
                                                                                               

 
 

From Security Bulletin to Local Privilege Escalation 

II: CVE-2016-7255 
 יובל עטיהמאת 

 

 הקדמה 

 win32k-ב Day-1על מנת למצוא ולנצל חולשת  כהבמאמר הקודם בסדרה, יישמנו את הידע שצברנו עד 

, וכך ביצענו קפיצת מדרגה מתיאוריה לפרקטיקה. את החולשה, כזכור, ניצלנו LPEשאפשרה לנו לבצע 

 .Windows 10x64 1511עבור מערכות 

 - CVE-2016-7255, ונסקור את win32k-במאמר זה, נמשיך לבסס את הידע שלנו בנושא ניצול חולשות ב

של נובמבר  Patch Tuesday-חולשה נסגרה ב. הLPEאשר תאפשר לנו לבצע  win32k-חולשה נוספת ב

 Windowsהגרסה העדכנית ביותר של  - Windows 10x64 1607 (Redstone 1), ולכן ננצל אותה על 2016

 באותה תקופה.

CVE-2016-7255 היא חולשה שנוצלה בידי קבוצת ה-APT (Advanced Persistent Threat Group הידועה )

. הקבוצה משויכת STRONOTIUM-ו APT28, Sofacy, Sednit, Pawn Storm-כ, וידועה גם Fancy Bearבשם 

, Adobe Flash-נוסף ל day-0לחולשה הזו, ביחד עם  Zero-Day Exploit-לממשלת רוסיה, והשתמשה ב

)קמפייני פישינג שמטרתם לתקוף יעדים ספציפיים, בניגוד לקמפייני  Spear-Phishingבמהלך קמפייני 

, מתאר את שרשרת TrendMicroיעד ספציפי(. התרשים הבא, שיצרו אין להם ר שאפישינג רגילים 

 בקמפיין: APT28ההדבקה בה השתמשו 
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פרסמו ניתוח המתאר בכלליות  Trend Micro-נחקר על ידי חוקרי אבטחה שונים, ו APT28האקספלויט של 

ת את אותו אקספלויט על את אופן הפעולה שלו. ישנם מספר אקספלויטים ציבוריים אשר מנסים לחקו

, וכן אקספלויטים נוספים אשר מנצלים את החולשה בדרכים שונות מהדרך Trend Microסמך התיאור של 

 Trendניצלו אותה. האקספלויט שאנו נרשום יהיה שונה גם הוא, ולא יתבסס על הניתוח של  APT28בה 

Micro כהרגלנו, ננצל את החלשה בעזרת .Bitmap-.ים 

 החולשה זיהוי

בין הגרסה העדכנית ביותר של  bindiffing, נרצה להתחיל בלבצע CVE-2016-0165כפי שעשינו בניתוח 

win32k  בה החולשה קיימת, לבין הגרסה הראשונה שלwin32k  בה נסגרה החולשה, על מנת לאתר את

. כפי Microsoft - MS16-135הרלוונטי של  Security Bulletin-החולשה. על מנת לעשות זאת, נפנה ל

 :CVE-2016-7255שניתן לראות, עדכון האבטחה סוגר מספר חולשות, ביניהן 

 

עבור הגרסות הרלוונטיות של  bindiffing-כפי שציינו במאמר הקודם, מטעמי נוחות נעדיף לבצע את ה

win32k  עבורWindows 7:נוכל למצוא את הגרסות הללו בעזרת הטבלה . 

 

, ונוריד את העדכונים Microsoftבאתר העדכונים של  kb3185330ואת  kb3197868נחפש את 

שיחולצו לתוך  win32k.sys-, נטען כל אחד מקבצי הexpandהרלוונטיים. לאחר שנלחץ אותם באמצעות 

IDA ונבצע ,bindiffing  בעזרתDiaphora.כפי שהדגמנו במאמר הקודם , 
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 מצאה: Diaphora-ש Partial Matches-להלן ה

 

הגרסה בה החולשה  -הגרסה בה החולשה נסגרה, ירוק  -)אדום  xxxNextWindow-נבחן את השינוי ב

 פתוחה(:

 

 

לפני פעולות מסוימות, בעוד  0-שונים מ v7+192-ו v7-ניתן לראות שבגרסה הפגיעה, מסתפקים בבדיקה ש

 0x40 (64.)-שונה מ 0xC0 & (v16 + 55)האם  -שבגרסה המתוקנת, מתווספת בדיקה נוספת 

-ניתן לראות שבמידה והתנאי מתקיים, בשני המקרים פונים לכתובת רלטיבית לכתובת שנמצאת ב

v16+192  ומבצעיםBitwise Or ל-DWORD  כלומר מדליקים את הביט 4שנמצא בכתובת עם הערך ,

 שנמצא בכתובת. DWORD-השלישי משמאל ב

בפועל, החולשה מאפשרת לנו להדליק  -ים -Bitmapכבר ניתן לחשוב כיצד נוכל לנצל את החולשה בעזרת 

( השני בבית בכתובת מסוימת. בהנחה שהכתובת נמצאת Most Significant Bit) MSB-את הביט ה

שלנו  Manager Bitmap-של ה SURFOBJ.sizlBitmap.cx_-בשליטתנו, נוכל לכוון אותה לבית העליון של ה

 =| sizlBitmap.cx -שלו(, וכך לבצע פעולה השקולה ל )בהנחה שאנו יכולים לצפות מראש את הכתובת

0x04000000מה שיאפשר לנו לקרוא/לכתוב של ה ,-Manager  וכך לדרוס את_SURFOBJ.pvScan0 של ה-

Worker Bitmapבדומה לאופן שבו פעלנו בניצול של ה ,-Pool Overflow כשדנו ב-CVE-2016-0165. 

