר לעיתים קבצי  נתנות Microsoftמהקטלוג. כמו כן,  Windows 8.1לא ניתן להוריד יותר עבור 

)המכילים סימבולים( משרת הסימבולים שלהם, ואנו מעוניינים לעבוד עם סימבולים. בעקבות כל ההגבלות 

 .Windows Vista 32-bitהללו, נוריד את העדכונים עבור 

 . נחפש בקטלוג את העדכון:KB3145739של העדכון הוא  KB-כזכור, מזהה ה

 

  

https://www.catalog.update.microsoft.com/
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 ונוריד את העדכון. עמוד הורדת העדכון נראה כך:  Downloadנלחץ על 

 

המכיל את העדכון. בקובץ הזה נמצא את הגרסות  msu.-לחיצה על הקישור תגרום להורדת קובץ ה

המתוקנת של הבינאריים, בהם החולשה אותה אנו רוצים לחקור תוקנה. בהמשך נסביר כיצד ניתן לחלץ 

העדכנית ביותר של  הפגיעהממנו את הקבצים. בינתיים, נסביר בקצרה כיצד ניתן למצוא את הגרסה 

פגיעה שרירותית כלשהי בכדי לשמור על כמות  הקבצים. נרצה להשתמש בגרסה הזו ולא בגרסה

 השינויים בין הקבצים מינימלית וכך להקל על תהליך ההשוואה.

( מצוין העדכון שהעדכון החדש מחליף, Updates Replacedבטבלה שהצגנו לעיל, בעמודה האחרונה )

יף. הגרסה הזו כלומר העדכון המכיל את הגרסה הפגיעה העדכנית ביותר של הבינאריים שהעדכון מחל

של  KB-היא הגרסה של הבינארי מולה נרצה לבצע את ההשוואה. כפי שניתן לראות בטבלה, מזהה ה

 . נחפש אותו בקטלוג:KB3139852העדכון הוא 

 

. השלב הבא הוא לחלץ את הבינאריים ביניהם נרצה msuלאחר הורדת העדכון, נשאר עם שני קבצי 

. על מנת Windowsשמגיע עם  expand.exeלהשוות מקבצי העדכון. על מנת לעשות זאת, ניעזר בכלי 

 לחלץ את העדכון, נריץ את הפקודה הבאה:

expand -F:* <.msu file> <dest> 

הוא הנתיב אליו נרצה לחלץ את הקובץ.  dest-של העדכון, ו msu.-הוא הנתיב לקובץ ה <msu file.>כאשר 

 הנתיב חייב להיות קיים. 
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על הקובץ  expand. נריץ שוב cab.יחולצו מספר קבצים, ביניהם קובץ עם סיומת  expandלאחר הרצת 

הזה על מנת לחלץ את הבינאריים החדשים. התמונה הבאה ממחישה את סדר הרצת הפקודות, ומדגימה 

 פלט תקין של התהליך:

 

, יווצרו מספר תיקיות, אשר כל אחת מהן מכילה את cab.-סוף החילוץ, תחת התיקייה אליה חילצנו את הב

 אחד מהבינאריים שמכיל העדכון. התמונה הבאה ממחישה זאת:

 

בעזרת השיטה שתיארנו, נמצא את הבינאריים ביניהם נרצה להשוות. כזכור, החולשה היא חולשת 

win32kה להשוות הם , כך שהקבצים אותם נרצwin32k.sys נחלץ את קבצי .win32k.sys  מכל אחד

 מהעדכונים. בשלב זה, נוכל להשוות ביניהם ולחפש את החולשה שנסגרה.

BinDiffing  עםDiaphora 

ביניהם נרצה לבצע השוואה על מנת לזהות את החולשה שנסגרה בקובץ  PE כעת, יש לנו שני קבצי

העדכני שבהם. כמובן שההשוואה שאנו מעוניינים בה היא השוואה ברמת האסמבלי, דבר לא טריוויאלי 

-, ניעזר בתוסף לBinDiffing-( באופן מובנה. לצורך ביצוע הIDAשלא קיים בדיסמאבלר בו ניעזר במאמר )

IDA. 
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, Zymanics/Google BinDiff, ביניהם IDA-פופולריים ומוכרים בעולם שתומכים ב diffingישנם מספר כלי 

ועוד. במאמר זה,  TurboDiff ,Diaphoraשבעבר היה מוצר שמצריך תשלום אך כיום הוא מוצר חינמי, 

-ש כולו בשממומ IDA & Radare2-פתוח ל-חינמי ובעל קוד bindiffing: תוסף Diaphora-נשתמש ב

Python. 

Diaphora עובדת בעזרת המרת קבצי ה-IDB (IDA Database והוספת )Metadata  לקבציSQLite DB .

 .IDA-נעשית באותו אופן בו נריץ כל קובץ סקריפט ב Diaphoraהרצת 

שלה. לאחר מכן, נפתח את אחד הקבצים  repo-, ראשית נשכפל את הDiaphora-על מנת להשתמש ב

 Script File (ALT + F7:)-, נבחר בFile, תחת IDA-. בIDA-ביניהם נרצה להשוות ב

 

ונריץ אותו. יוצג לנו דיאלוג שמאפשר לנו  Diaphoraשנמצא בתיקיית האם של  diaphora.pyנבחר בקובץ 

 :Diaphoraלשלוט באופן הפעולה של 

 

אנו יכולים לספק  "SQLite databases"ן. תחילה, ניתן לראות שתחת הקטגוריה נסקור בקצרה את החלו

"(, Export IDA database to SQLite)הנתיב שמימין לתווית " DB-תייצא את ה Diaphoraנתיב לקובץ אליו 

יתן (. כמו כן, נ"SQLite database to diff against"מולו אנו מעוניינים לבצע את ההשוואה ) DB-ונתיב ל

 לראות שיש שלל אפשרויות שניתן לבחור, אשר ישפיעו על ההתנהגות של הכלי.
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מייצאת,  Diaphora-ש DB-האפשרויות מתחלקות לשני סוגים: אפשרויות שמשפיעות על קובץ ה

. נסקור בקצרה את האפשרויות המשפיעות על קובץ DB-ואפשרויות שמשפיעות על ההשוואה בין קבצי ה

 :DB-ה

1. “Use the decompiler if available” - במידה ו-Hex-Rays  מותקן עםIDA  ,וההגדרה הזו נבחרה

Diaphora .תיעזר בדיקומפיילר על מנת לאסוף מידע נוסף שיעזור לתהליך ההשוואה 

2. “Do not export library and thunk functions” - Diaphora  תתעלם מפונקציות שאינן שייכות

 לבינארי עצמו.

3. “Export only non-IDA generated functions” - Diaphora  תתייחס רק לפונקציות שהשם שלהן הוא

 מעניקה לפונקציות. IDA-לא השם האוטומטי ש

4. “Do not export instructions and basic blocks” - Diaphora  .תייצא רק "סיכומים" של פונקציות

 בל גם פוגע בהשוואה.חוסך זמן הרצה, במיוחד כשמדובר בבינאריים גדולים, א

5. “Use probably unreliable methods” - Diaphora .תשתמש ביוריסטיקות פחות אמינות 

6. “Use slow heuristics” - Diaphora  תשתמש ביוריסטיקות איטיות יותר שככל הנראה ישפרו את

 ההשוואה.

7. “Relaxed calculations of differences ratios” - Diaphora  חישוב איטית יותר תשתמש בשיטת

 לצורך השוואה בין שתי פונקציות. יכול לשפר את תוצאות ההשוואה.

8. “Use experimental heuristics” - Diaphora  תשתמש ביוריסטיקות ניסיוניות, שככל הנראה אינן

 שימושיות.

 האפשרויות הבאות רלוונטיות רק להשוואה עצמה:

9. “Ignore automatically generated names” -  אחת היוריסטיקות שלDiaphora  להשוואה בין

לא מצליחה לזהות את השם של  IDAפונקציות, היא יוריסטיקה המתבססת על שמות הפונקציות. אם 

תייצר  IDA( של הקובץ, Export Address Table) EAT-הפונקציה על סמך הסימבולים או על סמך ה

להתעלם מהיוריסטיקה הזו עבור  Diaphora-שם אוטומטי שיוענק לפונקציה. האפשרות הזו מגדירה ל

 .IDAפונקציות ששמותיהן יוצרו אוטומטית על ידי 

10. “Ignore all function names” - .התעלמות מוחלטת מהיוריסטיקה המתבססת על שמות פונקציות 

11. “Ignore small functions” - Diaphora פקודות אסמבלי. 6-תתעלם מפונקציות שיש בהן פחות מ 

. הפעולה תיקח מספר DB-, ונייצא את הבינארי הראשון ל9-ו 8 ,6 ,2 ,1לצורך המאמר, נבחר באפשרויות 

 דקות.

, ונריץ שוב את IDA-לאחר מכן, נפתח את הבינארי מולו נרצה להשוות את הבינארי הראשון ב

diaphora.pyרת המיקום בו נרצה לשמור את קובץ ה. הפעם, מעבר לבחי-SQLite DB  שיווצר, נבחר גם

SQLite DB מולו נרצה לבצע את ההשוואה. ה-DB הזה הוא, כמובן, ה-DB  שיצרנו בהרצה הקודמת של

Diaphoraהפעולה תיקח זמן רב יותר הפעם, מכיוון שמעבר ליצירת ה .-DB ,Diaphora  גם תבצע את
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ישמר, כך שבפעם הבאה שנרצה להשוות בין הבינאריים נוכל  DB-קובץ הההשוואה. כמובן שגם הפעם 

 לבצע את ההשוואה ונמתין שהיא תסתיים. Diaphora-. נורה לDB-לחסוך את יצירת ה

 :IDA-( נוספים בViewsבתום ההשוואה, יפתחו לנו מספר תצוגות )

 

יצרה על מנת להנגיש לנו את תוצאות ההשוואה. נסקור בקצרה  Diaphora-התצוגות הללו הן תצוגות ש

 את התצוגות:

1. Best Matches היא תצוגה תחתיה נמצא את כל הפונקציות ש-Diaphora  החליטה שהן זהות, על

שונים, השוואת  (hashes, השוואת גיבובים )pseudo-code-סמך יוריסטיקות שונות, ביניהן השוואת ה

 הזו לא מעניינת אותנו מכיוון שאנו מעוניינים לבחון את מה ששונה. אסמבלי וכו'. התצוגה

2. Unmatched היא תצוגה תחתיה נמצאות הפונקציות ש-Diaphora  לא הצליחה למצוא להן התאמה

 )כלומר פונקציה מולה לבצע את ההשוואה(.

3. Partial Matches היא תצוגה תחתיה יוצגו כל הפונקציות ש-Diaphora ות שנעשה בהן זיהתה כפונקצי

 שינוי. זוהי התצוגה שתכיל מידע שמעניין אותנו.

למיניהן(, נוכל לבצע פעולות  ”Matches“בכל תצוגה המציגה צמדים של פונקציות בין הקבצים )תצוגות 

נוספות על ידי לחיצה על הלחצן הימני כאשר הסמן נמצא מעל שורה מסוימת. הפעולות הנוספות יאפשרו 

 pseudo-code-ין הפונקציות המופיעות באותה שורה על סמך פקודות האסמבלי, הלנו לבצע השוואה ב

 והתצוגה הגרפית של הפונקציות:
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 פונקציות: 20מצאה התאמה חלקית עבור  Diaphora-נלך לתצוגת ההתאמות החלקיות. ניתן לראות ש

 

העין ייזכרו שהעדכון  בשלב זה, נצטרך לבחון את הפונקציות השונות ולנסות לזהות את החולשה. חדי

הפונקציות הללו נסגרה יותר מחולשה אחת, כך  20-, כך שבפועל בwin32k-הזה סוגר מספר חולשות ב

-CVE-אנו מתמקדים ב -שסקירה קפדנית של כל שינוי ושינוי תוביל למציאה של מספר חולשות, אך כאמור 

2016-0165. 
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 BSOD-ל BinDiffing-מ

 זיהוי החולשה

מנסים לזהות חולשה בעדכון אבטחה, וגם כאשר אנו מנסים לזהות חולשה באופן כללי, חשוב כאשר אנו 

שיהיה לנו עוגנים שעל סמכם נבצע את החיפוש. העוגנים הללו יספקו לנו כיוון התחלתי וימנעו מאתנו 

גר, כמו שם האת -, העוגנים הללו יכולים להיות רמזים כאלו ואחרים CTF-ללכת לאיבוד. אם מדובר ב

הקטגוריה תחתיה הוא נמצא, תיאור האתגר. בעולם האמיתי, העוגנים הללו יכולים להיות סוג הרכיב בו 

( Sources(, מידע אשר נמצא בשליטת התוקף )Sinksאנו מחפשים את החולשה, נקודות כשל מוכרות )

 וההיסטוריה הקרובה של ניצול הרכיב אותו אנו מעוניינים לנצל.

-Use-Afterספר "טרנדים" ששווה להכיר, הבולטים בהם )למיטב ידיעתי( הם חולשות קיימים מ win32k-ב

Free  לרוב כאלו המנצלות(User Callbacks ,)Integer Overflows  בעיקר כאלו המאפשרים(OOB W/Rו )-

Type-Confusion.במעבר שלנו על הפונקציות ששונו, ננסה תחילה למצוא זכר לחולשות הללו . 

