Intel Paging & Page Table Exploitation on Windows
מאת יובל עטיה

הקדמה
בשנת  ,1985המעבד  i386של  Intelיצא לעולם ,והיה המעבד הראשון של  Intelשתמך בפקודות ובמרחב
זיכרון של -32ביט .כמו כן ,הוא גם היה המעבד הראשון של  Intelשהכיל יחידה לניהול זיכרון ( MMU -
 )Memory Management Unitשתמכה ב ,Paging-או בעברית " -דפדוף" .ויקיפדיה מגדירה דפדוף כנדבך
חשוב במימוש זיכרון וירטואלי בכל מערכות ההפעלה המודרניות ,המאפשר להן להשתמש בדיסק
הקשיח עבור אחסון נתונים גדולים מבלי להישמר בזיכרון הראשי.
בינואר  Microsoft ,2018מוציאה תיקון ל - Meltdown-חולשת המעבדים ששיגעה את העולם (ביחד עם
 Meltdown .)Spectreהיא חולשה שאפשרה לתהליך זדוני לקרוא את כל הזיכרון במערכת ,גם אם הוא
לא מורשה לכך (כולל  .)Kernel-Memoryבתיקון ,הוצג חור אבטחתי חדש  -ביט ה Owner-של הself-ref -
 entryב PML4-הודלק (לא לדאוג ,נסביר את כל המונחים הללו במהלך המאמר) ,מה שאפשר לכל תהליך
זדוני לקרוא את כל הזיכרון במערכת במהירות בסדר גודל של  ,GB/sוכן לכתוב באופן שרירותי לכל
כתובת במרחב הזיכרון (שוב ,גם כתובות קרנליות) .החולשה זכתה לשם  ,Total Meltdownונסגרה
בעדכון אבטחה  ,Out-Of-Band( OOBעדכון שלא נעשה ב Patch Tuesday-הקבוע) בסוף מרץ .2018
החולשה השפיעה על  Windows 7 64-bitוכן על .Windows 2008R2 64-bit
כל אדם שעוסק בעולם התוכנה מכיר את המונח "זיכרון" ,וכל בעל מקצוע שמכבד את עצמו בתחום מכיר
את המונחים "זיכרון וירטואלי" ו"זיכרון פיזי" ,לפחות ברמה שטחית .למרות זאת ,אופן ניהול הזיכרון הוא
נושא פחות מוכר ,ויש לו הרבה השלכות מבחינה אבטחתית.
במהלך המאמר הזה ,נסקור כיצד מנוהל הזיכרון במערכות הפעלה מודרניות  -החל מדיון על מונחים
בסיסיים כמו זיכרון וירטואלי ופיזי וההבדל ביניהם ,ועד דוגמות פרקטיות לתרגום כתובות וירטואליות
לפיזיות במערכות ההפעלה החדשות ביותר .לאחר שנצבור מספיק ידע ,נדבר על ניצול המנגנון לצורך
אקספלויטציה  -נציג מספר רעיונות ושיטות לניצול מנגנון ה Paging-למטרות הסלמת הרשאות/הרצת קוד
ב Ring-0-תחת הגנות מודרניות כמו .SMEP
נציין שבמהלך המאמר ,נדון ב Paging-תחת  Windowsמעל מעבדי .Intel

במהלך המאמר ,אסתמך על כך שהקורא מכיר את עולם ה Kernel Exploitation-ואת הקשיים שבו,
לפחות ברמה סבירה .המאמר מיועד לשמש כחלק נוסף בסדרת המאמרים שפרסמתי בנושא
אקספלויטציית  Kernelב , Windows-ולכן לעיתים אשתמש במונחים לא טריוויאליים ללא פירוט .עם זאת,
אין זה תנאי הכרחי לקרוא את המאמרים הקודמים בסדרה על מנת להבין את המאמר הנוכחי ,ובמידה
והקורא נתקל במונח לא מוכר  -לרוב יספיק לדפדף (הבנתם?) במאמרים הקודמים.

Virtual Memory vs Physical Memory
הסעיף הנוכחי מבוסס על הקורס " "Virtual Memoryשל  ,David Black-Schafferשזמין ב.YouTube-
בעבר ,לא הייתה קיימת ההפרדה בין זיכרון וירטואלי לזיכרון פיזי  -כל התכניות חלקו אותו מרחב זיכרון -
זיכרון פיזי .ברמה הפשוטה ביותר ,זיכרון פיזי ,או  ,Physical Memoryהוא הערך שעונה על השאלה
"כמה  RAMמותקן במחשב שלך" .זיכרון פיזי הוא הזיכרון הראשי אליו המעבד מבצע כתיבה/קריאה.
בתקופה בה כל התכניות רצו ישירות מעל זיכרון פיזי ,מכל תכנית היה מצופה להשתמש רק באזור
הזיכרון שהיה שייך לה ,אבל לא הייתה אכיפה של ממש על כך  -כל תכנית יכלה לכתוב לכל כתובת
בזיכרו ן ,גם אם הכתובות היו בשימוש מערכת ההפעלה .מעבר לסכנה הברורה שכרוכה בכתיבה לזיכרון
המערכת ,משמעות נוספת היא שלא תהיה הפרדה בין תהליכים ,ותהליכים יוכלו לדרוס את הזיכרון אחד
של השני .התמונה הבאה ממחישה מצב כזה :שני תהליכים שונים A ,ו ,B-ניגשים באופן קבוע לכתובת
 0x1337ומשתמשים בה בשביל לאחסן מידע חשוב .מכיוון ששני התהליכים ניגשים לכתובת הפיזית
 ,0x1337הם עלולים לדרוס אחד לשני את המידע באופן קבוע.