הוא לא ערך שהמשתמש יכול  Bitwise Or-אתו מבצעים את ההבדיקה, כנראה, נועדה לבדוק שהערך 

 לשלוט בו. 
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 החולשה הבנת

באופן  -כמובן שבשלב זה, עדיין לא הבנו את החולשה, אלא רק זיהינו את החולשה הפוטנציאלית 

, אבל על מנת לדעת בוודאות אם אכן 4עם הערך  Arbitrary Bitwise Orפוטנציאלי, קיימת כאן חולשת 

 עלינו להבין יותר את הפונקציה הפגיעה. -קיימת כאן חולשה 

-. נבחן את התיעוד והחתימה של הפונקציה הפגיעה בxxxNextWindowהפונקציה הפגיעה היא, כאמור, 

Win NT4: 

 

ים של -x-ref-. הAlt+Tab/Alt+Esc/Alt+F6הפונקציה מתוארת כפונקציה אשר אחראית על עיבוד פקודות 

 תואמים לטענה זו: win32kהפונקציה בגרסה העדכנית של 

 

, או Alt+Tabכלומר, כאשר נרצה לפתוח את תפריט החלונות הפתוחים ולהעביר ביניהם בעזרת לחיצה על 

היא  xxxNextWindow, הפונקציה Alt+Escapeלהעביר ביניהם בלי לפתוח את התפריט בעזרת לחיצה על 

 יה שתקרא בקרנל ותהיה אחראית על הטיפול בפעולות הללו.הפונקצ
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עבור כל מקש שניתן  switch-caseבחינת קוד המקור של הפונקציה מראה שהפונקציה היא בגדול הצהרת 

 על מנת להחליף בין חלונות: Altללחוץ עליו בשיתוף עם 

 

, כך שקוד המקור הישן של Win NT4לצערנו, פרטי המימוש עבור כל מקרה השתנו יחסית הרבה מאז 

xxxNextWindow לא יועיל לנו במיוחד. לפני שנחזור ל-pseudocode ול-Disassembly נטען קובץ ,Header 

, tagWNDחלקם מבנים שעסקנו בהם בעבר כמו  -המכיל הגדרות עבור מספר מבנים לא מתועדים 

tagCLS ו-SURFACEם לקטע הקוד אותו אנו בוחנים, כמו , וחלקם מבנים שלא עסקנו בהם אך רלוונטייQ 

(. את הגדרות המבנים נוכל xxxNextWindow-הוא הארגומנט הראשון המועבר ל Q)מצביע למבנה מסוג 

, וממקורות שונים ברחבי האינטרנט. חשוב לציין שמדובר במבנים לא ReactOS ,Win NT4-לאסוף מ

שלנו לא יהיה תואם  Header-הפעלה, כך שהמתועדים, שלעיתים משתנים בין גרסה לגרסה של מערכת ה

 לחלוטין לבינארי אותו אנו חוקרים, אך לא קשה לראות היכן צריך לבצע התאמות.

ונבחר את הקובץ. לחילופין, נוכל לטעון  Ctrl+F9, נלחץ על צירוף המקשים Headerעל מנת לטעון קובץ 

 כפי שמומחש בתמונה:, …File->Load file->Parse C header fileאת הקובץ בעזרת 

 

(, ונערוך את החתימות win32k.sysשלנו )עבור כל גרסה של  IDB-לכל אחד מקבצי ה Header-נטען את ה

-. לאחר העריכה, הWin NT4-של מספר פונקציות רלוונטיות כך שיתאימו לחתימות שמופיעות ב

pseudocode ות את השדה אליו ניגש אמור להיות משמעותית יותר קריא, ובמקום היסטים נוכל לרא

 הקוד.
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-, ונבחן את קטע הקוד שהשתנה בDiaphoraעם  bindiffingלאחר שנבצע את השינויים הללו, נבצע שוב 

xxxNextWindow שוב. הפעם, ה-pseudocode :יהיה משמעותית יותר ברור 

 

 

מתבצע  Bitwise Or-החלון ה"מופעל" הנוכחי. בגרסה הפגיעה, ה -מייצג חלון  v7כפי שניתן לראות, 

, בעוד שבגרסה בה החולשה נסגרה קיימת בדיקה 0של החלון הוא לא  spmenuבתנאי שהערך בשדה 

דלוק  WS_CHILD(. הבדיקה נעשית בעזרת בדיקה האם הדגל Child Windowשהחלון הוא לא חלון ילד )

 של החלון. dwStyleבשדה 

החלון הוא חלון ילד, אבל עדיין נגיש דרך מהתיקון, ניתן להסיק שהחולשה כנראה קיימת רק אם 

Alt+Tab/Alt+Escהתיקון היה לבדוק אם מדובר בחלון ילד, ואם כן לא לבצע את ה .-Or. 

אותה, נצטרך לערוך היכרות  על מנת להבין את החולשה לעומק רב יותר, ולהבין כיצד ניתן "להפעיל"

ולא חלונות במובן של מערכת ההפעלה  קצרה עם עולם תכנות החלונות )במובן של אובייקטי חלון

Windowsב )-Windows. 
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 Windows-ב חלונות לתכנות מבוא

. נסתמך על Windows-ות קונספטים בסיסיים בעולם תכנות החלונות באבסעיף זה, נסביר בעזרת דוגמ

 ."Kernel Exploitation Using GDI Objects"ידע שצברנו בדיוננו על חלונות במאמר 

כזכור, כל חלון שייך למחלקה מסוימת של חלונות. מחלקת חלונות ניתן ליצור בעזרת הפונקציות 

RegisterClass  אוRegisterClassExהבא רושם מחלקת חלונות פשוטה מאוד, שה . קטע הקוד-Window 

Procedure שלה הוא ה-Window Procedure :הדיפולטי 

 

-של חלון מסוים היא הפונקציה אשר אחראית על עיבוד ההודעות שנשלחו לחלון. ה Window Proc-ה

Window Proc של חלון מסוים הוא ה-Window Proc .שמוגדר במחלקה אליה שייך החלון 

 stdin (Standard-, התקשורת עם האפליקציה מתבצעת בעזרת הConsoleכאשר אנו מפתחים אפליקציית 

Input כשאנו מפתחים אפליקציית .)Win32 התקשורת עם החלון מבוססת על ,Window Messages - 

הודעות שמערכת ההפעלה שולחת לחלון באירועים מסוימים. כך, לדוגמה, כאשר המשתמש יעביר את 