)גרסה פגיעה למעלה, התיקון  RGNMEMOBJ::vCreate-פונקציות, ניתקל בשינוי הבא בלאחר מספר 

 למטה(:

 



 
 

CVE-2016-0165: From Security Bulletin to Local Privilege Escalation 

www.DigitalWhisper.co.il 

 03  2018 יוני, 95גליון 
 

 

מכיוון שניתן לראות שבגרסה המתוקנת משתמשים  ! למה?Integer overflowלנו צועק השינוי הזה 

לא.  -על מנת לבצע פעולות אריתמטיות בסיסיות והמרות, בעוד שבגרסה הפגיעה  intsafe.h-בפונקציות מ

Intsafe.h  הואheader  מביתMicrosoft  שמוגדרות בו שלל פונקציות לביצוע פעולות אריתמטיות שונות

, בהן קיים שימוש ULongLongToLong-ו ULongAddולביצוע המרות בין טיפוסי מספרים. הפונקציות 

 תוקנות, הן חלק מהפונקציות המוגדרות בו. הקובץ נפתח בהערה הבאה:בגרסה המ

 

למען האמת, קיימים שני  - integer overflowאם נבחן את הגרסה הלא מתוקנת, נראה שאכן קיים 

Integer Overflows:נבחן את הגרסה הפגיעה של קוד האסמבלי של האזור ששונה . 
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( lea eax, [ecx+1]) 1, מוסיפים לו 0x14-מידה והערך גדול מ. לאחר מכן, בecx-ערך כלשהו מועבר ל

, מבקשים להקצות 0-(. במידה והערך שמתקבל שונה מimul eax, 28h) 0x28-ולאחר מכן מכפילים אותו ב

(. הבעיה היא, שלא מתבצעת 0x6E677247) Grgnבגודל של הערך שמתקבל, עם התג  Poolזיכרון 

היה  ecx, אם הערך של 1לאחר שמוסיפים  -השינויים של הערך  בעת overflowבדיקה שלא מתרחש 

0xFFFFFFFF ולא מתבצעת בדיקה מתאימה לכך. כמו כן, לאחר שמכפילים ב 0, הערך החדש עלול להיות-

0x28 (40 לא מתבצעת בדיקה שלא התבצע ,)overflow  במהלך הפעולה. בערך שמתקבל כתוצאה

מהפעולות האריתמטיות הללו משתמשים בשביל לציין את מספר הבתים שהפונקציה מבקשת שיוקצו 

על מנת לבצע  integer overflow-, כך שקיים סיכוי שניתן לנצל את הExAllocatePoolWithTag-בקריאה ל

pool overflowבגרסה המתוקנת, משתמשים ב .-macros מוגדרים בש-intsafe.h וכך סוגרים את ,

 החולשה.

, אבל עדיין יש כמה pool overflow-שאנו חושבים שיכולה להוביל ל integer overflowזיהינו חולשת 

 Windowsשאלות שנצטרך לענות עליהן, הראשונה היא האם המצב זהה בגרסה הפגיעה של הרכיב עבור 

10 1511 64-bitהפעלה בה נרצה לנצל את החולשה. לפני שנענה על , שהיא הגרסה של מערכת ה

 .Windows 10-ב win32kהשאלה הזאת, נדון בקצרה על הארכיטקטורה של 

שבו ממומש הצד הקרנלי של  - win32k.sys -, תמיד דיברנו על דרייבר אחד win32kעד כה, כשדיברנו על 

 - Windows subsystem-מש ב. המשמעות של זה היא שכל מכשיר שרצה להשתWindows subsystem-ה

, גם אם היו subsystem-היה צריך לטעון את כל ה - IoTמלאות ועד מכשירי  Desktopהחל ממערכות 

 חלקים רבים בו להם לא הזדקק.

 Windows-ב refactoringבוצע  Windows 10-על מנת לחסוך את הטעינה המיותרת הזו, החל מ

subsystemבמקום ש :-win32k.sys  בתוכו את כל הפונקציונליות, יכלולwin32k.sys  צומצם משמעותית

טוען אותם לפי צרכי  win32k.sys-, וwin32kfull.sys-ו win32kbase.sys-ורוב הפונקציונליות שבו יוצאה ל

 הפלטפורמה עליה הוא רץ.

. נעתיק win32kbase.sys-( עברה לRGNMEMOBJ::vCreateכתוצאה מהשינוי הזה, הפונקציה שהפגיעה )

)ספציפית נעתיק את הדרייבר ממכונה שמעודכנת לפברואר  win32kbase.sysגרסה לא מעודכנת של 

 .IDA-(, ונבחן את הפונקציה ב2016
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 :Windows 10 v1511 64-bit-להלן גרסת קטע הקוד הפגיע 

 

, eax-ולאחר מכן מעתיקים את הערך ל rdi-לערך שנמצא ב 1נתאר את הקוד המופיע לעיל: מוסיפים 

 shift, ולבסוף מבצעים הזזה שמאלה )3-ומכפילים אותו ב eax-שב DWORD-לאחר מכן לוקחים את ה

leftבתים. התוצאה של כל הפעולות האריתמטיות הללו מועברת ל 4-( של הערך המתקבל ב-

PALLOCMEM2  כמספר הבתים אותם נרצה להקצות. אם נבחן אתPALLOCMEM2 נראה כי מדובר ,

, הערך המזוהה עם הקבוע 0x21 (33שמעירה  Win32AllocPoolImplבמעטפת סביב 

PagedPoolSession:בתור הארגומנט הראשון ) 
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( מגלה שגם היא מעטפת סביב win32kfull-)שנמצא ב Win32AllocPoolImplבחינה של 

ExAllocatePoolWithTag: 

 

-כאשר סוג ה ExAllocatePoolWithTag-כאל קריאה ל PALLOCMEM2-ל כך שלצורך העניין נוכל להתייחס

Pool  הואPaged Session Pool:הערך של הארגומנט שמועבר כגודל ההקצאה ניתן על ידי . 

                  ))    ) 

, עבור ערכים מסוימים DWORDהוא  size-בתחילת הבלוק שסקרנו. מכיוון ש rdiהוא הערך של  nכאשר 

-במהלך החישוב. לדוגמה, אם תוצאת האגף הימני של המשוואה לפני ההמרה ל overflowיתבצע  nשל 

DWORD  0היאx1’00000020 אז ,size 0-יהיה שווה ערך לx20 נחשב את הערך של .n  עבורו המצב הזה

 מתקיים:

  
                )

 
    

          

 
                           

הפונקציה  PALLOCMEM2-בתחילת הקטע שבחנו, אז בקריאה ל 0x5555555-שווה ל rdiכלומר, אם 

 בתים. 0x20בגודל  Poolתבקש הקצאת 

 בפונקציה, ננסה להבין את החולשה עצמה. Integer Overflow-לאחר שהבנו כיצד עובד ה

 הבנת החולשה

והבנו כיצד הוא עלול להוביל לבקשת הקצאה בגודל לא צפוי. השלב הבא  Integer Overflowאז מצאנו 

 , ולנסות להבין על מה הוא משפיע.overflow-הוא לנסות להבין את ההקשר בו נגרם ה

. הפונקציה הזו היא פונקציה של המחלקה RGNMEMOBJ::vCreateעצמו נמצא בפונקציה  overflow-ה

RGNMEMOBJ הפונקציה והמחלקה טוב יותר ומבלי שנצטרך להתעמק יותר . על מנת להבין את מטרת

. הקוד שדלף 2004בשנת דלף ש Windows 2000 (NT 4.0), ניעזר בקוד המקור של Disassembly-מדי ב

הוא הקוד הרשמי של מערכת ההפעלה, ולמרות שהקוד ישן, הרבה רכיבים )במיוחד קרנליים( דומים 
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ור על תאימות לאחר והן מכיוון שמדובר באבני יסוד במערכת למקביליהם הנוכחיים, הן על מנת לשמ

 ההפעלה ששינוי רציני שלהם משמעו עיצוב מחדש של מערכת ההפעלה כפי שאנו מכירים אותה.

, המופיע תחת RGNMEMOBJניעזר בקוד המקור ונבחן את התיעוד של המחלקה 

ntos/w32/ntgdi/gre/rgnobj.hxx: 

 

( הם משאב Regions". אזורים )REGIONמהתיעוד אנו לומדים שמדובר ב"אובייקט זיכרון עבור מחלקת 

 . נסקור אותם בקצרה בהמשך.Windows-ב GUIשימושי מאוד בתכנות 

, אך אם נבחן את הגדרת המתודות הציבוריות של הפונקציה נבחין vCreateבתיעוד לא מופיעה הפונקציה 

 בעובדה מעניינת:

 

( הוא בעצם מעטפת Regions( לאזורים )Pathsשמטרתו להמיר מסלול ) Constructor-יתן לראות שהנ

. מכאן אנו למדים שככל הנראה גם בגרסה שלנו vCreate, וכן ניתן לראות את החתימה של vCreateסביב 

היא להמיר בין אובייקט המתאר מסלול  RGNMEMOBJ::vCreateשל מערכת ההפעלה, המטרה של 

(EPATHOBJ.לאובייקט אזור. גם על אובייקטי מסלול נרחיב בקרוב ) 

, אך ntos/w32/ntgdi/gre/rgnobj.cxxנוכל למצוא בהדלפה, תחת  vCreateגם את קוד המקור הישן של 

 .Windows-ב GUIלפני כן נדון בקצרה על מספר נושאים בתכנות 
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A Windows GUI Programming Primer 

GUI (Graphical User Interface הוא ממשק משתמש המבוסס על עיצוב גרפי, להבדיל ממשק משתמש )

הוא מונח המשמש לתיאור תכנות של ממשקי  GUI Programmingהמבוסס על תוכן טקסטואלי בלבד. 

, ודנו על Windows-ב GDI-משתמש גרפיים. במאמר הקודם שפרסמתי, סקרנו בקצרה את מנגנון ה

Bitmaps ו-Palettesמאמר זה, נעמיק את הדיון שלנו בנושא . בGUI Programming  בעזרתGDI . 

. אנו GDI-הדיון שלנו יתבצע בעזרת דוגמות פרקטיות, דרכן נכיר את האובייקטים השונים הקיימים ב

 נכתוב תכנית אשר יוצרת חלון, ומציירת בתוכו צורה הדומה למגן דוד, ולאחר מכן צובעת אותו בצבע כחול.

. במאמר הקודם שפרסמתי CreateWindowExA-ירת החלון. את החלון ניצור בעזרת קריאה לנתחיל ביצ

, כך שנסתפק בהצגת Windows-עסקתי בהרחבה בחלונות והאובייקטים הקרנליים המייצגים אותם ב

 השורה ליצירת החלון:

HWND window = CreateWindowExA(0, "Static", "Hello", WS_VISIBLE, 0, 0, 1000, 

1000, 0, 0, 0, 0); 

והוא גלוי. אם נריץ את התוכנית,  ”Hello“, שהכותרת שלו היא ”Static“השורה הזו תיצור חלון חדש מסוג 

 נוכל להבחין בחלון שנוצר בפינה השמאלית העליונה של המסך.

-ל (handleהפעולה הבאה שנרצה לעשות היא לצייר על החלון. על מנת לעשות זאת, נצטרך להשיג ידית )

Device Context  .של החלוןDevice Context  הוא מונח אבסטרקטי יחסית, ונוח לחשוב עליו בתור

הוא סיפוק  GDIאובייקט המתאר את ה"משטח" שעליו אנו רוצים לצייר. אחד הרעיונות עליהם מתבסס 

הוא  GDI-שכבת אבסטרקציה מעל השכבה החומרתית, בה משתמשים על מנת לצייר. הממשק שמייצא ה

אשר  -ועוד  Bitmapsמדפסות, חלונות,  -אחיד עבור כל דבר שמאפשר לנו לייצג דברים בצורה ויזואלית 

, כמו ציור על GDI. כאשר נרצה לבצע פעולות גרפיות בעזרת GDIבטרמינולוגית  Device Contextsנקראים 

 -לצייר, במקרה שלנו  שמייצג את המשטח עליו נרצה Device Context-חלון, יהיה עלינו להשתמש ב

 החלון.

