פתרון אתגרי ArkCon 2018
מאת תומר זית

הקדמה
חברת  CyberArkפרסמה ארבעה אתגרים לקראת אירוע ה ArkCon-שאירחה ב .24/4/2018-פותרי
האתגרים נכונה זכו בכניסה להרצאה של אלכס יונסקו .ארבעת האתגרים ,שנכתבו על ידי צוות CyberArk
 ,Labsעוסקים בבעיות שפתרונן דורש ידע וסט יכולות שחוקרי אבטחת מידע צריכים לשאת באמתחתם על
מנת להתגבר על אתגרי היומיום.
במהלך האירוע פורסם גם אתגר לבאי הכנס ,שם הוענקו אוזניות  Apple AirPodsלפותרים המהירים
ביותר.

שלב ראשון d0nald -

באתגר זה אנחנו מקבלים  Memory Dumpודרכו נצטרך לשחזר את הדגל .אשתמש הרבה בHexRays-
כדי להסביר בצורה יותר ברורה וקריאה את תהליך התוכנית (המטרה באתגר זה הייתה פחות רברסינג
ויותר פורנזיקה).

נתחיל בלהבין מה המערכת הפעלה שבה התבצע ה .Memroy Dump-הדרך לעשות זאת די קלה -
כאשר נפתח אותו עם  windbgנראה פרטים על מערכת ההפעלה שבה הוא נוצר:

כלומר מערכת ההפעלה היא  .Win10x86כעת ,משאנחנו יודעים מה היא מערכת ההפעלה של ה-
 Memory Dumpנבדוק מה התהליכים שרצו בזמן יצירת ה.Memory Dump-
בשביל זה נשתמש ב Volatility-עם הפקודה:
volatility --profile=Win10x86 -f donald.dmp pslist

ממש בסוף רשימת התהליכים נמצא תהליך מעניין בשם  DonaldDump.exeעם המזהה  .5500נשתמש
בפקודה הבאה על מנת לחלץ אותו מה:Memory Dump-
volatility --profile=Win10x86 -f donald.dmp procdump --pid 5500 --dump-dir ./

יש לנו את התהליך ,בואו נחקור אותו מעט ב IDA-להבין איך הוא עובד ואיך להשיג איתו או בעזרתו את
הדגל.
פונקציית  Decryptמספר ( 1נקרא לה :)DecryptString1
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פונקציית  Decryptמספר ( 2נקרא לה :)DecryptString2

בתחילת התוכנית יש לולאה שרצה  5פעמים ומוציאה בייטים מאופסטים שונים בזיכרון התוכנית
:explorer.exe

האופסטים:

בשביל לדעת מה היה באותה עת באופסטים האלה בקובץ  explorer.exeנצטרך להוציא אותו גם מה-
:Memory Dump
volatility --profile=Win10x86 -f donald.dmp procdump --pid 2420 --dump-dir ./

לעצלנים כמוני הנה שורה אחת ב Python-שמוציאה את חמשת הבייטים מהקובץ  exporer.exeשחילצנו:
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כעת נקראת הפונקציה  DecryptString1כדי לייצר את מיקום הקובץ שאותו התוכנית תקרא:

מיקום הקובץ הוא ( C:\ Mega_Tree.txtנגלה כשנשים  Breakpointעל  CreateFileAוניקח את מיקום
הקובץ מה:)Stack-

נשתמש שוב ב Volatility-כדי לחלץ את הקובץ הזה מהזיכרון:
volatility -f donald.dmp --profile=Win10x86 dumpfiles -r txt$ -i -n -D
dumpfiles/ -u

הטקסט שנקרא מהקובץ משמש מייד לאחר מכן כמפתח שלישי לפונקציה :DecryptString1

המפתח השני הוא  lpBufferוהוא נוצר מוקדם יותר על-ידי הפונקציה ...GlobalGetAtomA

בדיוק כמו בפעמים הקודמות נצטרך להשיג את ה AtomName-מהקונטקסט בזמן ה.MemoryDump-
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: בא לעזרתנוVolatility ושוב
volatility --profile=Win10x86 -f donald.dmp atomscan

| grep 0xc068

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meeseeks_Box  במפתחRegistry-כעת התוכנית לוקחת ערך מה
:LookAtMe עם השם

, של כל הנתונים האחריםDecryption- והערכים שיצא לנו מRegistry-עם הערך שנמצא במיקום הזה ב
- בשביל להשיג את ערך ה.DecryptString2 Decryption-התוכנית משתמשת בתור מפתחות לפונקצית ה
:Volatility- נשתמש שוב בRegistry
volatility --profile=Win10x86 -f donald.dmp printkey -K "Meeseeks_Box"