עם הקוארדינטות של העכבר על החלון,  WM_MOUSEMOVEכבר מעל חלון כלשהו, תשלח הודעת הע

. את WM_NCMOUSELEAVEוכאשר המשתמש יזיז את העכבר מחוץ לחלון תשלח לחלון הודעת 

 של החלון יוכל לעבד, וכך החלון יוכל להתנהג בהתאם להודעות הללו. Window Proc-ההודעות הללו ה

, ולאחר מכן תתרגם את GetMessage-וכל לקבל הודעות, עלינו להציב לולאה שתקרא לעל מנת שחלון י

 Dispatchהמתאים )עם Window Procedure-( ותשלח אותה לTranslateMessageההודעה )עם 

Message נבחן את החתימה של .)GetMessage: 

BOOL WINAPI GetMessage( 

  _Out_    LPMSG lpMsg, 

  _In_opt_ HWND  hWnd, 

  _In_     UINT  wMsgFilterMin, 

  _In_     UINT  wMsgFilterMax 

); 

שיקבל את המידע  MSG-מקבלת מספרת ארגומנטים. הראשון הוא מצביע ל GetMessageהפונקציה 

-לחלון עבורו נרצה לקבל הודעות. החלון חייב להיות חלון ששייך ל Handleאודות ההודעה, השני הוא 

Thread ממנו אנו קוראים ל-GetMessage ניתן להעביר גם .NULL ואז ,GetMessage  תקבל הודעות עבור

 .Thread-כל חלון השייך ל

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5B/DW91-1-KernelExplGDI.pdf
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ברוב המקרים, נרצה שהחלון יהיה זמין לגמרי ברגע שבו נסיים ליצור אותו, כך שנוסיף לולאה אשר 

אי עצירה מסוים. להלן קטע המתאימים עד לתנ Window Procedures-מקבלת הודעות ושולחת אותן ל

 קוד אשר מממש לולאה כזאת:

 

יטפל  Thread-אנו רוצים שה -לחלון ספציפי  Handleנשים לב שבקטע קוד זה אין תנאי עצירה, ולא מועבר 

 בהודעות עבור כל החלונות ששייכים אליו.

ים החלונות לא יכול אליו שייכ Thread-עוד נקודה שחשוב לשים לב אליה היא שמרגע הכניסה ללולאה, ה

לבצע פעולות נוספות מעבר לטיפול בהודעות. לכן, במידה ונרצה שהלוגיקה של התכנית תמשיך לאחר 

נפרד  Thread-יצירת החלונות והנגשתם למשתמש )בעזרת הלולאה שהצגנו לעיל(, ניצור את החלונות ב

 הראשי נמשיך לבצע פעולות נוספות. Thread-הראשי, וב Thread-מה

הינו כלי מבית  ++Spyעל מנת לבחון את ההודעות שנשלחות לחלונות הפתוחים.  ++Spy-ל להשתמש בנוכ

Microsoft ותאשר מאפשר לנו לעקוב אחר החלונות הפתוחים במערכת וכן לבחון את ההודעות הנשלח 

ן אליהם. כך, לדוגמה, יראו ההודעות שנשלחות לחלון כאשר אנו מעבירים דרכו את העכבר, כפי שה

 :++Spy-מוצגות ב

 

  .CreateWindowExאו  CreateWindowאת החלון, כמובן, ניצור בעזרת 



 
 

From Security Bulletin to Local Privilege Escalation II: CVE-2016-7255 

www.DigitalWhisper.co.il 

 9  2018 יולי, 96גליון 
 

 :Desktop-, על הRegisterClassExהשורה הבאה תיצור חלון חדש, מהמחלקה שרשמנו עם 

 

 ":!Parentהתוצאה של הקריאה הזאת תהיה, כמובן, חלון ריק עם הכותרת "

 

לחלון האב של החלון  hWndParent - Handleמקבל הוא  CreateWindowEx-כזכור, אחד הארגומנטים ש

 views-אותו אנו רוצים ליצור. כאשר נרצה ליצור חלון נוסף שנמצא תחת חלון מסוים )כמו, לדוגמה, כל ה

לחלון האב אליו נרצה שהחלון שלנו יהיה משויך על  Handle-(, נעביר את הWinDbg-או ב IDA-השונים ב

. קטע הקוד הבא יוצר חלון WS_CHILD, וכן נוסיף לסגנון של החלון את הדגל hWndParentומנט גבי הארג

 :Parentילד תחת 

 

 כמובן שהקוארדינטות של חלון הילד הם רלטיביים לחלון האב.

 להלן התוצאה של הרצת התכנית עם הוספת קטע הקוד החדש:

 

 .Window Messages-ב יוצג רק לאחר שנתחיל לטפל Child Window-נציין שה
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נוכל  Childיזוז ביחד אתו, וכשנרצה להזיז את  Desktop ,Child-על גבי ה Parentכמובן שכשנזיז את 

, לא נוכל לראות את Top-Level Windowהוא  Parent. כמו כן, מכיוון שרק Parentלהזיז אותו רק בתוך 

Child  כאשר נלחץ עלAlt+Tab ולא נוכל לעבור אליו בעזרת ,Alt+Tab\Alt+Escapeאלא רק ל ,-Parent: 

 

קטע הקוד הבא מסכם את הדיון שלנו עד כה, ויוצר שני חלונות, כאשר אחד הוא חלון בן של השני, ומטפל 

 בהודעות עבור שני החלונות:

 

נרצה לשנות את  :לחלון. לדוגמהלעיתים, לאחר שניצור חלון, נרצה לשנות תכונות מסוימות אשר קשורות 

של החלון. על מנת לבצע את הפעולות הללו,  Window Procedure-הסגנון של החלון, או לשנות את ה

 :SetWindowLongPtrניעזר בפונקציה 

LONG_PTR WINAPI SetWindowLongPtr( 

  _In_ HWND     hWnd, 

  _In_ int      nIndex, 

  _In_ LONG_PTR dwNewLong 

); 
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מאפשרת לנו לשנות מספר תכונות הקשורות לחלון מסוים, בעזרת  SetWindowLongPtrהפונקציה 

( וערך חדש לתכונה. קטע GWLP_ID -העברת אינדקס לתכונה )אחד מהאינדקסים הנתמכים, לדוגמה 

-ל WS_VISIBLE-הקוד הבא משתמש בפונקציה הנ"ל על מנת לשנות את הסגנון של חלון האב מ

WS_VISIBLE | WS_OVERLAPPED: 