 Device Context-. על מנת לקבל את הHDCמיוצגים בעזרת ידית מסוג  user-mode ,Device Contexts-ב

 לחלון. נוסיף לתכנית שלנו את השורה הבאה: handle-עם ה GetDC-( של חלון מסוים, נקרא לDC)להלן: 

HDC dc = GetDC(window); 

. נעשה זאת DC-שלנו. כאמור, אנו מעוניינים לצייר צורה בתוך ה DC-פעולות בכעת, נרצה להתחיל לבצע 

( עליו אנו מציירים, כך שהעברת קו בין DCנגדיר מספר נקודות על המישור ) -בשיטת "חבר את הנקודות" 

כל הנקודות יובל לציור הצורה אותה אנו רוצים לצייר. בשביל לעשות זאת, ראשית עלינו להצהיר שאנו 

-עם ה BeginPathשלנו. על מנת לעשות זאת, נקרא לפונקציה  DC-( בPathמעוניינים להתחיל נתיב )

Handle ל-DC :שלנו 

BeginPath(dc); 



 
 

CVE-2016-0165: From Security Bulletin to Local Privilege Escalation 

www.DigitalWhisper.co.il 

 09  2018 יוני, 95גליון 
 

, אשר מאפשרת לנו למתוח קו בין הנקודה האחרונה LineToלאחר מכן, נבצע קריאות חוזרות לפונקציה 

 של הפונקציה:בנתיב שאנו מציירים לנקודה חדשה. נבחן את החתימה 

BOOL LineTo( 

  _In_ HDC hdc, 

  _In_ int nXEnd, 

  _In_ int nYEnd 

); 

אשר מגדירים את הנקודה אליה נרצה למתוח את  y-ו x, וכן קואורדינטות DC-ל handleהפונקציה מקבלת 

 הקו. להלן דוגמה לקריאה לפונקציה:

LineTo(dc, x_base + 0.25 * proportion, y_base + 0.5 * proportion); 

במידה ואנו מעוניינים ליצור נתיב שעובר בין מספר נקודות, ואנו לא מעוניינים לבצע קריאות חוזרות 

, אשר מאפשרת לנו ליצור נתיב העובר דרך PolylineTo, נוכל להשתמש גם בפונקציה LineTo-ונשנות ל

 מספר שרירותי של נקודות. נבחן את החתימה של הפונקציה:

BOOL PolylineTo( 

  _In_       HDC   hdc, 

  _In_ const POINT *lppt, 

  _In_       DWORD cCount 

); 

( דרכן נרצה שהנתיב יעבור, ואת POINTs, מצביע למערך של נקודות )DC-ל handleהפונקציה מקבלת 

 מספר הנקודות במערך.

 :EndPath-כאשר נסיים לצייר את הנתיב, נצהיר על כך בעזרת קריאה ל

EndPath(dc); 

בשלב זה, נריץ את התכנית שוב. ניתן לראות שהצורה שציירנו את היקפה לא מופיעה על החלון, וזאת 

משום שעדיין לא ציירנו אותה. על מנת לצייר את הצורה, ראשית יהיה עלינו להמיר את הנתיב לאזור 

(Region בו ניתן לצייר. על מנת לעשות זאת, ניעזר בפונקציה )PathToRegion אשר תמיר את הנתיב ,

 :Region-ל DC-הטעון ב

HRGN region = PathToRegion(dc); 

דוד שהגדרנו -כעת, יש לנו אזור על החלון אשר נוכל לצייר בתוכו, והוא תחום בתוך הצורה דמויות מגן

רק למלא את האזור בצבע מסוים. על מנת לבצע פעולות צביעה, קיימות בעזרת הנתיב שיצרנו. נותר לנו 

קיימים מספר סוגי מברשות שונים, ולכל אחד פונקציה אחרת  GDI-. בBrushes -מברשות  GDI-ב

יוצרת מברשת על בסיס תבנית  CreatePatternBrushלדוגמה, הפונקציה  -המאפשרת ליצור אותו 

יצירה מברשת בעלת צבע אחיד. נעשה זאת בעזרת . אנו נסתפק בBitmap-הנמצאת ב

CreateSolidBrush אשר מאפשרת לנו ליצור מברשת שהצבע שלו מתואר בעזרת קוד ,RGB ניצור .

 מברשת כחולה בצורה הבאה:

HBRUSH brush = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 0xFF)); 

נו. נעשה זאת בעזרת קריאה כל שנותר לעשות הוא להשתמש במברשת על מנת למלא את האזור שיצר

 למברשת: handle-לאזור ו DC ,handle-ל handle, אשר דורשת FillRgn-ל
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FillRgn(dc, region, brush); 

 נריץ את התכנית ונבחן את התוצאה הסופית של התכנית שיצרנו. על החלון תצויר הצורה הבאה:

 

הוא עולם רחב בהרבה ממה שהצגנו כאן, אבל הרקע  GDI-כמובן שזהו רק קצה הקרחון, ועולם הפיתוח ב

 הזה יספיק לנו על מנת להבין את החולשה ואת אופן הניצול שלה.

 IIהבנת החולשה 

( היא פונקציה המשמשת RGNMEMOBJ::vCreate) overflow-כאמור, ראינו שהפונקציה בה זיהינו את ה

להמרת נתיבים לאזורים, כך שסביר להניח שהפונקציה בה השתמשנו במהלך תרגיל ההיכרות שלנו עם 

GDI - PathToRegion -  תחילה, נבחן את הצד הקרנלי  -מובילה לקריאה לפונקציה הפגיעה. נוודא זאת

, ניתן IDAשל  Proximity View-. ממבט קצר בPathToRegion - win32kfull!NtGdiPathToRegionשל 

 לראות שבפונקציה קיימת קריאה לפונקציה הפגיעה:

 

מצאנו את הנתיב דרכו נוכל לגרום לקריאה לפונקציה הפגיעה, ויש לנו הבנה סבירה של ייעוד הפונקציה 

עליו  DC-והבנה כיצד ניתן להשפיע על הקלט שלה )הקלט הראשי של הפונקציה הוא הנתיב שטעון ב

 integer-ו להשפיע בתרגיל ההיכרות שביצענו(. כעת, ננסה להבין כיצד )והאם( ניתן לשלוט בלמדנ

overflow .שזיהינו, וכיצד נוכל לנצל אותו 

 :win32kbase!RGNMEMOBJ::vCreateמפיקה עבור  IDA-ש pseudocode-נבחן את ה



 
 

CVE-2016-0165: From Security Bulletin to Local Privilege Escalation 

www.DigitalWhisper.co.il 

 20  2018 יוני, 95גליון 
 

 

(, הערך המעניין היחיד הוא "Grgn": מעבר לתג )PALLOCMEM2-נתחיל בלהבין את הערכים המועברים ל

, אופן החישוב זהה לאופן החישוב שראינו כאשר ביצענו השוואה 0x30 * (v7 + 1) -גודל ההקצאה 

 .v7בינארית עם הגרסה המתוקנת של הפונקציה. ננסה להבין מאיפה מגיע 

 , אחרת0x14-גדול מ v7מתבצעת רק אם הערך של  PALLOCMEM2-ראשית, ניתן לראות שהקריאה ל

 heap-הקצאה על ה -הזיכרון המוקצה יוקצה על המחסנית. די ברור שמדובר במנגנון אופטימיזציה מסוים 

היא כבדה יותר משמעותית מהקצאה על המחסנית. ניתן לראות גם שבתחילת הפונקציה, מיד לאחר 

סוף, נראה הפונקציה חוזרת. לב -, ואם כן 2-קטן מ v7, מתבצעת בדיקה האם v7שמגדירים את הערך של 

, שהוא a2הוא בעצם  v5-. ניתן לראות ש1, ועוד v5שווה לערך אשר נמצא בהיסט מסוים לתוך  v7-ש

( אותו נרצה להמיר EPATHOBJהארגומנט השני של הפונקציה, שהוא גם המצביע לאובייקט הנתיב )

מתאר את מספר הנקודות אשר יגדירו את האזור. ההשערה הזו מתבססת  v7-לאזור. בשלב זה, נשער ש

 על מספר עובדות:

1. v7 .מוגדר על סמך ערך מספרי אשר קיים בנתיב 

נקודות, לא מדובר בנתיב אשר  2-, לא תתבצע המרה. אם יש בנתיב פחות מ2-קטן מ v7-במידה ו .2

 ניתן להפוך לאזור, אלא בנקודה אחת במישור, כך שאין טעם לבצע את ההמרה.

 :WinNT4נוכל לבדוק את טענתו בעזרת קוד המקור של 
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שנה מהקוד אותו אנו בוחנים, אך ניתן לראות שהמבנה זהה  20הקוד שונה במעט, כיאה לקוד ישן בכמעט 

 ודות )או מספר העיקולים( שקיימות בנתיב.ואכן מדובר במספר הנק

 בהמשך הפונקציה: PALLOCMEM2-נבחן את הפעולות שמתבצעות עם ההקצאה שחזרה מהקריאה ל

 

-, ובתרחיש מסוים גם משוחררת בעזרת קריאה לbConstructGET-ניתן לראות שההקצאה מועברת ל

Win32FreePoolמבחינת הקוד, ניתן לראות שהקריאה ל .-Win32FreePool  מתבצעת כל עודv9 -  הדגל

, PALLOCMEM2-דולק, כך שבכל תרחיש שבו תתבצע קריאה ל - Poolשמסמל שהתבצעה הקצאת 

 הזיכרון המוקצה ישוחרר בסוף הפונקציה. הפרט הזה יהיה חשוב לנו כאשר נרצה לנצל את החולשה.
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: ראשית, ניתן לראות שהקריאה לפונקציה אינה מותנת והיא חלק win32kbase!bConstructGET-נתמקד ב

 - GET - Global Edge Table. כמו כן, יעזור להכיר את המונח RGNMEMOBJ::vCreateתקין של  flowמכל 

מונח מעולם הגרפיקה הממוחשבת שמשמעותו מבנה נתונים אשר מכיל מידע אודות הקדקודים הנדרשים 

שאנו מנסים ליצור, והמידע  Region-מתאר הוא, כמובן, ה GET-המצולע. המצולע שהעל מנת לצייר את 

 אודות הקדקודים מאוחסן בנתיב שאנו ממירים לאזור.

אם נבחן את הפונקציה עצמה, נזהה פונקציה דלה יחסית שעיקר הלוגיקה שלה היא בלולאה, שבכל 

 :AddEdgeToGET-איטרציה שלה קוראת ל

 

-, שניתן לראות בתחילת הv8מועברים כמה ארגומנטים, בין היתר מועבר אליה  AddEdgeToGETאל 

pseudocode  שהוא בעצםa3 שהוא הארגומנט השלישי של ,bConstructGET כפי שראינו, הארגומנט .

היא הפונקציה אשר אחראית  AddEdgeToGET. הפונקציה PALLOCMEM2-הזה הוא ההקצאה שחוזרת מ

 . GET-על הוספת הקדקודים ל
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 :WinNT4-נבחן את החתימה של הפונקציה כפי שהיא מופיעה ב

 

-ומבחינת הגרסה של הפונקציה מ pseudocode-ניתן לראות שהפונקציה מקבלת שתי נקודות. ממבט ב

WinNT4  ניתן להבין שהפונקציהbConstructGET  בעצם מבצעת איטרציה על הנקודות שנמצאות בנתיב

-(, וכל פעם קוראת לPathToRegion-על פיו )הנתיב שיצרנו לפני הקריאה ל GETשאנו מבקשים ליצור 

AddEdgeToGET  עם הנקודה הנוכחית והנקודה הקודמת. התיעוד שלAddEdgeToGET  רומז על כך שאם

. הדבר עומד בקנה אחד GET-הנקודה הקודמת והנוכחית הן אותה נקודה, הקדקוד החדש לא יתווסף ל

 :GETות נוספים אודות עם מקורות מידע אוד

 

, נראה שבמקרה שהשיפוע בין הנקודות הוא אפסי הנקודה לא AddEdgeToGETאם נבחן את , ואכן

בתים )שווה להזכיר שזהו גם  0x30בגודל  GET-ל EDGE, אחרת מתווסף איבר מסוג GET-מתווספת ל

-שראינו שמתבצעת ב PALLOCMEM2-הערך בו מבצעים את ההכפלה בקריאה ל

RGNMEMOBJ::vCreateומהפונקציה מוחזר מצביע לסוף של ה ,)-GET :לאחר הוספת האיבר 

 

, אבל יש לנו הבנה די טובה של GET-בשלב זה, עדיין אין לנו הבנה מושלמת של אופן בניית האיברים ב

 .PathToRegion-התהליך הכללי שקורה ברגע שקוראים ל
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 נסכם בקצרה:

 .win32kfull!NtGdiPathToRegion-ולבסוף נעבור ל syscall, יתבצע PathToRegion-כאשר נקרא ל .1

, אשר משמשם כבנאי של אובייקטים מסוג win32kbase!RGNMEMOBJ::vCreate-תתבצע קריאה ל .2

RGNMEMOBJ ( אשר ממיר אובייקט נתיבEPATHOBJ( לאובייקט אזור )RGNMEMOBJ.) 

שיתאר את המצולע  GET-עבור ה poolנקודות, יוקצה זיכרון  0x14-במידה והנתיב מורכב מיותר מ .3

 יאוחסן על גבי המחסנית. GET-שאנו מנסים ליצור, אחר ה DC-שמתאר את האזור על ה

עם האובייקט המתאר את הנתיב שלנו ומצביע לזיכרון  win32kfull!bConstructGET-תתבצע קריאה ל .4

 .GET-אשר הוקצה ל

עם הכתובת של  win32kfull!AddEdgeToGET-תיב, תתבצע קריאה לעבור כל נקודה באובייקט הנ .5

(, הנקודה GET-)מצביע לסוף האיבר האחרון הקיים כרגע ב GET-, הכתובת של סוף הGET-תחילת ה

 הנוכחית והנקודה הקודמת בנתיב.

 , והמצביע שיוחזרGET-במידה והנקודה הנוכחית והקודמת הן אותה נקודה, לא יתווסף קדקוד חדש ל .6

-( יהיה הארגומנט השני שהועבר לGET-כמצביע לסוף ה bConstructGETמהפונקציה )שישמש את 

AddEdgeToGETבמידה והנקודות שונות, יתווסף קדקוד חדש ל .-GET המידע אודות הקדקוד החדש .