בעיה נוספת בגישה ישירה לזיכרון פיזי היא "חורים" שעלולים להיווצר בזיכרון ,מה שמוביל לניצול לא יעיל
של הזיכרון .במידה ויש לנו  4GBשל זיכרון פיזי .נדמיין שיש לנו  3תכנות :תכנה  Aצריכה  2GBשל זיכרון
רציף ,תכנה  Bצריכה  1GBשל זיכרון רציף ,ותכנה  Cצריכה  2GBשל זיכרון רציף .כמו כן ,נניח שכל
הזיכרון הפיזי פנוי בנקודת ההתחלה .נניח שנרצה להריץ את תכנה  Bולאחר מכן את תכנה  .Aלהלן
חלוקת זיכרון אפשרית בין התכניות:
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נניח שתכנית  Aסיימה את ריצתה ,כעת הזיכרון שלנו נראה כך  1GB -פנוי 2GB ,תפוסים ,ועוד  1GBפנוי.
נרצה להריץ את תכנית  .Cלצערנו ,אנחנו לא יכולים להעניק לתכנית  Cאת הזיכרון שהיא צריכה ,למרות
שהזיכרון הפנוי הכולל שלנו דווקא כן מספיק לריצה שלה.
עוד בעיה בריצה מעל זיכרון פיזי היא שלעיתים ,פשוט אין לנו מספיק זיכרון פיזי  -יכול להיות שהמעבד
שלנו תומך במרחב כתובות ובפקודות של  32ביט ,אבל בפועל יש לנו רק  ,2GB RAMכלומר הזיכרון הפיזי
שלנו נע בין הכתובות  0ל .0x7FFFFFFF-במידה ותכנית תנסה לגשת לכתובת  - 0xFFFC0000גישה תקינה
לחלוטין  -תתרחש קריסה.
זיכרון וירטואלי ,או  , Virtual Memoryהוא טכניקה לניהול זיכרון אשר מספק אבסטרקציה של המשאבים
שבאמת זמינים למחשב ,ויוצרת השלייה למשתמשים (של הזיכרון הוירטואלי) של רחב כתובות גדול
מאוד .הזיכרון הוירטואלי ממופה לכל תהליך באופן נפרד (כלומר ,הכתובת הוירטואלית  0x1337בתהליך
 Aלא בהכרח תמופה לאותה כתובת פיזית כמו הכתובת הוירטואלית  0x1337בתהליך .)B
נבחן כיצד זיכרון וירטואלי פותר את הבעיות שהצגנו :בעיית בידוד התהליכים נפתרת בכך שמרחב
הזיכרון הוירטואלי הוא פר-תהליך ,כלומר לכל תהליך מרחב זיכרון וירטואלי משלו עם מבני מיפוי משלו
(שעוזרים לתרגם כתובת וירטואלית לפיזית) .נציין גם שזיכרון וירטואלי מדמה לכל תהליך מרחב זיכרון
גדול ורציף.
בעיית ה"חורים" בזיכרון נפתרת בכך שבעזרת זיכרון וירטואלי ,נוכל לנהל את הזיכרון הפיזי באופן חכם
יותר .הבעיה השלישית שהצגנו  -גישה לכתובות זיכרון גבוהות בהיעדר מספיק זיכרון פיזי  -נפתרת גם
היא בעזרת זיכרון וירטואלי ,וזאת משום שניתן למפות את הכתובת הוירטואלית ( 0xFFFC0000כתובת
זיכרון גבוהה בזיכרון  )32-bitלכתובת הפיזית  ,0x10000ובכך לאפשר לתהליך גישה לכתובת גבוהה.
כמו כן ,מעבר למיפוי ל ,RAM-כתובות זיכרון וירטואלי יכולות להיות ממופות גם לדיסק (ל,)Pagefile-
בעזרת  , Pagingוכך לאפשר לתהליכים לנצל יותר זיכרון משקיים במערכת בפועל (על ידי Paging-Out
חכם של זיכרון משומש ל , Pagefile-והקצאה מחדש של הזיכרון הפיזי ששוחרר לכתובות וירטואליות
חדשות).
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התרשים הבא ,הלקוח מויקיפדיה ,מתאר בכלליות את הקשר בין זיכרון וירטואלי לזיכרון פיזי:

כפי שנראה בהמשך ,כתובות וירטואליות עוזרות לנו להבין כיצד לתרגם את הכתובות לכתובות פיזיות.