 

על מנת לאחזר את הערכים של תכונות  GetWindowLongPtr-נציין שבאופן דומה, ניתן להשתמש ב

: כאשר אנו קוראים tagWNDלבין  Get/SetWindowLongPtrמסוימות. כמו כן, נדון בקצרה על הקשר שבין 

 - tagWNDנמצאים בתוך  , אנו בעצם קוראים )או כותבים( ערכים אשרGet/SetWindowLongPtr-ל

ובמידה ואנו מבצעים כתיבה, אנו מחליפים אותם בערך שרירותי.  -האובייקט הקרנלי המייצג את החלון 

 .win32kפרט מידע זה יעזור לנו בניצול החולשה, ונמצא בשימוש רחב בניצול 

נוכל  SetParentבעזרת פונקציות נוספות, נוכל לערוך תכונות אחרות של החלון. כך לדוגמה, בעזרת 

לחלון שאת חלון האב שלו נרצה  Handleמקבל  SetParentלשנות את חלון האב של חלון ילד. הפונקציה 

-, אז החלון יהפוך לNULLלחלון האב החדש יהיה  Handle-לחלון האב החדש. אם ה Handle-לשנות, ו

Top-Level Window אשר מוצג על ה-Desktop כך, לדוגמה, נהפוך את .Child ל-Top-Level Window: 

 

 :Alt+Tab\Alt+Escape, נוכל לעבור אליו בעזרת Top-Level Windowהוא  Childמכיוון שכעת 

 

 )בין היתר(. WS_CHILDכמובן שהסגנון של החלון הוא עדיין 

מעבר לעריכת תכונות, נוכל גם לבצע פעולות אשר משנות את הסדר בו החלונות מוצגים על המסך. נוכל 

 לבצע זאת בעזרת מספר פונקציות. נסקור כמה מהן:

 SetForegroundWindow ,המסך לקדמת חלון מעבירה אשר. 

 ShowWindow ,מוסתר/מוצג להיות לחלון גורמת אשר. 

 SwitchToThisWindow ,בעזרת לחלון החלפה מדמה אשר Alt+Tab. 
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)הסדר בו אובייקטים "מכסים" את השני( של  Z-order-בעזרת הפונקציות הללו, נוכל לשנות את ה

, Parent, ואחריו Z-order-יהיה החלון הראשון ב Child-. כך לדוגמה, נוכל להבטיח שDesktop-החלונות ב

 בעזרת שתי הקריאות הללו:

 

עבור החלונות, כך שנרצה  Window Messages-נציין שאת הקריאות יש לבצע לאחר שהתחלנו לטפל ב

 שיצר את החלונות. Thread-נפרד מה Thread-לבצע אותן ב

על מנת לנצל את החולשה,  Windows-בשלב זה, ציידנו את עצמנו במספיק ידע אודות תכנות חלונות ב

 .שלעילונוכל להמשיך. נציין שהעולם של תכנות חלונות הוא רחב הרבה יותר ממה שהצגנו בדיון הקצר 

 

POC 

 נסכם את מה שידוע לנו על החולשה:

 ב נמצאת החולשה-xxxNextWindow ,ב טיפול על אחראית אשר פונקציה-Alt+Tab\Alt+Escape ,

 .Top-Level Windows-ב רק מטפלת הפונקציה כלומר

 בחולשת שמדובר נראה Arbitrary OR 4 ,ילד חלונות עבור רק שאפשרית (סגנון בעלי WS_CHILD.) 

 ה-Bitwise OR 4 ב שנמצאת מהכתובת מסוים בהיסט שנמצא ערך עבור מתבצע-tagWND.spmenu 

 .מעבדת xxxNextWindow-ש הנוכחי החלון את שמייצג tagWND-ב

 מכאן נוכל לגזור כמה פרטי מידע חשובים שיעזרו לנו להפעיל את החולשה:

 סגנון בעל חלון ליצור עלינו WS_CHILD ל אותו להפוך מכן ולאחר-Top-Level Window (בעזרת 

SetParent.) 

 בערך לשלוט ניתן כיצד להבין נרצה spmenu בעזרת זאת לעשות שנוכל הגיוני. הילד של 

SetWindowLongPtr. 

 המקשים על לחיצה לדמות נצטרך Alt+Tab\Alt+Escape ל לקריאה לגרום מנת על-xxxNextWindow .

 .בהמשך שנסקור keybd_event בפונקציה ניעזר, זאת לעשות מנת על

 ש כך החלונות סדר את לשנות נרצה-Child ל ביחס צפוי במיקום יהיה-Foreground Window (אחרת 

 (.הילד חלון אל לעבור מנת על לבצע עלינו לחיצות כמה לדעת קשה לנו יהיה

היא פונקציה אשר מעבדת צירופי מקשים מסוימים, תחילה נתנסה בהפעלת  xxxNextWindow-מכיוון ש

החולשה בעזרת לחיצה על צירופי המקשים הרלוונטיים, על מנת שנבין מה צריך להיות סדר החלונות 

 (.Blue Screen-)ול Bugcheck-שגורם להפעלת החולשה, ורק לאחר מכן נרשום קוד שגורם ל
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אב ובן, ולאחר מכן הופך את החלון הבן לנגיש באמצעות  -ני חלונות לפני כן, נרשום קוד שיוצר ש

Alt+Tab\Esc רשמנו קטע קוד כזה בסעיף הקודם. לאחר מכן, נרצה לשנות את הערך של .spmenu  עבור

. נקרא את התיעוד אודות GWLP_IDעם  SetWindowLongPtr-חלון הילד. על מנת לעשות זאת, נקרא ל

GWLP_ID: 

 

. בפועל, אם נקרא Top-Level Windowשאינו  Child Windowשר לנו להגדיר את המזהה של הקבוע מאפ

באובייקט המקושר  tagWND.spmenu-עם הקבוע הנ"ל, הוא ידרוס את הערך ב SetWindowLongPtr-ל

אליו אנו מעבירים כארגומנט לפונקציה, בערך שרירותי לבחירתנו. התיעוד אודות  Handle-לחלון שאת ה

רק עבור חלונות כאלו אנו  - WS_CHILDוע גם מסביר למה מתבצעת בדיקה שמדובר בחלון מסגנון הקב

, כך שרק עבור חלונות כאלו נוכל לנצל את החולשה. קטע הקוד spmenuיכולים לקבוע את הערך של 

 של האובייקט המייצג את חלון הילד: tagWND.spmenu-ב 0xBAADF00DBAADF00Dהנ"ל יציב 

 

-בזמן הקריאה לפונקציה, נוודא שהקריאה ל Top-Level Windowשהחלון לא יכול להיות  מכיוון

SetWindowLongPtrA מתבצעת לפני הקריאה ל-SetParent. 