 בתים, והמצביע שיוחזר מהפונקציה יהיה המצביע לסוף האיבר החדש. 0x30ישמר באיבר שגודלו 

 bConstructGETעבור כל נקודה בנתיב, הפונקציה  AddEdgeToGET-תבצע קריאה ללאחר שת .7

 תחזור, ויתבצעו עוד פעולות שלא התעמקו בהן.

תתבצע  RGNMEMOBJ::vCreate, לפני חזרת הפונקציה GET-עבור ה poolבמידה ואכן הוקצה זיכרון  .8

 עם הזיכרון שהוקצה. Win32FreePool-קריאה ל

 AddEdgeToGET-ומר מבחינת ניצול החולשה שמצאנו: מכיוון שראינו שאין ולידציה בננסה להבין מה זה א

מצד אחד,  GET-לכך שלא מתבצעת כתיבה מעבר לגבולות ההקצאה המיועדת ל bConstructGET-או ב

כך שההקצאה תהיה קטנה  PALLOCMEM2-בקריאה ל integer overflow-ומכיוון שראינו שניתן לגרום ל

על ידי כך שיצור  Pool Overflowלבצע  AddEdgeToGET-פוי מצד שני, נראה שניתן לגרום לבאופן בלתי צ

 .GET-קדקודים מעבר להקצאה המקורית שהוקצתה ל

, כמות הנקודות צריכה להיות גדולה מאוד, כך שאם integer overflow-כזכור, על מנת לגרום ל

AddEdgeToGET  היה מוסיף קדקוד עבור כל נקודה, כנראה שהיה בלתי אפשרי לנצל את החולשה לצורך

. BSoD-הסלמת הרשאות, מכיוון שבוודאות היינו דורסים הרבה מבנים חשובים בדרך שהיו גורמים ל

ניתן לשליטתנו  GET-, כך שמספר הקדקודים שיתווספו לAddEdgeToGET-למזלנו, ראינו שניתן "לשלוט" ב

וא ואינו תלוי לינארית בכמות הנקודות בנתיב. העובדה הזו היא שתהפוך את האקספלויט שלנו גם ה

 לאפשרי.
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DoS מקומי 

 payload, נתחיל בבניית LPEשיש לנו על מנת לבצע  Pool Overflow-לפני שנבין כיצד ניתן לנצל את ה

לוקאלי. לאלו  DoS-ה שגורמת לבסיסי יותר: ננצל את ההבנה שצברנו עד כה על מנת ליצור תכנית פשוט

, מניעת שירות( היא מתקפה שמטרתה לגרום להשבתת Denial of Service) DoSשלא מכירים, מתקפת 

על מנת לתאר ניצול לחולשה מסוימת  DoSמערכת מחשב או שירות. בהקשר הזה, אנו משתמשים במונח 

ננצל את הידע שצברנו עד כה  -פשוטות , וכך מונע את השימוש בו. במילים BSoD-שמכניס את המחשב ל

 על מנת לגרום למסך כחול.

 poolיבקש זיכרון  RGNMEMOBJ::vCreate-נתחיל מלרשום תכנית בסיסית שאמורה להוביל לכך ש

 . להלן התכנית:GET-ותגרום ליצירה של מספר קדקודים ב

 

דיברנו על כך שמספיק שיהיו יותר נקודה שאני רוצה להתעכב עליה היא מספר הנקודות בתכנית. קודם 

נקודות. הסיבה לכך טמונה  0x500, אבל כאן אנחנו יוצרים poolקימורים בשביל שיוקצה זיכרון  0x14-מ

 :RGNMEMOBJ::vCreate-בקטע קוד שהתעלמנו ממנו קודם, שנמצא ב
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מידה והפונקציה הקצאת הזיכרון, וכמעט תמיד ירוץ. ב לפני, vCreateקטע הקוד הנ"ל ממוקם בתחילת 

RGNMEMOBJ::bFastFillWrapper .תצליח, לא תתרחש ההקצאה 

 , ניתן ללמוד אודות מטרת הפונקציה:NT4ממבט קצר בקוד המודלף של 

 

מדובר בפונקציית אופטימיזציה, למקרה שבו הנתיב שלנו מתאר מצולע קמור. ניתן היה לספק 

היה קעור והפונקציה הייתה נכשלת, אבל מצאתי קואורדינטות מורכבות יותר, כך שהמצולע שיתקבל י

בחרתי שרירותית  -שהפתרון הפשוט יותר הוא פשוט ליצור נתיב שמוגדר ממערך גדול יחסית של נקודות 

 .0x500-ב

, מה שיחזיר GetDC-ל 0לצייר עליו )ספציפית אנו מעברים  DCאנו מבקשים  -התכנית עצמה פשוטה למדי 

. PathToRegion, ומבקשים להמיר אותו לאזור עם DC-(, יוצרים נתיב על הDesktop-של ה DC-לנו את ה

-על מנת שנוכל למקם נקודת עצירה נוחה יותר ב DebugBreak, מיקמנו PathToRegion-לפני הקריאה ל

win32kbase!RGNMEMOBJ::vCreate טרם הקריאה ל-PathToRegion נקמפל את התכנית, נעלה אותה .

 .WinDbgתה. נקודת העצירה שהגדרנו תקפיץ את שלנו ונריץ או vm-ל

, ולאחר מכן נגדיר reload., ראשית נטען מחדש את הסימבולים של המודולים הטעונים בעזרת WinDbg-ב

-, ונעקוב עד הקריאה לwin32kbase!RGNMEMOBJ::vCreate נקודת עצירה על

win23kbase!PALLOCMEM2: 

 

, כמצופה 3 << 4 * (0x500 + 0x2). הערך הזה הוא 0xf060א ניתן לראות שגודל ההקצאה המבוקשת הו

 (.0x502 * 0x30-)נשים לב שהחישוב שעשינו שקול ל
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 נבחן את הכתובת של ההקצאה שתוחזר מהפונקציה:

 

 שנמצא בכתובת הזו: , ונבחן את המידעbConstructGET-נמשיך עד לאחר הקריאה ל

 

. 0xf00d-ו 0x1337ניתן לראות שאכן נכתב מידע לתוך ההקצאה, וכן ניתן לזהות ערכים מהקוד שלנו, כמו 

(, דבר אשר רומז לנו על 0xFFFFFFFF) 1-או  1ים שהערך שלהם הוא -DWORDניתן לראות גם מספר 

 .AddEdgeToGET-ב Pool Overflow-הערכים האפשריים שנוכל לכתוב כאשר נרצה לנצל את ה

 Pool-כמובן שהתכנית שכתבנו לא תגרום למסך כחול. על מנת לגרום למסך כחול, עלינו לגרום ל

Overflow  שידרוס ערכים חשובים שיגרמו למערכת לקרוס. נוכל לעשות זאת די בקלות, על ידי גרימת

Pool Overflow  ,0גדול יחסית )נגידx100 ל קדקודים שהמידע עליהם ייכתב מעבר לגבולות ההקצאה-

GET ראשית, נבין מה מספר הנקודות עבורו יגרם .)integer overflow  בחישוב גודל ההקצאה. נניח

. עבור גודל הקצאה כזה, התוצאה של חישוב גודל 0x20שנרצה שגודל ההקצאה החדש יהיה, לדוגמה, 

ה כאשר . נזכר שכבר פתרנו את המשוואה עבור גודל ההקצאה הז0x1’0000’0020ההקצאה צריכה להיות 

. ניזכר, שהתוצאה הזו היא 0x5555555מולו אנו ניצבים, והתוצאה הייתה  Integer Overflow-ניתחנו את ה

  .0x5555554, כלומר מספר הנקודות בנתיב צריך להיות n + 0x1בפועל 
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נקודות, כך  0x5555554-התכנית הבאה היא וריאציה של התכנית הקודמת, אשר יוצרת נתיב שמורכב מ

של  GET-הנקודות האחרונות בהן שונות מהאחרות )וכתוצאה מכך יובילו להוספת קדקוד חדש ב 0x100-ש

 המצולע שהנתיב מייצג(:

 

נקודות, כך  0x47a14פעמים, ולאחר מכן מוסיפה אליו עוד  0x130נקודות  0x479fcהתכנית מוסיפה לנתיב 

שלנו, ונבחן את מצב  guest-התכנית ב. נריץ את 0x5555554שכמות הנקודות הכוללת בנתיב תהיה 

 :RGNMEMOBJ::vCreate-ב PALLOCMEM2-האוגרים לפני הקריאה ל
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, 0x5555556( הוא 2)אשר מכיל את מספר הנקודות בנתיב ועוד  raxניתן לראות שלמרות שהערך של 

שיך את . נמInteger Overflow-, וזאת מכיוון שגרמנו ל0x20גודל ההקצאה שהפונקציה מבקשת הוא 

 :win32kbase!Win32FreePool-שעלה מ bugcheckיקפוץ בעקבות  WinDbgהרצת התכנית ומיד 

 

 נמשיך שוב את ריצת המכונה ונתבונן בה:

 

, וכבר יש לנו הבנה די טובה של החולשה. השלב הבא הוא להחליט Blue Screen-מעולה, הצלחנו לגרום ל

 מה תהיה שיטת הניצול שלנו.
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 Bitmap Extension -שיטת הניצול 

בהקשר הזה משמש  "Wild")המונח  Wild Pool Overflowנסכם את המצב שאנו נמצאים בו כרגע: יש לנו 

, ואנו שולטים הן Paged Session Pool-שאנו לא לגמרי שולטים בו באופן ישיר( ב Pool Overflowלתיאור 

בגודל ההקצאה שממנה חורגים, והן בגודל החריגה, ואנו יכולים להשפיע על התוכן אשר נכתב אחרי 

(, וכן 0xFFFFFFFF) 1( ומינוס 0x1) 1החריגה. נראה שהערכים העיקריים שאנו יכולים לרשום הם 

DWORD-הקואורדינטות של הנקודה הנוכחית שמומרת ל( ים שרירותיים-EDGE.)  במאמר הקודם, דיברנו

כפרימיטיבי כתיבה/קריאה, ועל שימוש בפרימיטיבים הללו על מנת  GDIעל דרכים לשימוש באובייקטי 

(, ולמזלנו SURFACE) Bitmapלבצע הסלמת הרשאות. האובייקט בו השתמשנו ברוב המאמר הקודם הוא 

גם  Bitmap-נוכל להשתמש ב, כך שPaged Session Pool-שלנו מתרחש ב Overflow-גם במאמר הזה ה

 כאן.

האחת מסתמכת על  -י אפשרויות תלמטרות ניצול, הזכרנו ש Bitmap-כאשר דנו על אפשרויות שימוש ב

(, בה השתמשנו בדיוננו במאמר הקודם, והשנייה מסתמכת על יכולת one-offיכולת כתיבה שרירותית )

 להלן איור הממחיש את השיטה:ים רצופים בזיכרון. -Bitmap-אחר, כך שה Bitmap-גלישה ל

 

רציפות )לאו דווקא  Bitmapשתי הקצאות  Pool-הנחת המוצא של שיטת הניצול הזו, היא שקיימות ב

השני  Bitmap-הראשון לשני, אבל חשוב שה Bitmap-ניתן שיהיו הקצאות אחרות בין ה -רציפות לחלוטין 

כך שיוביל  Pool Groomingכזה, נצטרך לבצע יהיה במיקום צפוי ביחס לראשון(. על מנת להוביל למצב 

 למצב אותו נוכל לצפות. השיטה פועלת באופן הבא: Pool-את ה

הוא,  sizlBitmapשלנו.  Manager-הראשון, שיהיה ה SURFACE-של ה sizlBitmapתחילה, נדרוס את  .1

. נדרוס Get/SetBitmapBits-כזכור, השדה אשר קובע כמה בתים נוכל לקרוא/לכתוב כאשר נקרא ל

-ב pvScan0אותו כך שיהיה ערך גבוה מספיק אשר יאפשר לנו לגשת לפחות עד סוף השדה 

SURFACE השני, שישמש כ-Worker. 

)אליו  Manager-על מנת לקרוא את המידע שבין תחילת המידע ששמור ב GetBitmapBits-נקרא ל .2

. את המידע הזה נשמור Worker-של ה pvScan0( עד לסוף השדה Manager-של ה pvScan0מצביע 
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עבורנו. נשים לב שיש כאן הסתמכות על התנהגות מסוימת  boilerplate dataבצד, והוא ישמש כמעיין 

 שלו. Header-נמצא באופן רציף ל Bitmap-ים שדנו בה בעבר, והיא שהמידע ששמור ב-Bitmapשל 

, Manager-עבור ה SetBitmapBits-רא לבכל פעם שנרצה לקרוא/לכתוב ל/מכתובת מסוימת, נק .3

, כך Worker-של ה pvScan0עד לסוף השדה  Manager-ונדרוס את כל המידע שבין המידע של ה

-שלנו, ורק את ה boilerplate data-יילקח מה Worker.pvScan0שכל המידע פרט למידע שידרוס את 

QWORD  אשר ידרוס אתpvScan0 וניינים לקרוא/לכתוב. בצורה נחליף בכתובת אשר ממנו אנו מע

-( שדריסתו עלולה לגרום לPool Headers הזו, נוודא שאנו לא דורסים מידע חשוב )כמו, לדוגמה,

Bugcheck. 