Intel Paging
כפי שציינו בסעיף הקודם ,זיכרון וירטואלי מוגדר עבור תהליך ,כך שעבור כל תהליך מוגדרים מבני מידע
אשר עוזרים לתרגם כתובות זיכרון וירטואליות לכתובות פיזיות .בסעיפים הקרובים ,נדון במבנים
המאפשרים את התרגום ,וכן באופן התרגום עצמו ,תחת ארכיטקטורת מעבד שונות  x86 ,x86 -עם ,PAE
ולבסוף .x86_64 -
כאמור ,נתאר את המימוש תחת מעבדי  Intelבלבד .נוכל לזהות את סוג המעבד של המכונה בWinDbg-
בעזרת הרצת הפקודה  ,!cpuinfoוכן על ידי הרצת  coreinfo.exeמ .SysInternals-הכלי השני שציינו
יספק לנו מידע רב יותר משמעותית אודות המעבד ,כמו מצב תמיכת המעבד בתכולות מסוימות (כמו
 SMEPו .)SMAP-להלן דוגמה לשימוש ב !cpuinfo-על מנת לזהות שהמכונה משתמשת במעבד :Intel
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x86 Paging
כאמור ,כתובת וירטואלית (להלן  )VA - Virtual Addressמומרת בסופו של דבר לכתובת פיזית (להלן PA -
 .) Physical Addressמשום כך ,צריך להיות מבנה נתונים מסוים אשר ממפה בין כתובות וירטואליות
לפיזיות .ננסה להבין את התהליך אשר הוביל לפיתוח מבני הנתונים הקיימים ב .x86-נקודה שחשוב
שנזכור היא ,שמבני המיפוי חייבים להיות קיימים עבור כל תהליך ,ובאופן טבעי יתפסו זיכרון גם הם .כמו
כן ,נציין שכל איבר בכל אחד ממבני המיפוי הוא בגודל  4בתים.
כמובן שהמימוש ה נאיבי ביותר יהיה טבלה אשר ממפה בין כל כתובת וירטואלית לכתובת פיזית ,ביחס של
 .1:1גם הבעיה במימוש הזה היא ברורה  -במידה ונרצה לספק לכל תהליך מרחב כתובות וירטואלי של
( 4GBכזכור ,אנו מדברים על ארכיטקטורת -32ביט) ,נצטרך מיפוי בגודל פיזי של  4( 16GBבתים כפול
 2^32כתובות) עבור כל תהליך  -רעיון לא ריאלי בכלל.
השלב הבא שלנו יהיה לחלק את הקצאות הזיכרון לגדלים מסוימים  -אם לא נאפשר הקצאה של זיכרון
שהוא לא מכפלה של גרנולריות מסוימת ,נניח  0x1000( 4KBבתים  -להלן עמוד או  ,)Pageלא נצטרך
למפות כל כתובת וירטואלית לכתובת פיזית ,אלא רק כתובות מיושרות לכפולות של  .0x1000כך לדוגמה,
אותו איבר במבנה אשר ימפה בין  VAsל PAs-יספק את המיפוי הן עבור הכתובת  0x10547והן עבור
הכתובת  - 0x109f0נמצא את המיפוי על סמך  20הבתים העליונים של הכתובת ואיפוס  12הבתים
התחתונים (הכתובת שתתקבל עבור שתי הכתובות שהצגנו היא  ,)0x10000ו 12-הבתים התחתונים
ישמשו כהיסט בעמוד הזיכרון הפיזי .כך לדוגמה ,אם בטבלת המיפוי שלנו (מעתה  Page Table -או ,)PT
האיבר אשר ממפה את העמוד שלנו לכתובת פיזית (להלן  Page Table Entryאו  )PTEימפה את העמוד
לכתובת הפיזית  ,0x5000אז ה PA-של הכתובות הוירטואליות שהצגנו מוקדם יותר בדוגמה יהיו 0x5547
ו ,0x59f0-בהתאמה .האיור הבא מדגים זאת:
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עבור הפתרון שהצענו ,נצטרך "רק"  ,)4GB/4KB=1MB( PTEs 0x100000כלומר נצטרך  4MBשל מיפוי
עבור כל תהליך .אגב ,מספר הבתים על פיהם בחרנו למצוא את ה )20( PTE-לא נבחרו באופן שרירותי -
 2^20יעניק לנו בדיוק את מספר ה PTEs-שנצטרך .אומנם  4MBלא נשמע נורא במיוחד במחשבה תחילה,
אבל חשוב להבין שמדובר ב 4MB-עבור כל תהליך ,שחייבים להיות ממופים תמיד ,גם אם בפועל התהליך
לא משתמש בכל מרחב הזיכרון הוירטואלי שברשותו.
מבדיקה שערכתי הרגע ,נכון לרגע זה רצים במערכת שלי  215תהליכים ( Chromeאשם בחלק נכבד
מהם ,אבל זה לא חשוב)  -אם הוא היה משתמש בפתרון שהצענו ,שנקרא גם Single-Level Page Table
(מכיוון שיש רק מבנ ה אחד שאנו נעזרים בו על מנת לתרגם זיכרון וירטואלי לפיזי) ,היה צריך "לבזבז"
 )!( 860MBמה RAM-רק עבור מבני מיפוי .כמו כן ,בכל פעם שיתבצע  ,Context-Switchנצטרך למפות
מחדש  4MBשל זיכרון וירטואלי .כמובן שזה עדיין לא ריאלי ,במיוחד לא כשאמרנו שאחד הרעיונות של
זיכרון וירטואלי הוא ליצור תחושה שקיים במערכת יותר זיכרון משנגיש לה באמת.
מה אם נחלק את העמודים ל"תיקיות" ( ,)Directoriesכך שבכל תיקייה יהיו בדיוק  1024עמודים ,ונשתמש
ב" 1024-תיקיות" בסך הכל ( 4KBלעמוד כפול  1024עמודים ,כפול  1024תיקיות ,שקול ל 4GB-ממופים).
בצורה הזו ,נצטרך למפות רק עמוד זיכרון אחד ( )4KBעבור מבנה התיקיות ,אשר נקרא Page Directory
(או  ,)PTועוד  4KBכפול מספר התיקיות שנמצאות בשימוש כרגע (כל איבר ב Page Directory-נקרא Page
 ,Directory Entryאו  .)PDEכמובן שבאופן החלוקה שהצענו ,כל  PDEיכול למפות עד  4MBשל זיכרון
( Page Tableאחד של  .)PTEs 1024שיטת החלוקה הזאת חסכונית יותר מהקודמת באופן משמעותי.
על מנת לממש שיטה זו ,נשנה את האופן שבו נתרגם את ה VA-בצורה הבאה 12 :הבתים התחתונים
ישמשו ,כמו קודם ,כהיסט בעמוד הזיכרון הפיזי 10 .הבתים הבאים ישמשו למציאת האיבר במבנה
התיקיות ,ו 10-הבתים הבאים ישמשו למציאת ה .PTE-כמו שכל  PTEמכיל כתובת פיזית של עמוד אליו
ממופה העמוד הוירטואלי ,כך גם כל  PDEיכיל כתובת פיזית של עמוד בו יושב ה Page Table-תחתיו נמצא
מידע המיפוי עבור העמודים השייכת לאותו .Directory
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הפתרון החדש שהצענו הוא בדיוק האופן שבו מתבצע  Pagingבארכיטקטורת  .x86האיור הבא ,אשר
לקוח מ ,coresecurity.com-ממחיש את אופן תרגום הכתובות תחת הארכיטקטורה הנ"ל:

נסביר את אופן התרגום:
 .1תחילה ,נפצל את הכתובת הוירטואלית ל 3-חלקים  10 -ביטים עליונים 10 ,הביטים שאחריהם ו12-
הביטים התחתונים.
 .2ניקח את עשרת הביטים העליונים  -הם ישמשו כאינדקס של ה PDE-תחתיו יושב העמוד אליו הכתובת
שלנו שייכת .כאמור ,גודל כל  PDEהוא  4בתים ,לכן אם ערכם של  10הביטים העליונים הוא  ,0x20אז
ה PDE-שלנו ימצא בהיסט של  0x80בתים מתחילת ה.PD-
 .3ב PDE-נמצא את הכתובת הפיזית של ה Page Table-הרלוונטי.
 .4ניקח את עשרת הביטים הבאים  -הם ישמשו כאינדקס של ה PTE-ב Page Table-שמצאנו ב.PDE-
כאמור ,גודל כל  PTEהוא  4בתים ,לכן אם ערכם של  10הביטים הללו הוא  ,0x15אז ה PTE-שלנו
ימצא בהיסט של  0x60בתים מהכתובת של ה Page Table-שחילצנו מה.PDE-
 .5ב PTE-נמצא את הכתובת של העמוד הפיזי אליו ממופה עמוד הזיכרון הוירטואלי אליו שייכת הכתובת
הוירטואלית שלנו.
 .6נשתמש ב 12-הביטים התחתונים כהיסט בעמוד הזיכרון הפיזי .הכתובת הסופית שתתקבל היא הPA-
המתאימה ל VA-שרצינו לתרגם.
לכל אחד ממבני המיפוי שהשתמשנו בהם  Page Table -ו - Page Directory-קוראים Page Mapping
) Level (PMLאו  .Page Table Levelהפתרון שהצגנו על מנת לנהל את הזיכרון הוירטואלי נקרא Two-
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 .Level Page Tableנבהיר שוב שכל אחד מהמבנים ממופה בזיכרון וירטואלי ,על מנת שמערכת ההפעלה
תוכל לערוך אותם.
עבור אלו מכם שתוהים מדוע החלוקה ל - 10-10-12-הסיבה לחלוקה היא שבצורה הזו ,כל מבנה מיפוי
( )Page Table/Directoryמוקצה על גבי עמוד זיכרון שלם יחיד ( ,)4KBמה שמקל על ניהול המבנים
והשימוש בהם.
בשלב זה ,נתאר יותר לעומק את המידע אשר מכיל כל  .PTE/PDEכאמור ,כל  PTE/PDEמכיל מידע על פיו
נוכל למצוא את הכתובת הפיזית הבאה לה נזדקק על מנת להתקדם בתהליך תרגום הכתובת .המידע
הזה הוא ,כאמור ,עמוד בזיכרון הפיזי .מידע זה נקרא  ,Page Frame Numberאו  ,PFNוהוא נמצא ב20-
הביטים העליונים ב .PTE/PDE-כך לדוגמה ,אם ה PTE-שלנו הוא  ,0x218EA025אז ה PFN-של העמוד
הפיזי בו יושב המידע שלנו הוא  ,0x218EAוהכתובת הפיזית של העמוד היא .0x218EA000
מעבר למידע זה ,כל  PTE/PDEמכיל מידע נוסף אודות העמוד אליו ה PFN-שלו מתייחס ,כמו האם הזיכרון
הוא  Read-Writeאו  ,Read-Onlyוהאם הבעלים של הזיכרון הוא המשתמש ( )Userאו הSupervisor-
( ,)Kernelהאם הזיכרון הוא זיכרון חומרתי ( )Hardware Memoryאו זיכרון תכנתי (,Software Memory
כמו זיכרון שנמצא ב ,)Pagefile-ועוד .כל הפרטים הללו דחוסים על גבי  12הביטים התחתונים של כל
.PDE/PTE
כל  PDEנראה כך (התרשים לקוח מהאתר :)osdev.org

נסקור בקצרה את הדגלים (מימן לשמאל):
 P .1או ( Presentנקרא גם  Validאו  Vב - )WinDbg-אם הביט דולק ,העמוד אכן נמצא בזיכרון פיזי.
במידה והביט לא דולק ,העמוד לא נמצא בזיכרון פיזי .ייזרק  Page Faultועל מערכת ההפעלה לטפל
בו .במידה והביט כבוי ,כל שאר הביטים במבנה יכולים לשמש את מערכת ההפעלה בכל צורה שהיא.
דוגמה למצב שבו הביט יהיה כבוי היא כאשר הזיכרון נמצא ב Pagefile-שבדיסק.
 R/W .2או  - Read/Writeאם הביט דולק ,העמוד אשר ה PDE-מפנה אליו הוא עמוד ,Read/Write
אחרת העמוד הוא עמוד .Read-Only
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 U .3או  User/Supervisorאו  - Ownerמאפשר שליטה גישה לעמוד על סמך הרשאות .אם הביט דולק,
העמוד שייך ל ,User-אחרת  -שייך ל .)Kernel( Supervisor-הגנות כמו  SMEPמתבססות על הביט
הזה על מנת לדעת אם עמוד שייך ל.User-
( Write Through .4מיוצג על ידי האות  Tב - )WinDbg-אם דולק ,אז  Write-Through Cachingמופעל
עבור העמוד .אחרת ,משתמשים ב .Write-Back-לא נתעמק במונחים הללו.
 D .5או ( Cache Disabledמיוצג על ידי האות  Nב - )WinDbg-אם דולק ,העמוד אליו מצביע האיבר לא
יכול להישמר במטמון (.)cache
 A .6או  - Accessedדולק אם קראו/כתבו מהעמוד אליו מתייחס האיבר .המעבד אחראי על הדלקת
הביט ,אבל מערכת ההפעלה אחראית על ניקוי הביט (במידת הצורך).
 .7הביט הבא הוא ביט שמור ,וערכו הוא .0
 S .8או ( Page Sizeנקרא גם  ,LargePageומסומן על ידי האות  Lב WinDbg-במידה והוא דולק)  -מציין
האם ה PDE-הוא ה Table Level-האחרון (כלומר ,שה PFN-שמכיל ה PDE-מסמל את עמוד הזיכרון
הפיזי האמיתי אליו ממופה הזיכרון הוירטואלי ,ולא עמוד פיזי בו יושב  .)Page Tableהמשמעות של
הביט הזה במידה והוא דולק היא ,שהזיכרון הוירטואלי אשר ממופה בעזרת ה PDE-בו הביט דולק
הוא עמוד גדול ( ,)Large Pageוגודלו  .4MBבמידה והביט כבוי ,מדובר בעמוד "רגיל" ,שגודלו .4KB
 G .9או  - Globalלדגל זה אין משמעות ב.PDE-
כל  PTEדומה מאוד ל ,PDE-ונראה כך (גם התרשים הבא לקוח מ:)osdev.org-