 נכתוב סקריפט בפייתון שיבצע את אותה הפונקציונליות כמו,יש לנו את כל הנתונים שאנחנו צריכים
 לפייתון ונשתמש בכל הערכים שהשגנו מהקונטקסטDecryption- כלומר נתרגם את פונקציות ה,התוכנית
:Memory Dump-של ה
v26 = bytearray("d9i?Ta\x1fQCnB\x7f>Gn\x03cQVtXcW\x1do_aP9~Sr.YpQsN7{\x1a\x07\x11\x0ca&d")
explorer_mem = bytearray("BaEgu")
def sub_EA1930(a1, a2):
result = bytearray()
for i in xrange(len(a1)):
result.append(a2[i % len(a2)] ^ a1[i])
return result
def decrypt_string_1(a1, a2, a3):
result = bytearray()
for i in xrange(len(a1)):
result.append((a3[i] + a2[i] + a1[i]) / 3)
return result
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def decrypt_string_2(a1, a2):
v8 = len(a1)
v9 = bytearray()
if v8 % 2:
return 0
j = 0
for i in xrange(v8 / 2):
v9.append(((a1[j + 1] % 32 + 9) % 25 + 16 * ((a1[j] % 32 + 9) %
25)) % 0xFF)
j += 2
v5 = len(v9)
v3 = len(a2)
result = bytearray()
for j in xrange(v5 - 1, -1, -1):
if v9[j] == a2[j % v3]:
result.append(a2[j % v3])
else:
result.append(a2[j % v3] ^ (v9[j] >> (v5 % 4 + 1)))
return bytearray(reversed(result))
key10 = sub_EA1930(v26, explorer_mem)
out1 = decrypt_string_1(key10,
bytearray("6eCh#=hr+&+>5yH[{5BF;=5:bL:/#'%J1,821+.z0m2B6E($"),
bytearray("Fl!oO6{cA49;$W(!U;'?4,>&Y)*CH)>
:!5>8;?g'G+kw.$K"))
print decrypt_string_2(out1, bytearray("wub4_lub4_dub_dub"))

. ArkCon{VMs_m1nd_blow3r5} :לאחר שנריץ את סקריפט נקבל את הדגל
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NoWare - שלב שני

 כלומר יש לנו שפת מכונה כלשהי שהמימוש שלה בנוי בפייתון ואנחנו אמורים,VM אתגר זה הוא אתגר
.להבין כיצד עובדת השפה ולאחר מכן להשתמש בשפה כדי להוציא את הדגל
: נקבל את קטע הקוד הבאNoWare.py כשנוריד את הקובץ
from sys import stdout as s_out
from hexdump import hexdump
import socket, sys
from thread import start_new_thread
class machine():
def __init__(self):
self.stack = [1234, 5678, 943]
self.reg = [0] * 8
self.flags = [False] * 6
self.code = [0x0207002d, 0x02020003, 0x09050500, 0x01040700, 0x05040500,
0x04060400, 0x14060000, 0x03040600, 0x14050000, 0x0b050200,
0x10000003]
self.mem = [0xcc] * 32 + map(ord, "I'll do what xnt tell me") + [0x41,
0x72, 0x6b, 0x43, 0x6f, 0x6e, 0x7b, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x7d] + [0xcc] * 175
self.ip = 0
self.opcodes = {?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?}
def execute(self, conn):
???
def get_state(self):
output = ''
output += "\n\nRegisters:\n"
output += "-" * 120 + "\n"
for i in range(0, len(self.reg), 2):
output += "r%02d=0x%08x\tr%02d=0x%08x\n" % (i, self.reg[i], i+1,
self.reg[i+1])
output +=

"\n\nStack:\n"
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output += "-" * 120 + "\n"
output += hexdump(''.join(map(lambda x: chr(int(x, 16)), [item for
sublist in [[a[i:i+2] for i in range(0, len(a), 2)] for a in map(lambda x:
hex(x)[2:], self.stack)] for item in sublist])), 'return')
output += "\n\nMemory:\n"
output += "-" * 120 + "\n"
output += hexdump(''.join(map(lambda x: chr(int(x, 16)), [item for
sublist in [[a[i:i+2] for i in range(0, len(a), 2)] for a in map(lambda x:
hex(x)[2:], self.mem[:32])] for item in sublist])), 'return')
output
output
output
return