, ונבצע את פעולת הכתיבה/קריאה השרירותית שאנו Worker-של ה Get/SetBitmapBits-נקרא ל .4

 מעוניינים לבצע.

והוא מהווה את המימוש לפרימיטיבי הקריאה/כתיבה בהם  4-ו 3קטע הקוד הבא מציג מימוש לשלבים 

 נשתמש במאמר זה:

 

 הוא תלוי מצב, ונתעמק בו בהמשך. 2-ו 1מימוש שלבים 

 Poolנתאים את השיטה הכללית שתיארנו למצב מולו אנו ניצבים: כפי שראינו, אנו מתעסקים עם 

Overflow כלומר אם אנו רוצים לדרוס את ,Manager.sizlBitmap נצטרך לדרוס את כל המידע עד ,

sizlBitmap  נזכור שהמידע שאנו רושמים הוא בכפולות של( 0לכל הפחותx30:מה שמעלה שתי בעיות ,) 

-. אם היינו שולטים לגמרי בתוכן של הsizlBitmapיש שדות חשובים לפני השדה  SURFACE-ב .1

Overflow פיקטיבי ולהשתמש בו, אבל לצערנו אנו לא שולטים לגמרי בתוכן , היינו יכולים להכין מבנה

שאנו דורסים מיד לאחר שנצליח  Header-, מה שאומר שיהיה עלינו לתקן את הOverflow-של ה

 ליצור פרימיטיב כתיבה.

ממנה אנו מבצעים  Grgn-הקצאה בין הקצאת ה כלשל  Pool header-מבנה נוסף שאנו דורסים הוא ה .2

, כולל. הדבר בעייתי במיוחד מכיוון שכאשר מתבצע Manager Bitmap-עד להקצאת האת הגלישה ו

ים של ההקצאות שממוקמות לפני/אחרי ההקצאה באותו -Header-וה Poolניסיון לשחרור הקצאת 

 Blue עמוד לא תואמים למבנה העמוד )מה שיקרה במידה ונדרוס אותם במידע "פראי"(, נקבל
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Screen  בעקבותBAD_POOL_HEADER  זאת גם הסיבה לקריסה שהדגמנו קודם(. הפתרון כאן הוא(

לפני שהוא כבר יהיה  Grgn-העוקב להקצאת ה Header-לא נוכל לתקן את ה -מעט יותר מתוחכם 

-משחררים את ההקצאה, כך שה RGNMEMOBJ::vCreateבשימוש, מכיוון שכאמור בסוף הפונקציה 

Header של ההקצאה העוקבת לה ייבדק. הפתרון הוא להוביל למצב שבו הקצאת ה-Grgn  תמוקם

של ההקצאה העוקבת אליה כי היא  Header-בסוף עמוד זיכרון, כך שלא תתבצע בדיקה אודות ה

אליו נבצע את הגלישה יהיה  Manager Bitmap-נמצאת בעמוד אחר בזיכרון. כמו כן, נרצה שה

, או לכל הפחות שיהיה ממוקם לאחר הקצאה/הקצאות Grgn-הקצאת הבתחילת העמוד העוקב ל

ים שלהן. כמובן שנרצה -Pool Header-שאנו יודעים בוודאות שלא ישוחררו לפני שנוכל לתקן את ה

 בהקדם האפשרי. SURFACE-של ה Pool Header-לתקן גם את ה

-המבנה אליו נרצה להביא את ה נשים לב שהפתרון לבעיה השנייה שהצגנו הוא עוד גורם אשר ישפיע על

Paged Session Pool בתום שלב ה-Groomingבשלב ה .-Grooming .עצמו נתעכב בהמשך 

 ההרשאות הסלמת שיטת

בשיטה זהה לזו שפעלנו בה במאמר הקודם,  Tokenלאחר שניצור את הפרימיטיבים, נממש גניבת 

 ר בקצרה בשיטה:. ניזכWindows 10 v1511 64-bit-כשהדגמנו הסלמת הרשאות ב

תמיד הייתה  HAL-של ה Heap-(, כתובת הRedstone 2) Windows 10 v1703מכיוון שעד  .1

0xffffffffffd000000-, ומכיוון שx448  בתים לתוכו יש מצביע לתוךntos נוכל להיעזר בפרימיטיב ,

 הקריאה שלנו על מנת לקרוא את הכתובת של המצביע.

. ניישר אותה לתחילת עמוד זיכרון ונחפש אחורה ntosבשלב זה, תהיה לנו כתובת אקראית בתוך  .2

 .PE-שנמצא בתחילת ה Magic-בתחילת כל עמוד עד שנמצא את ה

בזיכרון. נשתמש במידע זה ובהיסט של  ntosבשלב זה, תהיה לנו הכתובת אליה טעון  .3

ntoskrnl!PsInitialSystemProcess  ביחס לתחילתntos  על מנת למצוא את הכתובת של

PsInitialSystemProcess .בקרנל 

-המשויך לתהליך ה EPROCESS-נקרא את הערך, מה שיעניק לנו את הכתובת בזיכרון בה ממוקם ה .4

System. 

המשויך  EPROCESS-ובפרימיטיב הקריאה שלנו ונמצא את ה EPROCESS.ActiveProcessLinks-ניעזר ב .5

 לתהליך שלנו.

, ואז נשתמש Systemשל  Token-בפרימיטיב הקריאה על מנת לקרוא את הערך של הנשתמש  .6

 המשויך לתהליך שלנו. EPROCESS-ב Token-בפרימיטיב הכתיבה על מנת לדרוס איתו את ה

 מימוש השיטה זהה למימוש בו השתמשנו במאמר הקודם.
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Pool Grooming 

ופן בו נרצה לנצל אותה, וברור לנו שהניצול יכלול בשלב זה, יש לנו הבנה טובה הן של החולשה והן של הא

Pool Grooming  נהוג לקרוא לתהליך הזה גם(Pool Feng-Shui )-  תהליך שבו נבצע מספר רב של קריאות

API  אשר יובילו להקצאות ולשחרורי זיכרוןPoolכך שבסופו ה ,-Pool  יהיה במצב צפוי ויאפשר את הניצול

. לאלו שמרגישים Pool Grooming & Spraying-שלנו. הקטע הזה במאמר מניח שלקורא יש רקע בסיסי ב

 ”Uninitialized Heap Variable“-ו ”Pool Overflow“שאינם זוכרים את הנושא אמליץ לחזור על הנושאים 

של  90-שפרסמתי בגיליון ה ”Kernel Exploitation & Elevation of Privileges on Windows 7במאמר "

 המגזין.

ים, ציינו -Bitmap-על מנת ליצור פרימיטיבי כתיבה/קריאה מ Overflow-כאשר דנו באופן שבו ננצל את ה

 . ניזכר בהן:Grooming-חשובות ל מספר מגבלות

 ( להיות בסוף עמדו זיכרון.GET-)ההקצאה שתשמש למילוי ה Grgn-על הקצאות ה .1

להיות בתחילת עמוד זיכרון, או לאחר הקצאות שנוכל לדעת בוודאות שלא  Bitmap-על הקצאת ה .2

 שלהן. Pool Header-ישוחררו לפני שנקבל הזדמנות לתקן את ה

 0x10ועוד  0x30: גודל ההקצאה עצמה יהיה מכפלה של Grgn-שריים להקצאת הנתעכב על הגדלים האפ

 , גודל ההקצאות בפועל יהיה:Integer overflow-(, אך בעקבות הPool Header-)ל

                                        ) 

            

, כאשר המספר בו 0x30שלילי, ועוד -במספר אי 0x30תמיד תהיה מכפלה של  Grgn-כלומר, הקצאת ה

 הוא מספר הנקודות מעבר לנקודה שגרמה לחריגה.  0x30כופלים את 

, כמובן שיש גודל התחלתי מינימלי להקצאה, אבל לצורך העניין נניח שאנו יכולים Bitmapעבור הקצאות 

לא מגביל אותנו מבחינת המבנה  שנרצה, כך שהוא block sizeשרירותיות עבור כל  Bitmapליצור הקצאות 

 .Pool-אליו נרצה להביא את ה

, נצטרך לבצע שתי Grooming-, ואת תהליך הPool-לפני שנוכל לתכנן את המבנה אליו נרצה להביא את ה

 הכנות אחרונות.

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5A/DW90-1-ExploitKernelAndPE.pdf
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AddEdgeToGET 

, והסתפקנו בלהבין שהפונקציה win32kbase!AddEdgeToGETעד כה, לא התעמקנו באמת בתוכן של 

במידה והנקודה הנוכחית בנתיב שונה מהקודמת, וכן שנראה  GET-בתים ל 0x30בגודל  EDGEמוסיפה 

, ועותקים של הקואורדינטות של הנקודה המקורית 1-או  1מכיל מספר ערכים שערכם הוא  EDGEשכל 

-בעזרתו נוכל להשתמש ב Pool-נה הממנה נוצר הקדקוד. מכיוון שבסעיף זה אנו מנסים לתכנן את מב

AddEdgeToGET  על מנת לדרוס אתsizlBitmap עלינו להבין יותר לעומק כיצד עובד ,AddEdgeToGET ,

 .EDGE-ל SURFACE-בשביל להבין כיצד נרצה לבצע את ה"יישור" בין ה

חן את במידה ויש צורך בכך. נב GET-חדש ל EDGEמוסיף  AddEdgeToGETברמה הבסיסית ביותר, 

 :WinNT4-ב EDGEההגדרה של 

 

 0x30, והוא שמעניק למבנה את הגודל הכולל של paddingשל  DWORDכאשר בסוף המבנה יש עוד 

 NT-בגרסתו מ AddEdgeToGET. מבחינה של קוד המקור של NT 4בתים. המבנה עצמו לא השתנה מאז 

 "Day Browser & Kernel Exploitation-1, נוכל להבין מה המשמעות של כל שדה. כמו כן, במצגת "4.0

 :EDGEנוכל למצוא תיאור מפורט יותר של המבנה  PowerOfCommunity-שפורסמה ב
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של  x-נקבע על פי הדלתא של ערך ה iXDirectionמחיטוט בקוד המקור של הפונקציה, נלמד שהערך של 

ה הנוכחית גבוה מזה של של הנקוד x-אם ערך ה 1, והוא AddEdgeToGET-הנקודות המועברות ל

 .y-נקבע לפי ערך ה iWindingDirection. באופן דומה, 1-הקודמת, אחרת הוא 

איתה אנו מתעסקים, לאחר שנוסיף את  AddEdgeToGETשל גרסת  pseudocode-נוכל לראות זאת גם ב

 :IDA-ל EDGE_ההגדרה של 

 

, כמובן, לא כותבים לתוך האיבר Padding-הידע הזה מספיק לנו לצורך ניצול החולשה. נדגיש גם שאת ה

האחרון ששייך לאיבר החדש, הערך לא יידרס(.  DWORD-)כך שאם קיים ערך מסוים ב GET-שמתווסף ל

 פרט זה יהיה חשוב לנו בהמשך.
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GetBitmapBits 

, ובעזרתו נקבע Bitmap-הוא השדה אשר אחראי על קביעת גודל המידע שמאחסן ה sizlBitmap-ציינו ש

 היא חוקית, אבל עדיין לא הבנו כיצד הפעולה מתבצעת. Get/SetBitmapBits-האם הקריאה שלנו ל

. win32kfull!NtGdiGetBitmapBits-שיעביר אותנו ל syscall, יתבצע GetBitmapBits-כאשר אנו קוראים ל

 נבחן את הפונקציה:

 

 מדובר בפונקציה פשוטה יחסית. נבין את עיקרה:

מבלי להעביר אליו את הבאפר בו נרצה לאחסן את  GreGetBitmapBits-ריאה לתחילה, מתבצעת ק .1

המידע שייקרא, או את גודל המידע אותו אנו רוצים לקרוא. את הערך שמוחזר מהקריאה שומרים 

 במשתנה.

בודקים האם מספר הבתים אותם אנו מבקשים לקרוא לבאפר שלנו גדול מהערך שהוחזר מהקריאה  .2

. במידה וכן, מציבים את הערך שהוחזר מהקריאה לפונקציה GreGetBitmapBits-הראשונה ל

 במשתנה המכיל את מספר הבתים אותם אנו מבקשים לקרוא.

, והפעם מעבירים אליו הן את הבאפר והן את גודל המידע GreGetBitmapBits-קוראים שוב ל .3

 המבוקש.
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הגודל המקסימלי של מידע אשר  , מתבצע חישוב שלGreGetBitmapBits-נראה שבקריאה הראשונה ל

על מנת להבין את אופן החישוב. החישוב  GreGetBitmapBits. נכנס לתוך Bitmap-ניתן לקרוא מה

 (:Bitmap-של ה SURFACE-הוא ה rax)כאשר  הבא node-מתבצע ב

 

 נוכל להבין את החישוב שמתבצע כאן בעזרת דיבוג הקטע הנ"ל. נעשה זאת בעזרת קטע הקוד הבא:

 

 :”imul edi, ecx“נבחן את מצב האוגרים הרלוונטים כאשר נגיע לפקודה 

 

מחזיק את הערך שהועבר על גבי  nWidth ,edxמחזיק את הערך שהועבר על גבי  ecx-ניתן לראות ש

nHeightו ,-edi  מכיל את הערך שהועבר על גביcBitsPerPel הערך של .eax  לא משנה ומשמש למציאת

cBitsPerPel. 