רוב הדגלים זהים במשמעותם לדגלים ב ,PDE-עם שינויים בודדים:
 D .1או  - Dirty Bitבמידה והביט דולק ,הוא מסמל שהעמוד "מלוכלך"  -כלומר ,שהמידע שהוא מכיל
שונה.
 .2כפי שניתן לראות ,דגל ה Page Size-לא קיים ב ,PTE-והביט שנמצא במקומו במבנה שמור ומאופס.
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 G .3או  - Globalבניגוד ל ,PDE-ב PTE-לדגל הזה אכן יש משמעות .במידה והדגל דולק ,העמוד שה-
 PTEעוזר לתרגם הוא עמוד גלובלי ,כלומר משמש יותר מתהליך אחד (לדוגמה-DLL ,ים) .משמעות
הדבר היא שתהליכים נוספים משתמשים במיפוי הזה ,כך שאין צורך לעדכן את הTranslation ( TLB-
 )Lookaside Bufferבעת ה Context Switch-בין התהליכים .נרחיב עוד על  TLBבהמשך.
נציין שדגל שלא הבחנו בו הוא ה NX-Bit-המפורסם ,שקובע אם עמוד זיכרון הוא  Executableאו לא,
ומהווה את הבסיס החמרתי ל .)Data Execution Prevention( DEP-הסיבה היא ,שבמערכות אשר
מתבססות על שיטת המיפוי שהצגנו ,כל עמודי הזיכרון הם גם  ,Executableדבר חמור מאוד מבחינה
אבטחתית.
כפי שוודאי הבחנתם PDEs ,ו PTEs-דומים מאוד זה לזה ,ואכן מערכת ההפעלה משתמשת באותו מבנה
על מנת לתאר אותם  .nt!_MMPTE -נבחן את המבנה:

כפי שניתן לראות ,המבנה הוא  Unionשל הרבה מבנים שונים אשר מתארים  PTEsאפשריים .אלו
שמעניינים אותנו הם  ,_MMPTE_SOFTWAREאשר משמש לתיאור עמודי זיכרון תכנתיים (בהם הValid -
 bitכבוי) ,ו ,_MMPTE_HARDWARE-אשר משמש לתיאור עמודי זיכרון חומרתיים .נבחן את
:_MMPTE_HARDWARE

מבנה זה יעזור לנו לחקור איברים במבני המיפוי במהלך המאמר .חדי העין ישימו לב שהמבנה לא תואם
לגמרי את התיאור שסיפקנו לו ,הסיבה היא שהמבנה מתאר איבר מיפוי תחת  ,PAE x86בו נתעמק בסעיף
הבא.
כפי שניתן לראות ,כשמתעסקים עם זיכרון ותרגום כתובות ,הרבה פעמים נתעניין במידע ברמת הביטים -
כלומר בייצוג הבינארי של המידע .הפקודה  .formatsב ,WinDbg-אשר מציגה לנו מידע בשלל פורמטים
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(בינארי ,דצימלי ,אוקטלי ועוד) ,תוכל לעזור לנו מאוד בתהליך .ניעזר בה על מנת לחלץ מידע אשר יעזור
לנו בתרגום הכתובת הוירטואלית :0x7596381B

מהייצוג הבינארי נוכל לחלץ את המידע הבא:
 .1אנו מעוניינים ב PDE-ה.0x163-
 .2לאחר שנמצא את ה PFN-ש 0x163 PDE-מתייחס אליו ,נצטרך למצוא את ה PTE-ה 0x1D6-בו.
 .3לאחר שנמצא את ה PFN-שה PTE-מתייחס אליו ,נצטרך להוסיף לו את הערך .0x81B
 .4הערך שהתקבל הוא הכתובת הפיזית של הכתובת הוירטואלית  0x7596381Bבתהליך בו אנו
נמצאים.
אז הבנו כיצד התרגום מתבצע ,אבל על מנת שנוכל לבצע את התרגום ,נצטרך לדעת היכן נמצא הPage -
 Directoryשל התהליך שלנו .המעבד יזדקק לכתובת הפיזית של ה Page Directory-על מנת לבצע את
התרגום .כפי שניתן לראות בתרשים אשר מדגים את תהליך התרגום שהוצג לפני מספר עמודים ,הכתובת
הפיזית של ה Page Directory-נמצאת באוגר  ,CR3שידוע גם בתור הPDBR - Page Directory Base -
,Register

נוכל

למצוא

את

הכתובת

גם

ב_EPROCESS-

המייצג

את

התהליך,

תחת

:_EPROCESS.Pcb.DirectoryTableBase

בעת  ,context-switchהערך שנמצא ב DirectoryTableBase-של התהליך אליו אנו עוברים ,מוצב ב.CR3-
נעיר רק שמציאת העמוד הפיזי ניתנת על ידי איפוס הבית התחתון של הכתובת שנמצאת ב .CR3-האוגר
 CR3נגיש רק מ.Ring-0-
למרות שהתהליך שהצגנו מתאר תרגום כתובות וירטואליות במרחב כתובות של  ,32-bitבפועל רוב
המעבדים שתומכים באוסף פקודות  32-bitמתרגמים כתובות וירטואליות בצורה שונה במעט ,כפי שנראה
בסעיף הבא.
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x86 PAE Memory Mnagement
ב Two-Level Page Table-שהצגנו בסעיף הקודם ,תהליכים יכולים לגשת רק ל 4GB-הראשונים של
הזיכרון הפיזי .כתוצאה מכך ,במידה ויש לנו מספר תהליכים שרצים במקביל ,בסופו של דבר כולם ימופו
לאותם  4GBשל ( RAMול Pagefile-במידת הצורך) .אם נרצה להוסיף עוד  RAMלמחשב שלנו ,לא נוכל
לנצל אותם מכיוון שהכתובת הפיזית הגבוהה ביותר שניתן למפות אליה בעזרת  PTEשל  32-bitהיא
.0xFFFFFFFF
בשנת  ,1995עשור לאחר שיצא המעבד  Intel ,i386מוציאה את ה - Penitum Pro-מעבד  32-bitאשר יכול
לנצל מרחב כתובות פיזי של  ,36-bitבעזרת  .Physical Address Extension - PAEברמה הכללית ביותר,
 PAEמאפשר למעבד לנצל זיכרון פיזי של יותר מ ,32-bit-וכך מאפשר לתהליכים לגשת לכתובות פיזיות
גבוהות מ .4GB-כך ,במידה ולמכונה נגישים  8GBשל  ,RAMוהמעבד תומך ( PAEו PAE-מופעל) ,תהליך
אחד במכונה יכול לנצל את הכתובות הפיזיות בטווח  ,0-4GBותהליך אחר יכול לנצל את הכתובות הפיזיות
בטווח  , 4-8GBוכך יתבצע ניצול טוב יותר של הזיכרון הפיזי הנגיש למכונה .כמובן שכל תהליך עדיין יוגבל
במרחב כתובות וירטואלי של  ,32-bitמכיוון שמדובר במעבדי .32-bit
על מנת לבדוק אם  PAEמופעל ,ניעזר באוגר  .CR4אם הביט החמישי (כשהספירה מתחילה מ )0-בCR4-
דולק ,המשמעות היא ש PAE-מופעל .נראה זאת בעזרת :WinDbg