+= "\n\nOutput:\n"
+= "-" * 120 + "\n"
+= ''.join(map(chr,self.mem[32:56])) + '\n'
output

def client_thread(conn):
conn.send("Welcome to the Server.\n")
conn.send("Please enter your code as a hex string\n")
input_hex = conn.recv(1024).strip()
try:
shellcode = [int(i,16) for i in [input_hex[i:i+8] for i in range(0,
len(input_hex), 8)]]
except:
conn.send("[!] ERROR: Please enter a hex string\n")
conn.close()
return
m = machine()
m.code = m.code + shellcode
m.execute(conn)
reply = m.get_state()
conn.sendall(reply)
conn.close()
if __name__ == "__main__":
HOST = ''
PORT = 7070
try:
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((HOST, PORT))
except socket.error, msg:
sys.exit()
s.listen(10)
while True:
conn, addr = s.accept()
start_new_thread(client_thread, (conn,))
s.close()

I'll do "  לאחר מכן המחרוזת0xCC * 32 מהקוד אנחנו מבינים שמבנה הזיכרון בזמן ריצת התוכנית הוא
." ואז הדגלwhat xnt tell me

Opcodes- ה. בתים32  כלומר מספר בגודלInt32-עוד נתון שאנחנו מבינים מהקוד זה שכל פקודה בנויה מ
.לא ידועים לנו וכך גם הפרמטרים שלהם ודרך הרצת הקוד
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כעת ,מה שנשאר לנו זה להבין מה גודלו של  ,Opcodeמה גודלם של הפרמטרים שלו ,איזה Opcode
אחראי לקחת מהזיכרון ולשים ב ,Register-איזה  Opcodeאחראי לקחת מ Register-ולשים בזיכרון ואיזה
 Opcodeמאפשר לנו לשנות את ערך ה Register-או להגדיל אותו כדי שנוכל לשלוט במקום שאליו\ממנו
אנחנו נעתיק את הנתונים.
הדרך שלי למצוא את ה-Opcode-ים האלה הייתה מאוד פשוטה ,יצרתי פקודה שאני לא בדיוק יודע מה
היא תעשה  0x01010101והתחלתי להגדיל את הבייט הראשון כלומר  0x02010101אם אני רואה שנכתב
ל 0x01 Register-אני מבין שזה  Opcodeכתיבה ל , Register-אם אני רואה שנכתב לזיכרון למקום 0x01
אני מבין שזה  Opcodeכתיבה לזיכרון ,וככה אני ממשיך גם לבייטים האחרים בשביל להבין יותר לעומק
מה קורה מאחורי הקלעים (למשל במקרה של העברה מ Register-ל Register-אני אצטרך פרמטרים
שונים כדי שיהיה  Registerשאני לוקח ממנו ו Register-שאני מעביר אליו).
כשהכנסנו את הקלט  01010101ראינו את הנתונים הבאים:

וכשהכנסנו את הקלט  02010101ראינו את הנתונים הבאים:

מה שאומר שה Opcode-הוא  0x02והוא אחראי על אתחול  Registerהפרמטר הראשון בגודל בייט אחד
במקרה הזה מצביע על ה r01 Register-והפרמטר השני בגודל  2בייטים והוא ( 0x0101הערך שיאותחל
ב.)r01 Register-
אחרי שמצאנו את ה Opcodes-שהיינו צריכים והבנו שגודל ה Opcode-הוא בייט וגודול כל פרמטר שהוא
מקבל הוא בייט עד  2בייטים ,נשאר לנו רק לכתוב קוד שיפתור בשבילנו את האתגר:
import socket
)s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM
))s.connect(('thearkcon.com', 7070
for i in xrange(2):
)s.recv(1024
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][ = code
for i in xrange(24):
)memory_index = "020100%02x" % (0x38 + i
"read_mem = "04020100
)output_index = "020000%02x" % (0x20 + i
"write_output = "03000200
)]code.extend([output_index, memory_index, read_mem, write_output
)print "".join(code
))s.sendall("".join(code
)print s.recv(1024

בקוד אנחנו מתחברים לשרת האתגר בפורט  ,7070מייצרים לנו  Machine Codeשמעביר תו מהזיכרון
לרגיסטר ומרגיסטר בחזרה לזיכרון (.)output
הנה דוגמה עם איטרציה אחת של הלולאה (מתוך  24איטרציות):


 >- 02000020מאתחל את הרגיסטר  r00עם הערך 0x0020



 >- 02010038מאתחל את הרגיסטר  r01עם הערך 0x0038



 >- 04020100מעתיק בייט לרגיסטר  r02מהזיכרון ב offset-עם הערך של רגיסטר r01



 >- 03000200מעתיק בייט לזיכרון ב offset-עם הערך של רגיסטר  r00מרגיסטר r02
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הלולאה תמשיך  24פעמים כשהיא מעלה את האינדסקים של הזיכרון שממנו אנחנו לוקחים את הערכים
של הדגל לזיכרון שאליו אנחנו מכניסים את הערכים של הדגל (.)output

סיימנו ,מצאנו את הדגל!
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שלב שלישי oh, fu** me! -