 0xF, ומוסיפים nWidthלבין  cBitsPerPelבין  unsignedשמאחזרים את הערכים הללו, מתבצע כפל  לאחר

שאנו  integer overflow. נשים לב שיכול להתבצע כאן 8לערך שמתקבל על מנת לעגל אותו לכפולה של 

 לא מעוניינים שיקרה. 

הוספת  -י הפעולות האחרונות (. נשים לב ששתshr edi, 3) 8-אחר כך, מחלקים את הערך המתקבל ב

0xF הן בדיוק הפעולות שתיארנו במאמר "3-וביצוע הזחה ימינה ב ,Kernel Exploitation & Elevation of 

Privileges on Windows 7 כאשר תיארנו כיצד ניתן לחשב "Block Size  של הקצאתPool  32במערכת-bit 

 (. 0x10ולא  0x8)שם הגרנולריות היא 

. המטרה כאן היא לעגל את המספר לכפולה 0x1FFFFFFEבין הערך החדש לבין  and מבצעים לאחר מכן,

. הערך nHeightבין הערך שהתקבל מכל הפעולות הללו לבין  unsignedלבסוף, מתבצע עוד כפל  .2של 
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-עבור ה GetBitmapBitsשמתקבל מהפעולה הזו הוא המספר המקסימלי של בתים שניתן לקרוא בעזרת 

Bitmap .הזה 

בהם  cBitsPerPel-ו nWidth, nHeightנחשב את הערך הסופי שאמור להתקבל עבור הערכים של 

 השתמשנו:

 .0x140( ונקבל unsigned)בכפל  nWidth-ו cBitsPerPelתחילה, נכפול בין  .1

 0x29ונקבל  0x8-ונחלק ב 0x8נעגל את הערך למכפלה הבאה הקרובה של  .2

 .0x28ונקבל  0x2רובה ביותר של נעגל את המספר למכפלה הנמוכה הק .3

 .0x320( ונקבל unsinged)בכפל  nHeightנכפיל את הערך עם  .4

 נוודא שזהו אכן הערך שחוזר מהפונקציה:

 

 הוא זהה. SetBitmapBits-נציין שהחישוב שמתבצע לאחר קריאה ל

, nWidthהוא בעצם  sizlBitmapשל  cx-: ערך הnHeight-ו nWidthלבין  sizlBitmapנסביר את הקשר בין 

 .nHeightהוא בעצם  cy-וערך ה

Grooming the Pool 

שלנו, נוכל לדון על  Grooming-לאחר שלמדנו עוד אודות האובייקטים שאנו חייבים להשתמש בהם ב

 Paged Session-עצמו. נתחיל מלתאר את מבנה העמוד אליו אנו רוצים להביא את ה Grooming-תהליך ה

Pool. 

אותו אנו רוצים לדרוס. כזכור, המטרה שלנו היא לדרוס את  SURFACE-בדיוק מה הערך ב ראשית, נבין

sizlBitmap בצורה כזו שהערך שיוחזר מהקריאה הראשונה ל-GreGetBitmapBits המסמל את מספר ,

שנמצא בעמוד  SURFACE (Bitmap)-הבתים אותם נוכל לקרוא, יהיה גדול מאוד ויאפשר לנו קריאה עד ה

 שלו אנו מעוניינים לדרוס. pvScan0-אשר את שדה ההבא, 

, הערך המקסימלי שלו הוא unsignedמכיוון שהערך המסמל את מספר הבתים המקסימלי הוא 

0xFFFFFFFF 1-, או (signedנזכור שזה גם הערך איתו אנו יכולים לדרוס את אחד השדות של ה .)-Bitmap 

נסה להבין באיזה שלב בחישוב יהיה אידאלי להשתמש בערך (. נAddEdgeToGET)כפי שלמדנו בדיוננו על 

( nWidth, sizlBitmap.cxהראשון ) -משמשים במהלך פעולות כפל  sizlBitmapהזה: שני השדות של 

 ( בסוף החישוב.nHeight, sizlBitmap.cyבתחילת החישוב והשני )
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וף החישוב. על מנת שלא יתבצע יתבצע בס 0xFFFFFFFF-, הכפל בsizlBitmap.cyאם הערך שנדרוס יהיה 

overflow 0-בחישוב, על הערך אותו אנו כופלים בxFFFFFFFF  0להיותx1 ערך זה אינו אפשרי משום .

, 0x2מעגלים את הערך למכפלה הנמוכה הקרובה ביותר של  sizlBitmap.cy-שבשלב האחרון לפני הכפל ב

 הוא לא היעד הנכון. sizlBitamp.cyכלומר 

 32יהיה  cBitsPerPel, הכפל יתבצע בתחילת החישוב, ואם sizlBitmap.cxם נדרוס את לעומת זאת, א

 overflow-)בעקבות ה 0xFFFFFFE0)ערך אשר ניתן לשליטתנו(, אז הערך שיתקבל כתוצאה מהכפל יהיה 

 1יהיה  sizlBitmap.cy. אם 0xFFFFFFE8יהיה  sizlBitmap.cy-שיוצר בכפל(, ואז הערך אליו נגיע לכפל ב

בתים לאחר תחילת המידע של  0xFFFFFFE8)גם הערך הזה הוא בשליטתנו(, אז נוכל לקרוא/לכתוב עד 

שיופיע בעמוד  Bitmap-, מה שבקלות יאפשר לנו לכתוב אל תוך/לקרוא מתוך אובייקט הBitmap-ה

 הזיכרון העוקב. 

יש  sizlBitmap. ניזכר שמיד לאחר sizlBitmap.cxהוא  0xFFFFFFFFהבנו שהערך אותו נרצה לדרוס עם 

 :SURFACE. ניזכר בהגדרה של pvBits-ו cjBitsשדות אחרים חיוניים שלא נרצה לדרוס, כמו 

 

-בתים לאחר תחילת הקצאת ה 0x48-בתים לאחר תחילת המבנה, ו 0x38נמצא  sizlBitmap.cxכלומר, 

Pool  מכיוון שבתחילת ההקצאה יש(0x10  בתים שלPOOL_HEADER)אנו נרצה שה .-EDGE  האחרון

 8-שלנו )אנו לא חוששים מה Manager Bitmap-בתים לתוך ה 0x50יסתיים  AddEdgeToGET-שירשם ב

שלא מבצע דריסה(. על מנת לעשות  Padding-מכיוון שכפי שראינו, מדובר ב EDGE-בתים האחרונים של ה

 0x10יסתיים בדיוק  SURFACE-ב לפני ההאחרון שיכתו EDGE-זאת, נצטרך לעצב את עמוד הזיכרון כך שה

 בתים(. 0x30הוא  EDGEשל ההקצאה שלו )מכיוון שכל  POOL_HEADER-בתים לפני תחילת ה

על שם התג שמוענק להקצאה(  Gh05)להלן:  Bitmap-מהנקודה האחרונה עולה שלא נוכל להשתמש ב

תמיד תהיה גלישה  Bitmap-, וזאת מכיוון שמהקצאת הGrgn-שנמצא בתחילת העמוד שעוקב להקצאת ה

ועוד מכפלה שלמה של  0x20)מכיוון שההקצאה עצמה היא  0x30בתים ועוד מכפלה שלמה של  0x10של 

0x30 0(, ולא גלישה שלx20  0ועוד מכפלה שלמה שלx30  כפי שנרצה, כך שעלינו להיעזר בהקצאת ביניים

 .SURFACE-לבין ה EDGE-שתעזור לנו ליישר בין ה
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הביניים צריכה להיות הקצאה שנמצאת בתחילת עמוד זיכרון, וכן הקצאה שלא תשוחרר לפני הקצאת 

 Grgn-יגלוש בין הקצאת ה AddEdgeToGETשלה )אשר יידרס כאשר  POOL_HEADER-שנוכל לתקן את ה

בתים תוקצה בתחילתו של  0x808-, כל הקצאה שגודלה יותר מSaif El Shereiלהקצאת הביניים(. לפי 

-זיכרון. במהלך ניצול החולשה, נראה היה שהטענה הזו נכונה, אבל לא התעמקתי בלוגיקה של העמוד 

Pool Allocator .על מנת לוודא שהמספר הזה מדויק 

 POOL_HEADERבתים )לאחר הוספת  0x820לפחות  -מכאן, שעל הקצאת הביניים להיות גדולה יחסית 

ו תמונה ראשונית של הצורה אליה אנו רוצים להביא את (. בשלב זה, יש לנ0x10ועיגול לגרנולריות של 

 :Pool-עמודי הזיכרון ב

 

-ועבור הקצאת הביניים, כך ש Grgn-השלב הבא הוא למצוא גודל עבור הקצאת ה

EDGE.iWindingDirection יהיה מיושר ל-SURFOBJ.sizlBitmap.cx על מנת שהדבר הזה יקרה, על גודל .

ישמשו לסיום  מהבתים ה"עודפים" 0x10)כך  0x20, ועוד 0x30שלמה של  הקצאת הביניים להיות מכפלה

בתים האחרים  0x10-, והGrgn-הבתים הראשונים שלו יהיו ב 0x20-, שGrgn-האחרון שמתחיל ב EDGE-ה

-, מה שיאפשר מצב שבו שדה הGh05הבתים הראשונים של  0x20-שיגלוש ל EDGEישמשו לתחילת 

iWindingDirection של ה-EDGE הבא והאחרון יהיה מיושר לשדה ה-sizlBitmap.cx של ה-SURFOBJ.) 

והקצאת ביניים שמקיימים תנאי זה. ספציפית, בחרתי לחלק את  Grgnכמובן שיש מספר רב של גדלי 

 העמוד בצורה הבאה:

 

 + GET (0xB0-ים ב-0x39 EDGE, יידרש לעצב את הנתיב כך שיהיו Pool-עבור מבנה זה של עמודי ה

0x9B0 + 0x50  0חלקיx30 על מנת לדרוס את )sizlBitmap.cx. 

בתרשים האחרון שהצגנו, תיארנו את התוצאה הסופית אליה נרצה להגיע. הדרך שבעזרתה נגיע לתוצאה 

 עצמו. נתאר אותה. Grooming-הזו היא תהליך ה

, על מנת תתבצע מספר רב של פעמים Grooming-ראשית, אציין שכל פעולה שמתוארת בתהליך ה

. כמו כן, בכל שלב "נוותר" על עמודים שהתחלנו לבצע להם Freelists-ים וה-Lookaside-להתיש את כל ה

Grooming .בשלבים הקודמים על מנת להימנע מהמבנה הלא צפוי של עמודי זיכרון נמוכים יותר 

ונקציות נוחות אשר , נצטרך ליצור לעצמנו פרימיטיבי הקצאה ושחרור, כלומר פGroomingעל מנת לבצע 

, במקרה Groomingלה אנו מנסים לבצע  Pool-מאפשרות לנו ליצור ולשחרר הקצאות בגודל שרירותי ב

  .Paged Session Pool-פרימיטיבי הקצאה ושחרור ל -הזה 
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 :Paged Session Pool-נציין את כל האובייקטים שהתעמקנו בהם עד כה שמוקצים ב

 .DeleteObjectומשוחררים בעזרת  CreateBitmap( שנוצרים בעזרת Gh05) Bitmapאובייקטי  .1

ומשוחררים בעזרת  CreateAcceleratorTable( שנוצרים בעזרת Usac) Accelerator Tableאובייקטי  .2

DestroyAcceleratorTable. 