 ניעזר בתכנית הבאה על מנת לנסות להפעיל את החולשה:
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 OR-בקטע הקוד שמבצע את ה breakpointנריץ את התכנית, נשים 

(win32kfull!xxxNextWindow+0x30fוננסה לגרום ל ,)-breakpoint  לקפוץ בעזרת משחק עם

Alt+Tab\Alt+Escapeכאשר ה .-Breakpoint  יקפוץ, נוכל לראות שמבצעיםor  לערך שנמצא בכתובת

עם  Arbitray OR 4-. מכאן שכשנרצה לגרום ל0x28, ועוד SetWindowLongPtrA-שהעברנו בקריאה ל

 .0x28וימת, נעביר את הכתובת פחות כתובת מס

 

 שיוביל למסך כחול: Bugcheckכמובן שלאחר שנמשיך את ריצת המערכת, יגרם 

 

 Z-order-לאחר משחק קצר, ראיתי שהתרחיש הבא מוביל לחולשה: תחילה, נביא את חלון הילד לראש ה

. לאחר מכן, נעביר בין Alt+Tabבעזרת  Z-order-. לאחר מכן, נביא את חלון האב לראש הAlt+Tabבעזרת 

 לבא אחריו(, והחולשה תופעל. Child-ומ Child-ל Parent-כמה פעמים )מה Alt+Escהחלונות בעזרת 

לוקאלי. ראשית, נבין כיצד נוכל לדמות אירועי מקלדת באופן  DoS-נתרגם את מה שלמדנו לקוד שיוביל ל

 :keybd_event. להלן החתימה של keybd_eventכנתי. על מנת לעשות זאת, ניעזר בפונקציה ות

VOID WINAPI keybd_event( 

  _In_ BYTE      bVk, 

  _In_ BYTE      bScan, 

  _In_ DWORD     dwFlags, 

  _In_ ULONG_PTR dwExtraInfo 

); 
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מתוארת כפונקציה שמאפשרת לנו "לסנתז" לחיצות על מקשים,  keybd_event, הפונקציה MSDN-ב

 SendInput-ממליצים להשתמש ב MSDN-של הדרייבר קורא לה. ב Interrupt Handler-וכפונקציה שה

 , אך אנו נתעלם מההמלצה הזו.keybd_event-במקום ב

 נסקור בקצרה את הארגומנטים שהפונקציה מקבלת:

 bVk הוא Virtual-Key code לדוגמה. לדמות מעוניינים אנו אותו המקש את מסמל אשר ,VK_MENU 

 .Tab-ל תואם

 bScan ה הוא-Scan code ה. למקש התואם-Scan code ל התואם-Tab ,0 הוא, לדוגמהxB8. 

 dwFlags נרצה אם, לדוגמה כך. לדמות רוצים שאנו הפעולה אופי את מתאר אשר דגלים של סט הוא 

 .KEYEVENTF_KEYUP הדגל את נעביר, מסוים מקש שחרור של פעולה לדמות

 dwExtraInfo ללחיצה מקושר אשר נוסף מידע הוא. 

 :Alt+Escקטע הקוד הבא משתמש בפונקציה בשביל לסנתז לחיצה על 

 

 Escיהיה לחוץ וכל לחיצה על  Alt-על מנת לעבור בין חלונות, מספיק ש Esc-מכיוון שכאשר אנו משמשים ב

תעביר בין החלון הנוכחי לחלון שבא אחריו, נכתוב פונקציה אשר מעבירה בין מספר חלונות כלשהו 

 מספר פעמים: ESC( על ידי לחיצה והרמה של times)שמועבר על גבי הארגומנט 

 

 .Alt+Escניעזר בפונקציה הזו על מנת לדמות העברת חלונות בעזרת 

 ל להפעיל את החולשה:נתאר את השלבים שהבנו שעלינו לבצע בשבי

 ניצור חלון אב וחלון ילד. .1

 של הילד. spmenuנערוך את  .2

 .Top-Level Window-נהפוך את חלון הילד ל .3

 נטפל בהודעות עבור החלונות שיצרנו. .4

 .Alt+Tabבעזרת  Z-order-נעביר את חלון הילד לראש ה .5

 .Alt+Tabבעזרת  Z-order-נעביר את חלון האב לראש ה .6

 .Alt+Escנעביר בין מספר חלונות בעזרת  .7

 הפעולה האחרונה אמורה להפעיל את החולשה.
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-. נדגיש שכפי שציינו קודם, עלינו לבצע את הפעולות הללו ב1-4כבר הסברנו כיצד נבצע את פעולות 

Thread נפרד מה-Thread  באותה תכנית. כמו כן,  5-7הראשי, על מנת שנוכל להמשיך ולבצע את פעולות

 Alt+Escאו לשלוח  Z-order-הראשי לא ינסה לשנות את ה Thread-ים, כך שהThread-לינו לסנכרן בין הע

הראשי  Thread-שניצור ב Event-ים, נשתמש בThread-לפני שהחלונות נוצרו. על מנת לסנכרן בין ה

המשני,  Thread-(. לאחר יצירת הSetEventהמשני )בעזרת  Thread-( ונפעיל בCreateEventA)בעזרת 

נממש את הלוגיקה שתיארנו   .WaitForSingleObjectבעזרת  Event-הראשי להפעלת ה Thread-נחכה ב

 עכשיו:

ראשית, נערוך את הפונקציה שהשתמשנו בה מוקדם יותר על מנת ליצור את החלונות ולערוך את 

spmenu של הילד, כך שתפעיל את ה-Event לפונקציה נקרא .windowLoop: 
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 Thread-ולאחר מכן נקרא ל Event-הראשי של התכנית(, ניצור את ה Thread-)שרץ ב main-לאחר מכן, ב

 בסידור החלונות: לפני שנתחיל "לשחק" Event-ונחכה ל

 

 Thread-לפני תחילת סידור החלונות מחדש, על מנת לתת ל thread-הוספתי המתנה של שניה על ה

 הראשוניות של כל חלון. המשני זמן להתחיל לטפל בהודעות

כערך שמועבר על  TRUEעם  SwitchToThisWindowנממש בעזרת  6-ו 5כפי שניתן לראות, את שלבים 

מנחה את  fAltTab = TRUEעם  SwitchToThisWindow-(. הקריאה לfAltTabגבי הארגומנט השני )

נממש, כמובן, בעזרת  7. את שלב Alt+Tabמערכת ההפעלה לבצע את המעבר כאילו בוצע עם 

simulateAltEscape .שפיתחנו מוקדם יותר 

 מבלי שהתערבנו: Bugcheckנריץ את התכנית החדשה, והפעם נוכל לראות שהתבצע 

 

 .Blue Screen-כמובן שכשנמשיך את ריצת המערכת, נוכל לראות שהמכונה נכנסה ל

, Arbitrary OR 4לוקלי, אבל גם הצלחנו להבין שאכן מדובר בחולשת  DOSבשלב זה, יש לנו קוד שמבצע 

וגם הבנו כיצד ניתן להפעיל אותה ולשלוט בה. השלב הבא הוא לבחור את הדרך שבה נרצה לנצל את 

 החולשה.
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 Bitmap Extension - ניצול שיטת

על מנת  Arbitrary Orכמו שרמזתי כשבחנו את החולשה לראשונה, נוכל להשתמש בחולשה מסוג 

-שלנו, וכך להיות מסוגלים לחרוג מעבר ל Manager Bitmap-של ה sizlBitmap.cxלהדליק ביט בשדה 

Bitmap Data  שלו, מה שיאפשר לנו לבצעBitmap Extension בדיוק כפי שעשינו כשניצלנו את ,CVE-

 . נבחן שוב את התרשים אשר מתאר את שיטת הניצול הזו:2016-0165

 

, אז הערך שלו יהיה משמעותית sizlBitmap.cx-להתבצע עם הבית הגבוה ב Arbitrary Or 4-אם נגרום ל

 , ליתר דיוק(, מה שיאפשר לנו ליצור את פרימיטיבי הקריאה/כתיבה.0x04000000-גדול יותר )גדול יותר ב

-ל Manager-כמובן שכמו בחולשה הקודמת שניצלנו, גם כאן נצטרך לשמור בצד את המידע שבין ה

pvScan0 של ה-Worker ,אבל הפעם, מכיוון שהחולשה מאפשרת לנו לבצע פעולה מול כתובת שרירותית ,

 , מה שיקל על תהליך הניצול.Headerלא נצטרך לדרוס אף מבנה, כך שלא נצטרך "לשקם" שום 

מול  ORעוד נקודה שמצריכה התייחסות היא, שמכיוון שמדובר בחולשה שמאפשרת לנו לבצע פעולת 

שלנו, ולא להסתפק  Manager Bitmap-ב sizlBitmap.cxאת הכתובת של  למצואובת שרירותית, עלינו כת

. למזלנו, CVE-2016-0165-ב Pool Overflow-כפי שיכולנו לעשות כשהתעסקנו ב Pool-בהכרת מבנה ה

 Kernel Exploitation Using"במאמר  Redstone 1-ים בBitmapכבר דנו בהדלפת כתובות קרנליות של 

GDI Objects".נחזור בקצרה על השיטה שבה נוכל לבצע זאת . 

 Bitmap-הדלפת כתובות ה

, ראינו שניתן Threshold 2תחת  Bitmapכזכור, כשדנו על הדלפת הכתובות הקרנליות של אובייקטי 

, ראינו ששיטה זו כבר לא Redstone 1. כאשר דנו על PEB-שב gdiShardHandleTable-למצוא אותם ב

 - Paged Session Pool-מוקצים ב Accelerator Tables-עובדת, והיה עלינו למצוא שיטה חדשה. מצאנו, ש

. כמו כן, ראינו שניתן למצוא את הכתובות הקרנליות בהן יושבים אובייקטי Bitmapבדיוק כמו אובייקטי 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5B/DW91-1-KernelExplGDI.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5B/DW91-1-KernelExplGDI.pdf
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User  כמו(Accelerator Tables בעזרת )user32!gSharedInfo ומימשנו את הפונקציה הבאה שמדליפה ,

 לאובייקט: Handleעל סמך  Userכתובת קרנלית של אובייקט 

 

-על מנת ליצור ולשחרר הקצאות גדולות )שיקוצו ב Pool Allocator-לאחר מכן, ניצלנו את אופן פעולת ה

Large Paged Session Pool:ולהדליף את הכתובת שלהן בעזרת הפונקציה הבאה ,) 

 

. מכיוון שבדיוק שיחררנו הקצאות Large Paged Session Pool-שיוקצו ב Bitmapואז יצרנו אובייקטי 

, וכך נוכל לדעת באופן עקיף Bitmap-רנו לאובייקט היעניק את ההקצאה ששחר Pool Allocator-גדולות, ה

 . ביצענו זאת כך:Bitmap-את הכתובת בה יופיע האובייקט הקרנלי המקושר ל

 

 ים שלנו.Bitmap-גם כאן נשתמש בדיוק באותה שיטה על מנת לגלות את הכתובות הקרנליות בהן יוקצו ה

 פרימיטיבי קריאה/כתיבה

ים על מנת ליצור פרימיטיבי קריאה/כתיבה היא זהה לזו בה Bitmap-ב מכיוון שהשיטה שבעזרתה ניעזר

 , נוכל להשתמש בדיוק באותם פרימיטיבים גם כאן, נזכר בהם:CVE-2016-0165השתמשנו בניצול 
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. נעשה זאת BOILERPLATE_DATAכמו כן, על מנת שנוכל להשתמש בפרימיטיבים יהיה עלינו לאתחל את 