האתגר הזה מאוד פשוט כשנבין מה באמת צריך לעשות .כשאנחנו מביטים בכותרת של האתגר אנחנו
חושבים שמדובר במילה גסה אך אם נשים לב לעוד כמה פרטים כמו " "new server has some bugsו“Be -
” Persistentנבין שלא מדובר במילה שחשבנו בהתחלה אלא ב.fuzz-
אז מה שאחנו צריכים לעשות באתגר הזה זה בעצם לקמפל את  disc.cעם  Persistent Fuzzingשל AFL
(למי שלא מכיר  Americal Fuzzy Lopהוא פאזר שמיועד לבדיקות אבטחה) .זה השינוי היחידי שהיינו
צריכים לעשות כדי לקמפל את תוכנית במצב ( Persistentעם :)afl-clang-fast

כעת ,נפעיל את התוכנית עם  afl-fuzzונראה מה יקרה....
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מצאנו קלט שגורם לקריסה מיוחדת ,כעת נבדוק אותו על השרת של האתגר...

הדגל בידינו!
למעשה מדובר ב Memory Leak-אמיתי בבראנצ' הרשמי של .Capstone
להסבר קצת יותר מורחב על  AFLו AFL Persistent Mode-הוספתי קישורים בסוף.
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שלב רביעי xpect_da_bluz -

עבור האתגר הבא נצטרך ידע ב Windows Internals-וב windbg-בפרט ,כאשר ניגש אל האתגר בשונה
משאר האתגרים באתר ,הוא אינו מכיל תיאור אלא את הקובץ  xpect_da_bluz.sysבלבד אשר מרמז לנו
שמדובר בדרייבר והשם כנראה סלנג של  expect the bluesשמרמז לנו שאנחנו כנראה נחטוף כמה
 BSODsבדרך.
נפתח את הקובץ ב IDA-ונעבור על ה DriverEntry-שזו פונקציית ה Entry-Point-הדיפולטיבית בדרייברים,
נוכל לראות שלא קורה שם הרבה ,מלבד לכמה דברים בודדים :רישום ויצירת  Deviceלדרייבר וSymlink-
(על מנת שאפליקציות  Usermodeיוכלו לפנות לדרייבר) ,בדיקה שמרמזת לנו שהדרייבר נכתב עבור
 Windows 7בלבד ופונקציות קטנות שלא נראה שיש שם המשך ל Flow-של הקוד ,לא רואה שם הרבה.
כדי להתקין את הדרייבר נשתמש בפקודה הבאה:
sc create DRIVERNAME type= kernel binpath= PATH

כאשר מנסים לטעון את הדרייבר אנחנו מקבלים את ההודעת שגיאה הבאה ,שגורמת לווינדוס לנקות את
הדרייבר מהזיכרון ,מה שמוזר:
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מי שפתח את האתגר ב IDA-ניסה לעשות ( F5קיצור דרך ב IDA-לביצוע  Decompileלאסמבלי) נוכח
לגלות שה Decompiler-נכשל בעבודתו ולא מצליח לייצר  Pseudo-C Codeמתוך קוד האסמלי בפונקציות.
לאחר לא מעט מחקר על הסיבה לדבר ומציאת מכנה משותף לפונקציות בתוכנית ניתן להבחין שיש
שימוש מוזר ב Intel TSX-בדרייבר ,למי שלא מכיר  Intel TSXהינו  Extensionשל אינטל לtransaction -
.based lock-free synchronization mechanism
לא נמצא תיעוד ברשת לשיטה זו עבור הכשלת  ,IDAמתברר ש CyberArk-מצאו שיטה להשתמש בIA -
 Extensionבצורה כזו שתכשיל את ה Decompiler-של :IDA

כאשר נעשה  Decompileלפונקציה מסוימת בדרייבר נקבל את ה output-הבא:

ניתן לראות שהפיצ'ר לא מספק מידע שימושי במיוחד עבור הפונקציות .על מנת להתגבר על טכניקה זו
נצטרך לבצע  patchingל xbegin-ו xend-ולשנותם ל.NOPs-
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לאחר מכן נוכל להשתמש ב hexrays-כרגיל .נמשיך לחקור את פונקציית ה ,DriverEntry-נוכל לראות
קוראים את הרשומה  0x176ב MSR-אשר מכילה את ה kernel ep-עבור  sysenterומעבירים אותו
לפונקציה:

[בוצע  rebase 0ב IDA-על מנת לאפשר לכולם להבין איפה נמצאים באתגר]