 .DeleteObjectומשוחררים בעזרת  CreatePalette( שנוצרים בעזרת Gh08) Paletteאובייקטי  .3

 .UnregisterClassומשוחררים בעזרת  RegisterClassת של מחלקת חלונות שנוצרים בעזרת שמו .4

אנו נתמקד בשני סוגי האובייקט הראשונים. ניתן לשלוט בגודל ההקצאה באופן עקיף בעזרת הארגומנטים 

אשר מועברים לפונקציה אשר יוצרת את ההקצאה. את גודל ההקצאה שתתקבל ניתן לגלות בעזרת 

של ההקצאה המתקבלת(. כך, לדוגמה, בעזרת  POOL_HEADER-או בעזרת ניסוי וטעיה )ובדיקת ה מחקר,

 ניסוי וטעיה ניתן ללמוד שהקריאה הבאה:

 

 בתים, ושהקריאה הבאה: 0xF40בגודל של  Gh05תיצור הקצאת 

 

 בתים. 0xC0בגודל  Usacתיצור הקצאת 

יטיבי הקצאה למטרות שחרור, אבל גם ניעזר אנו נעזור באובייקטים הללו ונשתמש בהם בתור פרימ

 . נבחן את חתימת הפונקציה:SetClipboardDataבפרימיטיב הקצאה נוסף: הפונקציה 

HANDLE WINAPI SetClipboardData( 

  _In_     UINT   uFormat, 

  _In_opt_ HANDLE hMem 

); 

. הקריאה הבאה מדגימה כיצד ניתן להעתיק uFormat-למידע מהסוג שמצוין ב handleהוא  hMemכאשר 

 :SetClipboardDataבעזרת  Clipboard-בגודל מסוים לתוך ה ’A‘רצף של 

 

ישוחרר  לאר שא זיכרון ,Paged Session Pool-ב ’Uscb‘קריאה כמו הקריאה הנ"ל תוביל להקצאת זיכרון 

-שניתן לראות ב , כפיsize + 0x30. גודל ההקצאה יהיה EmptyClipboard-עד שנקרא ל

win32kfull!InternalSetClipboardData: 
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 ננצל את העובדה הזו על מנת ליצור פרימיטיב הקצאה שרירותי להקצאות שלא נרצה לשחרר:

 

-. התרשים הבא ממחיש את כל שלבי הGrooming-חמושים בפרימיטיבים הללו, נוכל להתחיל בתהליך ה

Grooming :שנבצע 

 

 :Grooming-נדון בשלבי ה

להקצות עמודי זיכרון חדשים בעזרת הקצאה בגודל  Pool Manager-בתהליך הוא לגרום ל השלב הראשון

0xF40  בתים. בחרנו בגודל ההקצאה הזה מכיוון שהוא מתאים לגודל ההקצאות שנרצה לבצע לאחר מכן

 0x9B0האחת בגודל  -בתים חופשיים בסוף העמוד, וניתן לחלק אותו לשתי הקצאות  0xC0)הוא משאיר 

 (. קטע הקוד הבא מממש שלב זה:0x590והשנייה בגודל 
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בתים, על מנת לתפוס את ההקצאות  0xC0בגודל  Accelerator Tableהוא לגרום להקצאת  השלב השני

בסוף עמודי הזיכרון שיצרנו בסוף השלב הראשון בשביל שהן לא יתפסו על ידי גורמים שאין לנו השפעה 

 קוד הבא מבצע זאת:עליהם. קטע ה

 

. אנו משתמשים בפונקציה הזו על מנת לוודא שלא יישארו arbitrarySizeAllocate-נשים לב לשימוש ב

 בתים שלא תפסנו. 0xC0חורים בזיכרון בגודל 

שבתחילת עמוד הזיכרון. אנו משחררים את ההקצאה על  Gh05-הוא שחרור הקצאת ההשלב השלישי 

)שמשמשת  Uscb-מנת שנוכל להשתמש בזיכרון החופשי ששחררנו בשביל ליצור את הקצאות ה

 . קטע הקוד הבא מבצע זאת:Gh05-כ"הקצאת הביניים"( וה

 

בתים, מה שישאיר בעמוד הקצאה חופשית בגודל  0x9B0בגודל  Uscbהוא יצירת הקצאת  השלב הרביעי

0x590 בתים. קטע הקוד הבא משתמש ב-arbitrarySizeAllocate :על מנת לבצע את ההקצאה 

 

ים הללו -Bitmap-הבתים החופשיים. ה 0x590-( בGh05) Bitmapהוא יצירת הקצאת השלב החמישי 

לי על מנת שיהיו נגישים לנו כאשר נרצה שלנו. נשמור אותם במשתנה גלוב manager/worker-ישמשו כ

-ו nHeightהזה, הערכים של  Bitmap-שלנו. נציין שעבור ה Manager-ואת ה Worker-למצוא את ה

cBitsPerPel  בהתאמה, על מנת שכאשר נדרוס את 32-ו 1הם ,_SURFOBJ.sizlBitmap.cx של ה-Bitmap ,

 .GreGetBitmapBitsי שהסברנו בדיוננו על בתים בעזרתו, כפ 0xFFFFFFE8נוכל לקרוא/לכתוב עד 
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בתים חופשיים שאנו מצפים שיתפסו  0xC0, על מנת להשאיר Usac-הוא שחרור הקצאת ה השלב השישי

 :win32kfull!RGNMEMOBJ::vCreateעל ידי 

 

 שלנו. Grooming-, שתבצע את הgroomPoolאת כל קטעי הקוד הללו נאגד תחת פונקציה בשם 

 אקספלויטציה

 נסכם את השלבים שעלינו לבצע על מנת לנצל את החולשה בהצלחה:

 :כך שנראים בזיכרון רציפים דפים יש בו למצב Paged Session Pool-ה את להביא .1

 

 , אשר מבצעת את הפעולה הזו.groomPoolבסעיף הקודם פיתחנו את הפונקציה 

 מנת על) בתים 0xB0 בגודל Pool הקצאת לבקש win32kbase!RGNMEMOBJ::vCreate-ל לגרום .2

 (.עמוד כל בסוף שהשארנו בתים 0xC0 בגודל החופשיות ההקצאות אחת את לתפוס

, שיווצר האחרון EDGE-שב כך, בדיוק ים0x39 EDGE ליצור win32kbase!bConstructGET-ל לגרום .3

EDGE.iWindingDirection ה ערך, כלומר) 1- יהיה-Y ה יתייחס אליה הנקודה של-EDGE יהיה האחרון 

 (.לאזור ממירים אנו אותו בנתיב לה הקודמת הנקודה של Y-ה מערך 1-ב נמוך

 ואת( 0xFFFFFFFF עם שלו sizlBitmap.cx את שדרסתו Bitmap-ה) Manager Bitmap-ה את למצוא .4

 .Worker Bitmap-ה

 Worker Bitmap-ה של ים-Header-ה סמך על שלנו Manager Bitmap-ה של ים-Header-ה את לתקן .5

 .העוקב הזיכרון בעמוד שנמצא

-ה ואת System את שמייצג EPROCESS-ה את למצוא מנת על שלנו הפרימיטיבים את לנצל .6

EPROCESS השדה את ולדרוס, שלנו התהליך את שמייצג Token ב-EPROCESS ב שלנו התהליך של-

Token של System .זו פעולה לביצוע אותנו ישמשו אשר הפונקציות את פיתחנו הקודם במאמר 

 בגרסה, בהן תלויה היא אשר הפונקציות וכל elevatePrivileges בפונקציה נשתמש, ספציפית)

 (.Windows 10 TH2 עבור שהצגנו

, nכפול  0x30ועוד  0x20נתחיל בפתרון השלב השני. כזכור, גודל ההקצאה אשר תתבקש ניתן על ידי 

  .0x5555554-הוא כמות הנקודות בנתיב מעבר ל nכאשר 



 
 

CVE-2016-0165: From Security Bulletin to Local Privilege Escalation 

www.DigitalWhisper.co.il 

 46  2018 יוני, 95גליון 
 

 , על מספר הנקודות להיות:0xB0יהיה  Grgn-כלומר, על מנת שגודל ההקצאה שיבוקש עבור הקצאת ה

          
          )

    
                           

)בו הדגמנו כיצד ניתן לנצל את החולשה לצורך גרימת  PoCנערוך את הקוד שהשתמשנו בו למטרות 

BSOD 0(, כך שיצור נתיב ובוx5555557 נקודות, ונוודא שאכן תתבצע קריאה ל-PALLOCMEM2  0עםxB0 

 בתים: 0xC0בתור מספר הבתים המבוקשים ותוחזר הקצאה של 

 

ומפעיל את החולשה אל פונקציה בשם  PathToRegion-מעולה! נייצא את הקוד שקורה ל

triggerVulnerabilityונוסיף ל ,-main קריאה ל-groomPool לפני הקריאה ל-triggerVulnerability: 

 

-נריץ את התכנית ונבחן את עמודי הזיכרון בקרבת העמוד בו נמצאת ההקצאה שחוזרת מהקריאה ל

PALLOCMEM2: 

 

, Uscbניתן לראות שההקצאה נמצאת בסוף עמוד זיכרון, כפי שרצינו, ושהעמוד שאחריה מתחיל בהקצאת 

בתים( לאחר ההקצאה הזו קיימת הקצאת  0x1000(, ועמוד שלם )Bitmap) Gh05ואחריה הקצאת 

Bitmap  ה -נוספת. במילים אחרות-Grooming  ,שלנו הצליח, והצלחנו לגרום להקצאה בגודל שרצינו

 .במיקום שרצינו 
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ים -0x39 EDGEיעבד אותו, הוא יוסיף  bConstructGET-השלב הבא הוא לעצב את הנתיב שלנו, כך שכש

 EDGEשעלינו לזכור: האחת היא, שתמיד יווצר  bConstructGET. יש שתי עובדות חשובות אודות GET-ל

, תתבצע קריאה Path-עבור שתי הנקודות הראשונות, והשנייה היא שלאחר סיום האיטרציה על נקודות ב

, עם הנקודה האחרונה והנקודה הראשונה בנתיב )על מנת לסגור את AddEdgeToGET-אחרונה ל

 .נוסף EDGEפוליגון(. כלומר, במידה והנקודה האחרונה שונה מהנקודה הראשונה בנתיב, יתווסף ה

 ניצור נתיב שמקיים את התנאים הבאים:

שלה יהיה הקטן ביותר  y-הנקודה הראשונה בנתיב תהיה נמוכה מהנקודה שבאה אחריה, וערך ה .1

 .GET-בנתיב. דבר זה יגרום להוספת שני ערכים ל

 

 הנקודות האחרונות, יהיו זהות. 0x36-שלאחר הנקודה האחרונה, פרט ל כל הנקודות .2
 

הנקודות האחרונות, כל אחת תהיה שונה מהקודמת לה. השינוי עצמו לא משנה כל עוד  0x36עבור  .3

 1-של כל נקודה ב y-, אבל מטעמי נוחות נסתפק בחיסור ערך הGET-ל EDGEהוא מוביל להוספת 

 .GET-ערכים ל 0x36לסוף הנתיב. דבר זה יגרום להוספת עוד  0x36-החל מהנקודה ה
 

בעת פרסור הקדקוד שנוצר בין הנקודה האחרונה בנתיב לראשונה  GET-הערך האחרון יתווסף ל .4

של הנקודה האחרונה )כך יצרנו  y-של הנקודה הראשונה נמוך יותר מערך ה y-בנתיב. מכיוון שערך ה

-האחרון ידרוס את ה EDGE-, וכך כאשר ה1-יהיה  xWindingDirectionאת הנתיב(, הערך של 

Header-ים של מבנה ה-SURFOBJ המייצג את ה-Bitmap שיהפוך ל-Manager Bitmap  שלנו, הוא

 .0xFFFFFFFFעם הערך  sizlBitmap.cxידרוס את 
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ועברה ה groomPool-למטרה זו. חדי העין ישימו לב שהקריאה ל overflow-קטע הקוד הבא מנצל את ה

, על מנת שפרק הזמן שבו תהליכים אחרים יוכלו לתפוס את ההקצאות PathToRegion-בצמוד לקריאה ל

 יהיה קטן ככל האפשר: GET-החופשיות שהשארנו עבור ה
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, ונוודא overflow-אותו אנו מעוניינים לדרוס בעזרת ה Bitmap-המייצג את ה SURFACE-נבחן את מבנה ה

 , ולא דורס ערכים שנמצאים אחריו:0xFFFFFFFFעם  sizlBitmap.cxשקטע הקוד הנ"ל אכן גורם לדריסת 

 

-ו cjBits, ואכן ניתן לראות שהשדות שאחריו, כמו sizlBitmap.cxהשדה המודגש בסוף התמונה הוא 

pvBits.לא נדרסו , 

 Bitmapריאה מעבר לגבולותיו. עלינו למצוא ים שלנו מאפשר לנו לבצע קBitmap-ה 0x5000-עתה, אחד מ

. להלן התיעוד אודות ערך החזרה של GetBitmapBitsזה. על מנת לעשות זאת, ניעזר בערך החזרה של 

 :MSDN-הפונקציה, אשר נלקח מ

 

עבור כל  -אליו גלשנו הוא די פשוט  Bitmap-כלומר, המבחן שנצטרך לבצע על מנת לקבוע מיהו ה

Bitmap 0, ננסה לקרואx1000  בתים בעזרתGetBitmapBitsרק ה .-Bitmap  אליו גלשנו אמור לאפשר לנו

 .0x1000בתים, כלומר רק הוא אמור להחזיר לנו את הערך  0x1000לקרוא 
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 :Manager Bitmap-קטע הקוד הבא מנצל עובדה זו על מנת למצוא את ה

 

 exploitOverflow-לאחר הקריאה ל resolveManager-שלנו כך שיקרא ל exploit-נעדכן את קוד ה

בו השתמשנו קודם(, ונריץ אותו על המכונה. לצערנו, נתקל במסך  triggerVulnerability)שמחליף את 

 המוכר הבא:
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-, נוכל לראות שהוא עלה מBlue Screen-שהוביל ל backtrace-מבחינת ה

win32kbase!PDEVOBJ::bAllowShareAccessשנקרא מ ,-win32kbase!NEEDGRELOCK::vLock שנקרא ,

 :GreGetBitmapBits-מ

 

 על מנת להבין מה גרם לקריסה, והאם ניתן להתחמק ממנה. GreBetBitmapBits-נחזור ל
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 Page Fault-התחמקות מ

( NEEDGRELOCK::vLock-)הכתובת בה קיימת הקריאה ל GreGetBitmapBits+0xf6-נבחן את הקוד ב

 :pseudocodeבתצוגת 

 

 hdev-( הוא מצביע לrdxעם שני ערכים, שהאחרון ביניהם )שיועבר על גבי  vLock-ניתן לראות שקוראים ל

-המקושר אל ה Device-המתאר את ה PDEV-ל handleמכיל  hdev. השדה SURFACE-של אובייקט ה