כאשר  PAEמופעל ,גודל כל איבר במבני המיפוי מוכפל מ 4-בתים ל 8-בתים ,על מנת לאפשר גישה
פוטנציאלית לזיכרון פיזי של עד ( 2^64בפועל הזיכרון מוגבל ב ,2^36-כלומר  64GBשל זיכרון פיזי).
כתוצאה מכך ,גם כמות האיברים במבני המיפוי קטנה בחצי  -מ 1024-איברים ל 512-איברים ,על מנת
לשמור על כל מבנה בעמוד זיכרון אחד ( .)512*8B = 4KBהשינוי האחרון גורם לכך שהגודל של Large
 Pageעם  PAEקטן בחצי ,מ 4MB-ל ,2MB-מכיוון שכעת כל  PDEממפה רק עד ( 2MBכי כל Page Table
יכול למפות רק עד  .)2MBכמו כן ,נשים לב שכעת ה PD-יכול למפות רק עד  1GBשל זיכרון ,בעוד שאנחנו
חייבים לספק פתרון אשר מסוגל למפות עד  4GBעבור כל תהליך.
בעקבות השינוי ,כבר לא נזדקק ל 10-ביטים מהכתובת הוירטואלית על מנת למצוא את האינדקס של ה-
 PDEוה ,PTE-ונוכל להסתפק ב .)2^9 = 512( 9-נשים לב שהשינוי הזה מותיר אותנו עם  2ביטים .הביטים
הללו יהיו הביטים העליונים של הכתובת הוירטואליות ,וישמשו על מנת למצוא את ה Entry-הרלוונטי
במבנה מיפוי חדש שנציג  -ה.PDPT-
 ,PDPTאו  , Page Directory Pointer Tableהוא מבנה אשר מוסיף שלב שלישי למיפוי והופך את פתרון ה-
 Pagingשלנו ל .Three-Level Page Table-כאמור ,בגודל החדש של ה PD ,PD-אחד יכול למפות עד 1GB
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של זיכרון וירטואלי .לכן ,הפתרון הוא להציג  PMLשלישי ,מעל ה ,PD-שמורה לאיזה  PDלהתייחס .לPML-
הזה קוראים ,כאמור ,PDPT ,וכל איבר בו נקרא  PDPTEאו ( PPEולעיתים רחוקות גם  PDPאו  .)PDPEגם
כאן ,גודל כל איבר הוא  8בתים ( 64ביט) ,והוא מכיל את ה PFN-של ה PD-בעזרתו נוכל לתרגם את שאר
הכתובת .על מנת למצוא את ה PPE-המתאים לכתובת הוירטואלית שלנו ,ניעזר ב 2-הביטים העליונים של
הכתובת הוירטואלית בתור האינדקס של ה PPE-ב( PDPT-כזכור ,נותרו לנו  2ביטים חופשיים בכתובת
הוירטואלית מכיוון שקיצרנו את האינדקים ל PDE-ו PTE-מ 10-ביטים ל 9-ביטים) .מכיוון שנוכל להשתמש
רק ב 2-ביטים על מנת למצוא את ה ,PPE-קיימים רק -PPE 4ים ב PDPT-תחת מערכות  32-bitעם ,PAE
אך ה PDPT-עדיין מוקצה בעמוד זיכרון נפרד (ומתחיל בתחילת העמוד) .מכיוון שכל  PDממפה עד 1GB
של זיכרון 4 PPEs ,יוכלו למפות עד  4GBשל זיכרון  -בדיוק הכמות שאנו נדרשים לספק לתהליך ב.32-bit-
התרשים הבא ,שנלקח מ ,Microsoft-מתאר כיצד מתבצע תרגום כתובות וירטואליות עם :PAE x86

מכיוון

שכעת,

הLevel-

Page-Table

הגבוה

ביותר

הוא

ה,PDPT-

נצטרך

לעדכן

את

 _EPROCESS.Pcb.DirectoryTableBaseואת  ,CR3כך שיכילו את הכתובת הפיזית של ה.PDPT-
נעיר לגבי שינוי מבנה איברי המיפוי  -כזכור ,בסעיף הקודם דנו במבנה  .PTE/PDEבסעיף זה ,ציינו כי
תחת  ,PAEגודל האיברים הללו השתנה ל 8-בתים ,וכן הוצג איבר מיפוי חדש  .PPE -בפועל ,המבנים
כמעט זהים ,ורוב הבתים שהוספו הם שמורים ולא נמצאים בשימוש .השינויים העיקריים הם:
 .1אם קודם רק  20הביטים העליונים שימשו כ ,PFN-כעת ביט  12עד ביט  38משמים כ ,PFN-מה
שמאפשר גישה למרחב כתובות פיזי של  36בתים.
 .2הביט העליון (ה )63-הוא ה( NX-Bit-במעבדי  ,Intelהביט משווק תחת השם Execute - XD Bit
 .) Disableאם הוא דולק ,לא ניתן להתייחס למידע שנמצא בעמוד אליו ה Entry-מתייחס כקוד (כלומר
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הוא לא בר-הרצה) .אם הוא כבוי ,ניתן להריץ קוד מהעמוד .ביט זה מהווה את הבסיס החמרתי ל-
 .DEPהביט הזה מיוצג ב WinDbg-בעזרת האות .E
מלבד שינויים אלו ,מבנה איברי המיפוי זהה למבנה שתיארנו בסעיף הקודם.
נדגים בעזרת  WinDbgתרגום של כתובת וירטואלית תחת  .PAE x86נבחר בכתובת .0x82854050
ראשית ,נמצא את הכתובת של ה:PDPT-