הפונקציה הזו עושה  page alignmentלפוינטר שהועבר לה ואז מחפשת לאחור (כל איטרציה מורידה
 )PAGESIZEאת ההתחלה של ה .)..MZ( PE file-מטרתה של פונקציה זו היא כמובן למצוא את הbase -
 addressשל  ntoskrnlככל הנראה על מנת לאתר כתובות של פונקציות בקרנל:

לאחר מכן הדרייבר אוסף כל מיני מידע אודות סביבת בריצה ככל הנראה לשימוש מאוחר יותר ,כגון:
כתובות של פונקציות בדרייבר ,ערך רשומת  0x2eב( IDT-כתובת  legacyלקריאות  syscallמיוזרמוד) ,ה-
 CPUהנוכחי וכו'.
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מיד לאחר מכן מתבצעת החלפה של רשומה  0ב IDT-באמצעות הפונקציה ב 0x15D0 offset-אשר תבצע
זאת באמצעות הפקודת מכונה :SIDT

על מנת לראות מה נמצא במיקום  0ב IDT-נריץ את הפקודה הבאה ב:windbg-

לאחר מכן הקוד שם  0xdeadbeefבאוגר ( ECXבשלב הזה לא ברור עדיין למה) ,מבצע חילוק ובודק אם
התוצאה שווה ל ,7331-במידה ולא  -הקוד ייצא ויחזיר  0x0C0000001למערכת ההפעלה (NTSTATUS
:)STATUS_UNSUCCESFUL

מהתבוננות בקוד ניתן לראות שהתוצאה לא תהיה שווה  1337אף פעם ,נמשיך ונחקור את שאר
הפונקציות על מנת להבין כיצד הדרייבר ממשיך לרוץ לאחר שמערכת ההפעלה מורידה אותו מהזיכרון.
אנו יודעים שלפני כן הפונקציה החליפה את רשומה  0ב IDT-של ה CPU-הנוכחי באופסט משלה ,לאחר
מחקר בגוגל אנו יודעים שמיקום  0ב IDT-הינו ה handler-של  ,divide faultsשנמצא בכתובת
.nt!KiDivideErrorFault
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הכתובת שתחליף את ה divide faults handler-נמצאת באופסט ( 0x1690קראתי לה  trampolineב)IDB-
בדרייבר:

לאחר חקירת הפונקציה הזו אנו מבינים שהיא לעושה הרבה מלבד בדיקה אם ב ECX-יש ,0xdeadbeef
במידה וכן היא קופצת ל fault handler-המקורי ,במידה ולא היא ממשיכה וקוראת לnt!KfLowerIrql-
ומורידה את ה interrupt request level-ל.PASSIVE_LEVEL-
לאחר מכן היא מעבירה כל מיני פרמטרים שנאספו ב DriverEntry-לכתובת שנאספה גם היא ב-
 DriverEntryוחוזרת לקוד שמטפל בתוצאת החילוק.
הפונקציה הזו (נקרא לה  stealth_routineלעת עתה) תשחזר את הרשומה המקורית ב IDT-ולאחר תשיג
פוינטרים לכל מיני פונקציות עזר בצורה דינאמית ,שמות הפונקציות הוצפנו על מנת למנוע מחקר סטטי
קליל ,לאחר מכן ניתן לראות שהפונקציה מקצה זיכרון בר הרצה בגודל ה( DriverSize-שהועבר ל-
 )DriverEntryעם  Pool Tagעם הערך ’:‘0000

כמו כן ניתן לראות שהקריאה לפונקציה  xor_decipherמתבצעת על ידי  push&jmpעל מנת לבלבל.
בשלב הזה ניתן להסיק בביטחון שהדרייבר מעתיק את עצמו למיקום דינאמי בזיכרון על מנת להמשיך
לרוץ לאחר שמערכת ההפעלה "תחזיר" את הדפים בירידת הדרייבר.
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לאחר העתקת הדרייבר בשלמותו לדפים שהוקצאו כרגע ,ניתן לראות כי הקוד מחפש  placeholderבחלק
אחר בקוד ומכניס לשם פוינטר ל ,global structure-פעולה זו נעשית על מנת לשמור על  contextלאחר
מעבר לתצורת ריצה של .rootkit
כמו כן ,ניתן לראות כי הקוד מחפש אופסט מסוים בקוד של  ,ntoskrnlמבצע  decodeלrelative call -
 addressשקיים באופסט ומחפש  patternמסוים בקוד והופך ביט אחד בקוד.
לאחר חקירת העניין נראה שבדיקת החתימות ב Windows-מציקה לדרייבר והוא מבצע  patchבזמן ריצה
לקוד מ 0x75-ל( 0x74-מ JNE-ל )JE-על מנת לעקוף את בדיקת החתימה:

מכיוון שהזיכרון של  NTOSKRNLהוא  RXניתן לראות שהפונקציה קודם מכבה את ה WP bit-באוגר ,CR0
פעולה זו מכבה את הגנת הכתיבה במעבד ומאפשר כתיבה לזיכרון של .NTOSKRNL
כרגע הדרייבר יכול להרשם ל-CALLBACK-ים ללא שום בעיה ,ניתן לראות בהמשך הקוד שהדרייבר מבצע
הרשמה לפונקציה  nt!PspSetCreateProcessNotifyRoutineאשר תודיע לדרייבר כל פעם שפרוסס חדש
נוצר או כשפרוסס מת.
מעניין ,כעת נסתכל בקוד של הפונקציית  callbackונבחין שה  placeholderבגודל  4בתים ()0xCCCCCCCC
שהוחלף ב stealth_routine-נמצא בפונקציית  callbackזו ,לצורך הנוחות נקרא לה .notifyroutine
בהמשך הפונקציה ניתן לראות איתחול של המחרוזת  UNICODEהזו .C:\k.d\??\ :מחרוזת זו משמשת
לבדוק האם התהליך הנוכחי (זה שנוצר בעת קריאה לפונקציית ה )callback-בעל הנתיב המלא .C:\k.d
כלומר אינו בעל סיומת .EXE
בעזרת

פונקציות

מסוימות

שתורגמו

בstealth_routine-

הקוד

מבצע

reference

( )ObOpenObjectByPointerלאובייקט לפי הפוינטר שהגיע בעת הקריאה ל ,notifyroutine-פעולה זו
תאפשר לפונקציה לקבל  handleל ,C:\k.d-כמובן רק עבור פרוסס שנוצר בשם זה:
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לאחר מכן תתבצע קריאה של  3בתים מה  .file_base+0x24שלושת הבתים הללו יחליפו  3פעולות NOP
בהמשך הקוד.
בסיום הפונקציה ,הקוד יבצע איטרציה על מערך בתים שנראה כך:
0x75, 0x11, 0x25, 0x11, 0x73, 0x11, 0x25, 0x11, 0x4e, 0x11, 0x75, 0x11,
0x4e, 0x11, 0x75, 0x11, 0x25, 0x11, 0x73, 0x11, 0x25, 0x11, 0x4e, 0x11,
0x75, 0x11, 0x20, 0x11, 0x22, 0x11, 0x30

ניתן לראות בקוד שבכל איטרציה נלקח בית אחד מתוך המערך ובתוך הלולאה הקוד יריץ את  3הבתים
במקום פעולות ה NOP-המופיעות בקוד:

לאחר מכן הקוד ייקח את יבנה אובייקט  Unicodeויעביר אותו לפונקציה  nt!ExRaiseHardErrorעם פוינטר
למערך הנ"ל כ.string buffer-
בשלב הזה קל להבין ששלושת הבתים הללו צריכים להיות  .XOR ECX, 0x11מכיוון שמדובר במחרוזת
יוניקוד המורכבת מ 2-בתים עבור כל תו ובמחרוזת ישנם המון בתים ( )0x11החוזרים על עצמם ניתן
להבין שהמפתח הינו .0x11
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PyV - )שלב בונוס (התקבל בכנס עצמו