. resolveBoilerplate, בפונקציה CVE-2016-0165שינו זאת בדיוננו על באופן דומה לאופן שבו ע

 :initializePrimitivesבאקספלויט הזה, נממש את הלוגיקה הזו בפונקציה בשם 

 

-, נקרא לManger Bitmap-לאחר שננצל את החולשה ונאפשר לנו לגשת אל מעבר למידע שב

initializePrimitives להשתמש בפרימיטיבים שלנו., ולאחר מכן נוכל להתחיל 

 

Pool Spraying 

למצב  Large Pool-למרות שבניצול החולשה אנו פועלים מול כתובת ספציפית, עדיין עלינו להביא את ה

)על מנת שנדע מראש  Worker-ל Manager-צפוי על מנת שנוכל לדעת מראש כמה מידע יהיה קיים בין ה

כמה מידע עלינו לשמור(. כמובן שנוכל גם לגלות זאת באופן דינאמי, על סמך חיפוש דפוסים שתואמים 

 בזיכרון, אבל יהיה לנו משמעותית יותר קל לדעת זאת מראש. SURFACEלמבנה 

ר. לצורך נהיים צפויים יחסית מה Large Poolהמרווחים בין הקצאות  -למזלנו, המשימה הזו פשוטה 

( גדולות ונדליף את הכתובות שלהן בעזרת Accelerator Table) Usacהמחשה, ניצור בלולאה הקצאות 

leakUserObjectAddress ונבדוק בכל פעם את ההפרש בין הכתובת של ההקצאה הנוכחית להקצאה ,

 יחסית מהר. להלן קטע הקוד בו ניעזר: 0x2000שקדמה לה, נראה שההפרש מתאזן על 
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 נבחן את הפלט שלו במכונה:

 

יחסית מהר, לכן כל שעלינו לעשות על מנת שנוכל לצפות  0x2000כפי שניתן לראות, ההפרש התאזן על 

-Bitmap-לפני יצירת ה Large Pool-זה לזה הוא לרסס את ה Bitmap-את המיקום היחסי של אובייקטי ה

 ים. נעשה זאת בעזרת הפונקציה הבאה:

 

 
 שלנו, באופן הבא: Manager/Worker-שניצור את הנקרא לה לפני 

 

 Manager-בתים לאחר ה 0x2000אמור להיות מוקצה בדיוק  Worker Bitmap-בזכות הריסוס שביצענו, ה

Bitmap. 
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 הרשאות הסלמת שיטת

-, שימצא את הTokenכהרגלנו, ננצל את פרימיטיבי הקריאה/כתיבה שלנו על מנת לממש קוד גניבת 

EPROCESS המשויך ל-System ויעתיק את ה-Token שלו על גבי ה-Token של ה-EPROCESS  המשויך

, ואת PsInitialSystemProcessנמצא באמצעות קריאת  Systemשל  EPROCESS-לתהליך שלנו. את ה

תעבוד עבור  לא)כזכור, שיטה זו  HAL Heap-שקיים ב ntos-נדליף בעזרת המצביע ל ntosהכתובת של 

Windows  ומעלה(, ולאחר מכן נבצע אינומרציה על ה 1703בגרסה-ActiveProcessLinks  שלSystem  על

 EPROCESS-שקראנו מה Token-שלו ב Token-מנת למצוא את התהליך שלנו, וכשנמצא אותו נדרוס את ה

 .System-המשויך ל

פונקציה דנו לעומק בלוגיקה המתוארת לעיל במאמרים קודמים, ולכן לא נתעמק בה שוב. ה

elevatePrivileges אותה יצרנו במאמר ,"Kernel Exploitation Using GDI Objects" תשמש אותה על ,

 מנת לבצע את הפעולות שתיארנו.

 

 החולשה ניצול

 לבצע על מנת לנצל את החולשה:נתאר את השלבים שעלינו 

 בתים. 0x2000במרחק  Large Paged Session Pool-שמוקצים ב Bitmapניצור שני אובייקטי  .1

 .Manager Bitmap-של ה sizlBitmap.cx-לבית הגבוה ב 4עם  ORניעזר בחולשה על מנת לבצע  .2

ת פרימיטיבי . מכאן, נוכל לנצל אWorker-ל Manager-נקרא ונשמור בצד את המידע שבין ה .3

 הקריאה/כתיבה שלנו.

 .elevatePriviliges-נקרא ל .4

 .4לאחר שלב  SYSTEMאם הכל התנהל כשורה, אנו אמורים לקבל הרשאות 

, ונערוך אותו כך Bugcheck-השלב הראשון שנבצע הוא לקחת את הקוד שהשתמשנו בו על מנת לגרום ל

כך שיוכל לקבל כארגומנט כתובת  windowLoopשנוכל לשלב אותו באקספלויט שלנו. ראשית, נערוך את 

 לערך שנמצא בה. 4עם  Bitwise Orשנרצה לבצע 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5B/DW91-1-KernelExplGDI.pdf
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 להלן הפונקציה לאחר השינוי:

 

אנו מבצעים את הפעולה הזו מכיוון שכפי שראינו, הכתובת איתה  -מהכתובת  0x28נשים לב לחיסור של 

 :0x28ועוד  spmenu-היא בעצם הכתובת שב Or-מתבצע ה

 

, שתקבל כתובת arbitraryOr4שלנו לפונקציה בשם  PoC-שהשתמשנו בו ב main-מכן, נייצא את הלאחר 

 :4של הערך הנמצא בכתובת עם המספר  Bitwise Orכארגומנט ותפעיל את החולשה כך שתבצע 
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 שידאג לבצע את כל אחד מארבעת השלבים שציינו: mainלבסוף, ניצור 

 

על מנת שההפרש בין  sprayLargePool-קוראים ל -. החלק הראשון הוא יחסית פשוט mainנסקור את 

(, ולאחר מכן יוצרים שתי הקצאות גדולות של אובייקטי 0x2000-יהיה צפוי )ושווה ל Large Pool-הקצאות ב

Bitmap - האחד ישמש כ-Mangerוהשני כ ,-Workerלאחר מכן, קוראים ל .-arbitraryOr4  עם הכתובת

שהקריאה לפונקציה אכן  WinDbg. נוודא בעזרת Manager-של ה sizlBitmap.cx-של הבית הגבוה ב

 פועלת כפי שאנו מצפים:

 

 שלנו. Manager Bitmap-של ה sizlBitmapכפי שניתן לראות, הפעולה אכן הגדילה משמעותית את 

. הגודל הזה הוא ההפרש BOILERPLATE_DATA-השלב הבא שלנו הוא להבין מה צריך להיות הגודל של ה

-ב pvScan0-, לבין הכתובת של השדה העוקב לManger Bitmap-בין הכתובת בה מתחיל המידע של ה
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Worker Bitmap  שנגמר בדיוק(0x58 בתים לתוך ה-Worker על מנת לחשב את הגודל הזה, נחשב את .)