Surface0-הזה הפך ל . במקרה שלנו, במהלך הדריסה, הערךx1’00000000  0)ערך זה נמצאx30  בתים

 :NEEDGRELOCK::vLockנבחן את תחילת הפונקציה  (.SURFACE-לאחר תחילת ה

 

 Bitmap-. במקרים רגילים, בהם ה0הוא  hdevניתן לראות שבתחילת הפונקציה, בודקים אם הערך של 

כך שהקפיצה , 0x1’00000000, זהו אכן יהיה המצב. במקרה שלנו, הערך הוא, כאמור, DC-לא משויך ל

 בתור הארגומנט. hdev-, עם המצביע לPVDEVOBJ::bAllowShareAccess-לא תילקח ותתבצע קריאה ל
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 :Page Fault-, ניתקל בקטע הקוד שגרם לPDEVOBJ::bAllowShareAccessכאשר נבחן את 

 

ת , והפקודה השנייה מנסה לקרוא אraxלתוך  0x1’00000000הפקודה הראשונה מעבירה את הערך 

. 0x1, על מנת לבדוק אם הערך של הבית התחתון בכתובת זו הוא edxלתוך  0x1’00000038-הערך שב

 אינה ממופת, מה שגורם לשגיאה. 0x1’00000038הכתובת 

 

, user-land-נמצאת ב 0x1’00000000הכתובת  -למזלנו, נוכל להתחמק מהקריסה בעזרת טריק פשוט 

 0x1’00000038-. אם נמפה את הכתובת, ונוודא שבuser-mode כלומר אנו יכולים למפות אותה מקוד

, ולהימנע מהקריסה. PDEVOBJ::bAllowShareAccess-, נוכל להתחמק מהבדיקות ב0x01ימוקם הערך 

 בכל בית בעמוד הזיכרון שמתחיל בכתובת הזו. 0x1קטע הקוד הבא מבצע זאת, ומציב 

 

יקפוץ  windbg. הפעם, resolveManager-לפני הקריאה ל mapHdevPage-כך שיקרא ל mainנערוך את 

 שלנו. Manager-, אשר מתריע על כך שמצאנו את הresolveManager-שמיקמנו ב breakpoint-על ה
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 Worker-מציאת ה

שנמצא  Bitmap-, כלומר הWorker-, השלב הבא יהיה למצוא את הManager-לאחר שמצאנו את ה

שלו נדרוס בכל פעם שנרצה לבצע  pvScan0שלנו, שאת  Manager-ה בעמוד העוקב לעמוד בו נמצא

 פעולת כתיבה/קריאה שרירותית.

-ל handleננצל את העובדה שאנו מסוגלים למפות בין  -נוכל לעשות זאת בעזרת "רמאות" מסוימת 

Bitmap בעזרת ה( לבין כתובת קרנלית של האובייקט-gdiSharedHandleTable שב-PEB נמצא את ,)

אליהם עד שנמצא אחד  Handleים שיש לנו Bitmap-שלנו, ואז נעבור על כל ה Manager-הכתובת של ה

 שלנו. Manager-בתים לאחר ה 0x1000שנמצא בדיוק 

, המבנה אשר נמצא BASEOBJECT-הדרך השנייה והנקייה יותר היא לנצל את העובדה שהשדה הראשון ב

 .hHmgrלאובייקט. השם של השדה הוא  Handle-, מכיל את הSURFACEבתחילת המבנה 

שלנו, נוכל לקרוא את הערך של השדה הזה, ואז  Bitmap-מכיוון שאנו יכולים לקרוא מבעד לגבולות ה

 שלנו. WORKER_BITMAP-להציב אותו בתור ה

-בתור מספר הבתים עבור ה 0x1000עם  GetBitmapBits-נתחיל מלבחון את המידע שחזר מהקריאה ל

Manager Bitmapנחפש את ה .-Pool Tag  שמציין הקצאתBitmap  על מנת להבין מה המרחק בין תחילת

שלנו. מידע זה ישמש אותנו  Worker-שישמש כ Bitmap-המידע שאנו קוראים עד לתחילת ההקצאה של ה

 גם בהמשך.

 

 Manager-בתים לאחר תחילת המידע של ה 0xD98מתחילה  Worker Bitmap-מכאן שההקצאה של ה

Bitmap .hHmgr יהיה הערך הראשון לאחר ה-POOL_HEADER:נמצא אותו , 

 

בהרצה הנוכחית אותה דיבגנו. נכתוב קטע קוד אשר מוצא  Worker Bitmap-ל handle-הערך הנ"ל הוא ה

 :GetBitmapBits-על סמך המידע שחוזר מ Handle-את ה
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 יצירת פרימיטיבים

שיהיה עלינו  Boilerplate-שלנו, נותר לנו רק למצוא את ה Worker-וה Manager-לאחר שמצאנו את ה

בכל פעם שנרצה לקרוא/לכתוב מ/לכתובת, לפני הכתובת עצמה. המידע הזה הוא כל המידע  "להדביק"

-של ה pvScan0, ועד לשדה Manager-על ה GetBitmapBits-שנמצא מתחילת המידע שחוזר מקריאה ל

Workerת המידע הזה בכל פעם מחדש, נשמור אותו במשתנה גלובלי.. על מנת שלא נצטרך לאחזר א 

 Worker-של ה POOL_HEADER-ראשית, נבין את כמות המידע שעלינו לשמור. בסעיף הקודם, גילינו שה

-, נגלה שSURFACE-. מבחינת מבנה הManager-בתים לאחר תחילת המידע של ה 0xD98מתחיל 

pvScan0  0נמצאx50 בתים לאחר תחילת ה-SURFACEלאחר שנוסיף למספר זה את הגודל של ה .-

POOL_HEADER 0, ואתxD98 0, נגלה שאנו אמורים לשמורxDF8  ,בתים של מידע. למטרות נוחיות

על מנת לאחסן את הערך איתו נרצה לדרוס את  boilerplate data-נשתמש במשתנה אשר מכיל את ה

pvScan0 של ה-Worker כך שבפועל נגדיר את ,boilerplate data  0כמערך שלxE00 ( בתים  8בתים

 (.pvScan0נוספים עבור הערך החדש של 

 :BOILERPLATE_DATAקטע הקוד הבא מעתיק את המידע הרלוונטי לתוך 

 

-וב readQword-סיימנו את תהליך יצירת פרימיטיבי הכתיבה והקריאה שלנו, ומעתה נוכל להשתמש ב

writeQword במאמר, אך לפני שניעזר בהם על מנת להשיג הרשאות  שהצגנו מוקדם יותרSystem ,

 .Manager Bitmap-של ה Header-ואת תחילת ה POOL_HEADER-נשתמש בהם על מנת לתקן את ה

 יםHeader--תיקון ה

 , דרסנו את השדות החשובים הבאים:Manager-של ה sizlBitmap.cxבמהלך דריסת 

 שבתחילת העמוד. Clipboard-של הקצאת ה Pool Header-ה .1

 .Manager-של ה Bitmap-של הקצאת ה Pool Header-ה .2

 .Manager-שמייצג את ה SURFACE-ב sizlBitmap-כל השדות שקודמים ל .3

ים של Pool Header-ים על ידי קריאת הPool Header-נוכל לדעת מה הערכים של ה"נכונים" של ה

 0x1000בתים מקריאת  0x3E8-בתים ו 0xD98אותן ניתן למצוא במרחק של  Uscb-וה Gh05-הקצאות ה

, נפעל באופן Manager-המייצג את ה SURFACE-של ה Header-, בהתאמה. בעבור הManager-בתים מה

 Handle-הראשון, שהוא, כזכור, ה QWORD-(, רק שאת הWorker-דומה )העתקת הערכים שקראנו מה

 (.Worker-)ולא נעתיק מה Manager-ל Handle-לאובייקט, נחליף ב
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 קטע הקוד הבא מתקן את כל השדות הללו:

 

היא פונקציה שיצרנו במאמר הקודם, והיא מדליפה את הכתובת של הקצאת  leakSurfaceAddress-נציין ש

 לאובייקט. Handle-על סמך ה GDIאובייקט 

 ים:-Header-לפני תיקון ה Manager-כך נראה הקצאה של ה

 

 :fixHeadersוכך היא נראית לאחר ריצת 

 

 תוקנה: Clipboard-כמובן שגם הקצאת ה

 

שתיארנו בתחילת דיוננו על תהליך האקספלויטציה. השלב האחרון שנותר הוא  5עד  1ביצענו את שלבים 

 והסלמת ההרשאות. Token-גניבת ה - 6שלב 
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 הסלמת הרשאות

-ב LPE. ניתן למצוא פירוט עליו בדיוננו על Token-וגניבת ה ntosלא נחזור שוב על הקוד שלנו למציאת 

Windows 10 TH2 " במאמרKernel Exploitation using GDI Objectsנוסיף קריאה ל ."-elevatePrivileges 

 הסופי נראה כך: main-. הmain-ל

 

 בתמונה הבאה ניתן לראות שהאקספלויט שלנו עובד:

 

אודות עדכון אבטחה ועד  Security Bulletin-וכך מסתכם הדיון שלנו, בו עברנו בכל הדרך מקריאת ה

 לאקספלויט עובד ויציב.

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5B/DW91-1-KernelExplGDI.pdf
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 סיום דברי

 במאמר זה, דנו לראשונה בחולשה אמיתית ברכיב קרנלי. החולשה שדנו בה היא חולשה שהייתה קיימת

קצת יותר  - 2016שקדמה לעדכון האבטחה שסגר אותה, שיצא באמצע אפריל  Windowsגרסת  כלב

 משנתיים.

ניצלנו את הידע שצברנו בשני המאמרים הקודמים העוסקים באקספלויטציה בקרנל ויישמנו אותו "במגרש 

ביצוע הנדסה לאחור של  -האמיתי" בהצלחה. הצגנו תהליך שכל חוקר אבטחה מתנסה בו באופן קבוע 

לאורך עדכוני אבטחה על מנת למצוא את החולשה שהעדכון סגר ולהבין כיצד ניתן היה לנצל אותה. 

מציאת החולשה, פיתוח הבנה בסיסית בתחום בו נמצאת  -המאמר, עברנו בכל השלבים בשרשרת 

, הבנה כיצד ניתן לנצל את DoSשמנצל את החולשה למטרות  PoCהחולשה, הבנת החולשה, כתיבת 

 החולשה למטרות זדוניות יותר ולבסוף כתיבת אקספלויט שלם לחולשה.

אפיק על כך שאכפת לו מהמפעל שהושם ברשותו, ועל כך שדאג לשאול ארצה לנצל את הבמה ולהודות ל

אותי על התקדמות המאמר בשלבים שונים בתהליך כתיבתו. תודה לך על מה שאתה עושה למען קהילת 

 האבטחה בארץ.

כפי שציינתי בהקדמה למאמר, אני משחרר את קוד המקור המלא לאקספלויט שפיתחנו במהלך המאמר. 

 א ניתן למצוא כאן:את הפרויקט המל

https://github.com/yuvatia/windows-lpe-examples/ 

 תודה על הקריאה!

 uval4u21@gmail.com אשמח לענות במייל לשאלות, הערות ופניות בכל נושא: 

  

https://github.com/yuvatia/windows-lpe-examples/
mailto:uval4u21@gmail.com
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 רפרנסים

1. RSACon 2016 - Bruh! Do you even diff? Diffing Microsoft Patches to Find Vulnerabilities  מאת

Stephen Sims: 

https://www.rsaconference.com/writable/presentations/file_upload/ht-t10-bruh_-do-you-even-

diff-diffing-microsoft-patches-to-find-vulnerabilities.pdf 

2. MS16-039 Bulletin: 

https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2016/ms16-039 

3. MS16-039 - “Windows 10” 64 bits Integer Overflow exploitation by using GDI objects  מאת

Nicolas Economou: 

https://www.coresecurity.com/blog/ms16-039-windows-10-64-bits-integer-overflow-

exploitation-by-using-gdi-objects 

4. Reverse Engineering Microsoft Binaries  מאתAlex Sotirov : 

http://www.phreedom.org/presentations/reverse-engineering-and-security/reverse-

engineering-and-security.pdf 

5. Diaphora ב-GitHub :https://github.com/joxeankoret/diaphora 

6. WinNT4 ב-GitHub :https://github.com/ZoloZiak/WinNT4 

7. Understanding Device Contexts ב-StackOverflow : 

https://stackoverflow.com/questions/2777793/understanding-device-contexts  

8. Guide to WIN32 Regions  מאתPaul M Watt.  באתרcodeproject : 

https://www.codeproject.com/Articles/1944/Guide-to-WIN-Regions 

9. ingPolygon Fill :filling-https://www.slideshare.net/kratkatyal1/polygon 

10. 1-Day Browser & Kernel Exploitation ב-PowerOfCommunity : 

http://powerofcommunity.net/poc2017/andrew.pdf 

11. Exploiting MS16-098 RGNOBJ Integer Overflow on Windows 8.1 x64 bit by abusing GDI 

objects  מאתSaif El Sherei: 

https://sensepost.com/blog/2017/exploiting-ms16-098-rgnobj-integer-overflow-on-windows-
8.1-x64-bit-by-abusing-gdi-objects/ 
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