ים-Opcode- נצטרך להבין מה הNoWare  כמו באתגר, ושוב אנחנו מתחילים עם קובץVM שוב אתגר
:הרלוונטיים שיעזרו לנו לפתור את האתגר
import sys
class m():
def __init__(self, arg):
self.i = 0
self.s = [0] + [ord(c) for c in arg]
self.i_s = []
self.c = bytearray(b
'\x08\x44\x08\x29\x03\x00\x08\x10\x01\x00\x04\x00\x01\x00\x08\x03\x08\x4f\x02' \
'\x00\x0c\x00\x04\x00\x01\x00\x05\x32\x0d\x54\x0d\x72\x0d\x79\x0d\x20\x0d\x41' \
'\x0d\x67\x0d\x61\x0d\x69\x0d\x6e\x0d\x2e\x0e\x00\x05\x54\x08\x1f\x0b\x00\x08' \
'\x10\x01\x00\x04\x00\x01\x00\x08\x64\x08\x20\x03\x00\x08\x1f\x01\x00\x08\x01' \
'\x01\x00\x04\x00\x01\x00\x0a\x00\x08\x64\x0c\x00\x04\x00\x01\x00\x08\xf3\x08' \
'\xff\x02\x00\x08\x1c\x01\x00\x08\x0f\x03\x00\x08\x0d\x01\x00\x04\x00\x01\x00' \
'\x08\x12\x08\x34\x08\x2e\x01\x00\x01\x00\x04\x00\x01\x00\x05\xa2\x0c\x08\x1e' \
'\x08\x1d\x08\x0f\x08\x15\x01\x00\x01\x00\x01\x00\x04\x00\x01\x00\x08\xf2\x08' \
'\xa6\x03\x00\x04\x00\x01\x00\x05\xb2\x0d\x08\x43\x08\xbb\x01\x00\x08\xcb\x03' \
'\x00\x04\x00\x01\x00\x05\x83\x08\x30\x04\x00\x01\x00\x08\x91\x08\xff\x02\x00' \
'\x04\x00\x01\x00\x08\xff\x08\xa0\x03\x00\x04\x00\x01\x00\x09\x34\x08\x7b\x04' \
'\x00\x01\x00\x08\x01\x08\x7f\x01\x00\x08\xee\x02\x00\x04\x00\x01\x00\x08\xa8' \
'\x0b\x00\x0b\x00\x08\xc7\x0c\x00\x0c\x00\x03\x00\x04\x00\x01\x00\x08\x10\x08' \
'\x33\x01\x00\x04\x00\x01\x00\x08\xcc\x08\x22\x03\x00\x08\x11\x03\x00\x08\x94' \
'\x03\x00\x04\x00\x01\x00\x08\x1d\x08\x55\x01\x00\x04\x00\x01\x00\x08\xbb\x08' \
'\xfa\x03\x00\x04\x00\x01\x00\x08\x00\x0b\x00\x04\x00\x06\x1c\x0d\x47\x0d\x72' \
'\x0d\x65\x0d\x61\x0d\x74\x0d\x20\x0d\x4a\x0d\x6f\x0d\x62\x0d\x21\x00\x00')
self.o = {
0x00: lambda: (self.i + 2, self.s, self.i_s),
0x01: lambda: (self.i + 2, self.s + [self.s.pop() + self.s.pop()], self.i_s),
0x02: lambda: (self.i + 2, self.s + [self.s.pop() - self.s.pop()], self.i_s),
0x03: lambda: (self.i + 2, self.s + [self.s.pop() ^ self.s.pop()], self.i_s),
0x04: lambda: (self.i + 2, self.s + [{True: 0, False: 1}[self.s.pop() == self.s.pop()]],
self.i_s),
0x05: lambda: ((self.c[self.i + 1]), self.s, self.i_s),
0x06: lambda: ({0: self.c[self.i + 1], 1: self.i + 2}[self.s.pop()], self.s, self.i_s),
0x07: lambda: ({0: self.i + 2, 1: self.c[self.i + 1]}[self.s.pop()], self.s, self.i_s),
0x08: lambda: (self.i + 2, self.s + [self.c[self.i + 1]], self.i_s),
0x09: lambda: (self.c[self.i + 1], self.s, self.i_s + [self.i + 2]),
0x0a: lambda: (self.i_s.pop(), self.s, self.i_s),
0x0b: lambda: (self.i + 2, self.s + [self.s.pop() + 1], self.i_s),
0x0c: lambda: (self.i + 2, self.s + [self.s.pop() - 1], self.i_s),
0x0d: lambda: (self.i + 2, self.s, sys.stdout.write(chr(self.c[self.i + 1])) or self.i_s),
0x0e: lambda: (len(self.c) - 1, self.s, self.i_s),
}
def e(self):
while self.i < len(self.c):
self.i, self.s, self.i_s = self.o[self.c[self.i]]()
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if __name__ == "__main__":
"print "Please Enter a Password:
)p = sys.stdin.read(20
)m = m(p
)(m.e

מניחוש בלבד אפשר להבין שהדגל הוא בעצם הסיסמה (בעיקר בגלל הגודל שלו) self.o ,מכיל את כל ה-
-Opcodeים self.c ,הוא הסקשן של הקוד ו self.stack-הוא כנראה ה.Stack-
אם נביט טוב טוב בפונקציות של ה-Opcode-ים נוכל לתרגם אותם :למשל ,ה 0x00 Opcode-לא עושה
דבר זה אומר שהוא  .NOPה 0x01 Opcode-לוקח  2ערכים מה Stack-מחבר ביניהם ומחזיר אותם ל-
 Stackכלומר הוא  0x02 .ADDהוא  0x03 ,SUBהוא  XORוהחשוב ביותר  0x04הוא .CMP
כמו בתהליך  Reversingרגיל מה שנרצה זה להבין עם איזה ערך מתבצעת ההשוואה ,לשם כך נשים
 Breakpointעם ה Opcode-הזה (בשביל זה נצטרך להפוך את ה lambda-לפונקציה רגילה) .במקום
הסיסמה נשים " "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAכדי שנדע מה הערכים של ההשוואה מה הערכים של ה-
 Inputשלנו.