-דעים שהאובייקט הקרנלי המייצג את הלבין הכתובת בה אנו יו Manager-ההפרש שבין המידע של ה

Worker  0מופיע, ועודx58להלן תוצאת החישוב ב .-WinDbg: 

 

 בתים. 0x1DF8להיות בגודל  BOILERPLATE_DATAמכאן שעל 

-לאחר הקריאה ל BOILERPLATE_DATAהתחתון של  QWORD-נוכל לוודא חישוב זה על ידי קריאת ה

initializePrimitivesך של , והשוואתו לערpvScan0 ב-Worker Bitmap אם הם זהים, הרי שהחישוב שלנו .

 היה מדויק:

 

על מנת לראות שהפרימיטיבים אכן מתפקדים כראוי: הפעולה  elevatePrivileges-נעקוב אחר הקריאה ל

. 0xFFFFFFFFFFD00448שבכתובת  QWORD-הראשונה שמתבצעת עם הפרימיטיבים היא לקרוא את ה

 שהקריאה אכן מתבצעת בהצלחה: WinDbgנוודא בעזרת 

 

 מעולה! בשלב זה למעשה סיימנו את עבודתנו והאקספלויט שלנו מוכן לשימוש 
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 הרשאות הסלמת

 cmd-נריץ את האקספלויט במלואו, בלי עצירות. כפי שניתן לראות, האקספלויט הצליח ומתכנית שרצה ב

 :SYSTEMבעל הרשאות  cmdורצה ממשתמש פשוט, הצלחנו לפתוח  Low Integrity Levelבעל 

 

 (, כפי שציינו לאורך המאמר.1607)גרסה  Redstone 1כמו כן, ניתן לראות שהאקספלויט הורץ על מכונת 

 win32k -כך מסתיים הדיון שלנו על חולשה נוספת ב
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 סיום דברי

. בניגוד לחולשה הקודמת שסקרנו, החולשה win32k-במאמר זה, ראינו כיצד ניתן לנצל חולשה נוספת ב

תחשבו על זה, במאמר הזה סקרנו וניצלנו חולשה שעל  -עד שתוקנה  APT28בשימוש  day-0הזו הייתה 

 פי דיווחים שימשה את ממשלת רוסיה, די מגניב לטעמי.

יש לכך כמה  כמו שוודאי שמתם לב, מאמר זה הוא משמעותית קצר יותר מקודמו )ומהקודמים בסדרה(.

החולשה שדנו בה במאמר הנוכחי היא הרבה יותר טריוויאלית לניצול מזו שדנו בה במאמר  -סיבות 

הסיבה  אךים שצריך לתקן(, -Headerהקודם ואין דברים שצריך להתחשב בהם לאחר הניצול )אין 

אלו  -ים העיקרית היא שכבר התעמקנו בהרבה מהשיטות והכלים שהצגנו במאמר הזה במאמרים קודמ

, המאמר נפתח Windows-מכם שעוקבים אחרי הסדרה זוכרים שבמאמר הראשון בסדרה שעוסקת ב

 . WinDbg-בהסברים על מכונות וירטואליות ועל שימוש בסיסי ב

בשלב הזה כבר צברנו יחד ידע לא מבוטל, והעיסוק נהיה הרבה יותר טבעי ופשוט, וכך גם בעולם 

נס לנושא מסוים, ויש הרבה מה ללמוד, אבל ככל שנכנסים יותר לעומק קשה להיכ -האבטחה הרחב יותר 

ובוחרים נושא להתמקד בו, העבודה נעשית הרבה יותר "טבעית" ונבנית על גבי עצמה. כמובן שככל 

אנו  -הוא עצום  Windows-ב Kernel Exploitation-תחום ה -על מגלים כמה הוא גדול -שמתעמקים בנושא

ובכל  -, וגם בו לא התמקדנו בכל סוגי החולשות שנמצאו בו לאורך השנים win32k-התמקדנו בעיקר ב

זאת אני סבור שכל קורא שקרא את המאמר הנוכחי והמאמר הקודם בסדרה שם לב לכך שהמאמר 

 הנוכחי הרבה יותר קל לקריאה ובונה על הרבה נושאים שהוסברו במאמר הקודם )וקודמיו(. 

מקור המלא לאקספלויט שפיתחנו במהלך המאמר. את הפרויקט המלא של כרגיל, אני משחרר את קוד ה

 האקספלויט בו עסקנו במאמר הזה, וכן של האקספלויט בו עסקנו במאמר הקודם, ניתן למצוא כאן:

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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 מקורות מידע

1. "Pwn Storm Ramps Up Spear-phishing Before Zero Days Get Patched:" 

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/pawn-storm-ramps-up-spear-

phishing-before-zero-days-get-patched/ 

2. "One Bit To Rule A System: Analyzing CVE-2016-7255 Exploit In The Wild:" 

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/one-bit-rule-system-analyzing-cve-

2016-7255-exploit-wild/ 

3. Fancy Bear בויקיפדיה: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fancy_Bear 

 :APT28על  FireEyeניתוח של  .4

https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/rpt-

apt28.pdf 

5. Microsoft Security Bulletin MS16-135: 

https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2016/ms16-135 

6. Z-order בויקיפדיה: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Z-order 

7. "The life story of the SwitchToThisWindow function"  מאתRaymond Chen: 

https://blogs.msdn.microsoft.com/oldnewthing/20111107-00/?p=9183 
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