אנחנו רואים שתתבצע השוואה בין התו  )"{"( 125לתו  .)"A"( 65כלומר התו הראשון שאנחנו מחפשים
הוא

"{"

(שהוא

בתכלס

התו

האחרון

של

הדגל),

אז

נחליף

את

הpassword-

ל-

"} "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAונבדוק מה קורה בבדיקת התו השני.

כלומר התו השני הוא  ,)"K"( 75אם נמשיך בדרך הזאת עוד  18פעמים נוכל לגלות את כל הדגל ,כמובן
שאפשר לעשות את זה פחות פעמים כי את תחילת הדגל אנחנו כבר יודעים ("{ .)"ArkConנשים את הדגל
}( ArkCon{d0_n0T_5t4cKהדגל שמצאנו לאחר השלמת כל איטרציות ההשוואה) בתור סיסמה.
ונקבל את הפלט "! ."Great Jobזה מעניין ש Opcode-אחד בלבד עזר לנו לפתור את האתגר כולו .אם בכל
מקרה מעניין אותכם לראות את הפעולות המלאות של האיטרציות הראשונות שפיענחתי בשביל להבין את
הקוד לעומק:
(self.code = bytearray
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# 0) PUSH 0x44
'b'\x08\x44
# 2) PUSH 0x29
'b'\x08\x29
# 4) XOR 0x44, 0x29
'b'\x03\x00
# 6) PUSH 0x10
'b'\x08\x10
# 8) ADD 0x6d, 0x10
'b'\x01\x00
'}' # 10) CMP password[-1],
'b'\x04\x00
# 12) ADD
'b'\x01\x00
# 14) PUSH 0x03
'b'\x08\x03
# 16) PUSH 0x4f
'b'\x08\x4f
# 18) SUB 0x03, 0x4f
'b'\x02\x00
# 20) DEC
'b'\x0c\x00
'# 22) CMP password[-1], 'K
'b'\x04\x00
...
)

סיכום
כל אחד מהאתגרים היה שונה באופיו וביכולות הנדרשות כדי לפתור אותו .כל אתגר מעולם תוכן אחר:
 Drivers ,Forensics ,Reverse Engineeringומכונות וירטואליות.
אני לגמרי יכול לראות -CTFים משתלבים כתנאי קבלה לכנסים ,עבודה ועוד .אני מבין את האנשים שלא
התחברו לאתגר הכנס עקב הזמן שלוקח לפתור את האתגרים (שכנראה אין להם) אך ממליץ להם לנסות
ולפתור אתגרים כאלה בעתיד כי יחד עם זאת שהאתגרים מראים שהכנס מתאים להם גם לפעמים אפשר
ללמוד בהם דברים חדשים.
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על צוות המחקר של Cyber Ark
מאחורי כנס ה ArkCon-ואתגריו עומד גוף המחקר של  ,CyberArkהעונה לשם  .CyberArk Labsהגוף מונה
כיום כ 15-חוקרים המגיעים מרקעים שונים ,לרוב מיחידות מודיעין או דומות להן בצבא .הגוף מתנהל
באופן עצמוני לחלוטין בתוך הארגון ,ולמעשה מתנהל כמעין סטארטפ על כל המשתמע מכך.
אחת ממטרות ה Labs-היא שיתוף פעולה וידע ,בין אם זה באמצעות השתתפות בכנסים גדולים ,הכשרות
ועתה גם אירוח כנס ברוח ה.ArkCon-
בשל המקום המוגבל ,הגוף החליט להשיק אתגרים ייחודיים אשר יקנו לאלו שאינם בקהילה המובילה
והצפופה של חוקרי אבטחת המידע ,כרטיס כניסה והזדמנות להשתלב כדם חדש במערכת .האתגרים
נכתבו לאחר מחשבה רבה ע"י שניים מצוות המחקר :שקד ריינר וכסיף דקל.
הגוף מודה לכל  +700המשתתפים שניסו לפתור את האתגר ,לזוכים ולאלכס יונסקו שהתארח כמרצה
מרכזי.

קישורים בנושא
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3736270,00.html



http://lcamtuf.coredump.cx/afl/



https://toastedcornflakes.github.io/articles/fuzzing_capstone_with_afl.html



תודות
תודה לשקד רינר וכסיף דקל על כתיבת האתגרים והעזרה במאמר ,ולדורון על ארגון הכנס.

על המחבר


תומר זית ( :)RealGameחוקר אבטחת מידע בחברת  F5 Networksוכותב .Open Source
o

אתר אינטרנטhttp://www.RealGame.co.il :

o

אימיילrealgam3@gmail.com :

o

https://github.com/realgam3 :GitHub

פתרון אתגריArkCon 2018
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,96יולי 2018
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