כזכור ,יש לאפס את הבית התחתון של  ,CR3אך כפי שניתן לראות  -הוא כבר מאופס .לכן ,ה PDPT-נמצא
בכתובת הפיזית .0x7E8935A0
השלב הבא הוא למצוא את האינדקסים מהכתובת הוירטואלית ,ניעזר ב:.formats-

נשים לב לאזורים המסומנים :האזור הכחול הוא האינדקס ב ,PDPT-הירוק  -ב ,PD-הצהוב  -ב PT-והאדום
 בעמוד הפיזי.על מנת להמיר את הערכים הבינאריים הללו לערכים שנוח יותר לעבוד איתם ,ניעזר שוב ב:WinDbg-

כלומר ,למדנו שנוכל לתרגם את הכתובת הוירטואלית לכתובת פיזית באופן הבא:
 .1נמצא את הכתובת הפיזית של ה PD-שמתואר ב PPE-באינדקס .2
 .2ב PD-הנ"ל ,נמצא את הכתובת הפיזית של ה PT-שמתואר ב PDE-באינדקס .0x14
 .3ב PT-הנ"ל ,נמצא את הכתובת הפיזית של העמוד שמתואר ב PTE-באינדקס .0x54
 .4נוסיף לכתובת שמצאנו .0x50
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נתחיל ממציאת הכתובת הפיזית של ה Page Directory-הרלוונטי .כפי שאנו יכולים להציג זיכרון וירטואלי
בעזרת משפחת הפקודות  dq, dc, daוכו' ,נוכל להציג זיכרון וירטואלי בעזרת משפחת פקודות דומה -
 !dq, !dc, !daוכו' .ניעזר ב !dq-למציאת הכתובת הפיזית של ה:PD-

ה PFN-של ה PD-הוא  ,0x6F025מכאן שה PD-הרלוונטי נמצא בכתובת הפיזית  .0x6F025000השלב הבא
יהיה למצוא את הכתובת של הפיזית של ה PT-הרלוונטי:

שוב ,ה PFN-הוא  ,0x1D0מכאן שה PT-הרלוונטי נמצא בכתובת הפיזית  .0x1D0000נמצא את הכתובת
הפיזית אליה ממופה העמוד הוירטואלי אליו שייכת הכתובת שלנו:

ה PFN-הוא  ,0x2854כלומר העמוד הוירטואלי שלנו ממופה לכתובת הפיזית  .0x2854000נוסיף את
האינדקס שהתקבל מ 12-הביטים התחתונים של הכתובת הוירטואלית ונקבל את הכתובת הפיזית
 . 0x2854000נוודא שהמידע שנמצא בכתובות (הפיזית והוירטואלית) אכן זהה:

מעולה ,התרגום שלנו היה מדויק.
נוכל לקצר את התהליך שביצענו בעזרת הפקודה  ,!vtopאשר מקבלת כתובת וירטואלית וממירה אותה
לכתובת פיזית .נראה כיצד הפקודה תבצע את ההמרה עבור הכתובת שהמרנו ידנית:

כפי שניתן לראות ,הפקודה מבצעת את ההמרה ,תוך כדי פירוט שלבי ההמרה.
פקודה נוספת שחשוב להכיר היא הפקודה  ,!pteאשר מציגה מידע אודות איברי המיפוי הרלוונטיים
לכתובת וירטואלית מסוימת:
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כפי שניתן לראות ,מעבר למציאת ה-PFN-ים ,הפקודה  !pteיודעת לפרסר את ה PTE-ולהציג את הדגלים
הדולקים שבו בצורה נוחה :ניתן ללמוד מהמידע שמוצג על ה ,PDE-שהוא מתייחס לכתובת שממופת ל-
 ,)V( RAMשהוא בר הרצה ( ,)Eבעל הרשאות  ,)W( Read/Writeשייך לקרנל ( ,)Kשהתבצעה אליו גישה
בעבר ( )Aושהוא "מלוכלך" ( .)Dכל הפרט הללו רלוונטיים גם עבור ה ,PTE-בתוספת לכך שהעמוד שהוא
מתאר הוא עמוד גלובלי (.)G
נציין שהכתובות שמוצגות עבור ה PDE-וה PTE-לא תואמות לכתובות הפיזיות איתן עבדנו .הסיבה לכך
היא שאלו הכתובות הוירטואליות של איברי המיפוי .בהמשך נגלה כיצד נוכל למצוא אותן בעצמנו.
x64 Memory Management
בשנת  AMD ,2003שיחררה את המעבד  Opteron .Opteronהיה המעבד הראשון בעולם עם תמיכה
בסט פקודות של  ,x86/x64והעניק לתהליכים גישה למרחב כתובות של -64ביט .במרחב כתובות של -64
ביט ,תהליכים יכולים לגשת לכתובות בטווח של  - 16EBאקסה-בית  -שתי יחידות מידה מעל טרה-בית
( .)TBבפועל ,מעבדים מודרניים מאפשרים גישה למרחב כתובות פיזי של -48ביט בלבד ,כלומר מרחב
כתובות של .256TB
מכיוון שבאופן תאורטי תהליך -64ביט אמור להיות נגיש ל 16EB-של זיכרון וירטואלי ,אבל בפועל המעבד
מגביל את הגישה לזיכרון פיזי של -48ביט ,אומץ קונספט של "כתובות קנוניות" .Canonical Addresses -
הרעיון הוא שתהליך יוכל לגשת רק לחלקים מסוימים של מרחב הכתובות הוירטואלי  0 -עד
 0x7FFF`FFFFFFFFעבור ה User-ו 0xFFFF8000`00000000-עד  0xFFFFFFFF`FFFFFFFFעבור המערכת .כך
יוצא שכל "אזור" קנוני הוא בגודל  ,128TBוכך מרחב הכתובות הקנוני הנגיש לתהליך הוא  - 256TBכלומר
מרחב כתובות של -48ביט ,ואכן כפי שנראה ,במהלך תרגום הכתובת ,ניעזר רק ב 48-הביטים התחתונים
של הכתובת  16 -הביטים העליונים משמשים ל"הרחבה" הקנונית ,והם תמיד דולקים בדפים גבוהים
(המיועדים לקרנל) וכבויים בדפים נמוכים (המיועדים לגישה מ.)User-Mode-
על מנת לאפשר מיפוי של  ,256TBהכתובת הוירטואלית חולקה באופן הבא :ראשית ,מתעלמים מ16-
הביטים העליונים .לאחר מכן ,משתמשים ב 9-הביטים העליונים כאידנקס במבנה מיפוי חדש 9 .PML4 -
הביטים הבאים משמשים כאינדקס ל( PDPT-בניגוד ל 2-ביטים ב ,)x86 PAE-כך שב PDPT-תחת  x64יש
 512איברים ,והוא תופס עמוד זיכרון פיזי שלם ( )4KBומאפשר מיפוי של עד  512GBשל זיכרון וירטואלי
(כזכור ,כל  PPEמאפשר מיפוי של עד  1GBשל זיכרון וירטואלי) .שאר הביטים מנוצלים באופן שאנו מכירים
מ 9 - x86 PAE-הביטים הבאים משמשים כאינדקס ל 9 ,PD-הביטים שאחריהם משמשים כאינדקס ל,PT-
ו 12-הביטים האחרונים משמשים כהיסט בזיכרון הפיזי.
מבנה המיפוי החדש  PML4 -או  - Page Map Level 4מהווה את שלב המיפוי הגבוה ביותר ,והוא מכיל
איברים בשם  PML4Eאו  ,PXEבעלי מבנה דומה למבנה שדנו בו בדיוננו על  Pagingב ,x86-עם ההרחבות
למבנה שהצגנו בדיוננו על  .x86 PAEכל איבר מכיל  PFNלעמוד פיזי בו יושב ה PDPT-אשר מכיל מידע
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מיפוי רלוונטי נוסף שיעזור לנו לתרגם את ה .VA-ב PML4-יש -PXE 512ים ,וכך הוא מאפשר מיפוי של עד
 ,512GB * 512כלומר של עד  256TBשל זיכרון וירטואלי  -כל הזיכרון הנגיש במרחב כתובות של -48ביט.
כפי שציינו ,תחת ארכיטקטורה זו ,איברי המיפוי משמרים את הדגלים שהצגנו בדיוננו על  ,x86עם
ההגדלה ל 8-בתים והוספת ה NX-Bit-שהצגנו בדיוננו על .x86 PAE
התרשים הבא ,הלקוח מ ,coresecurity.com-מציג כיצד מתבצע תרגום של כתובת וירטואלית לכתובת
פיזית תחת :x64

כפי שניתן לראות( CR3 ,וגם ה Pcb.DirectoryTableBase-שב _EPROCESS-של התהליך) מכיל את
הכתובת הפיזית של  ,PML4ולא של ה ,PDPT-על מנת לאפשר את מציאת ה Paging Level-הגבוה ביותר
ואת תהליך התרגום.
נמחיש את תהליך התרגום עבור הכתובת הוירטואלית  .0xFADFBDF670ראשית ,נייצא את האינדקסים
הרלוונטים מהכתובת:

בחום  -אידנקס ל ,PML4-בכחול  -אינדקס ל ,PDPT-בירוק  -אינדקס ל ,PD-בצהוב  -אינדקס ל ,PT-באדום
 -היסט בעמוד הפיזי.
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נתחיל בתרגום  -תחילה נמצא את הכתובת של :PML4

כעת ,נמצא את ה PFN-ב PXE-הרלוונטי:

מכאן עולה שנוכל למצוא את ה PDPT-הרלוונטי לנו בכתובת הפיזית  .0x20321000נקרא את ה:PPE-

כלומר ,ה PD-הרלוונטי נמצא בכתובת הפיזית  .0x115a2000נקרא את ה PDE-הרלוונטי:

ה PT-הרלוונטי נמצא בכתובת הפיזית  .0x6BC32000נקרא את ה:PTE-

מכאן שהעמוד הוירטואלי שלנו ממופה לכתובת הפיזית  .0x370FB000נוסיף את ההיסט ( 12הביטים
התחתונים) ונראה שהמידע שנמצא בכתובת הפיזית זהה למידע שבכתובת הוירטואלית:

מעולה ,המידע זהה ,כלומר ביצענו את התרגום בצורה נכונה .כפי שציינו בסעיף הקודם ,נוכל לבצע את
התרגום גם בעזרת :!vtop
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ולקבל מידע מפורט אודות כל איברי המיפוי בהם נעזרנו לאורך הדרך ( )PXE, PPE, PDE, PTEבעזרת :!pte

Translation Lookaside Buffer
תהליך תרגום  VAל , PA-אותו הצגנו בסעיפים הקודמים ,הוא תהליך כבד ואיטי ,שכולל הרבה גישות ל-
 .RAMבמידה ולא היינו מספקים מטמון ( )Cacheמסוים לפעולות התרגום ,המחשב שלנו לא היה זז .כמו
כן ,ברור שהמטמון עצמו צריך להיות חלק מהמעבד על מנת שיהיה אפקטיבי.
המטמון הזה נקרא  ,Translation Lookaside Bufferאו בקיצור  ,TLBוהוא חלק מה MMU-של המעבד.
במידה ונרצה לתרגם כתובת מסוימת ,המעבד ינסה למצוא מידע אודות התרגום שלה ב .TLB-במידה
וקיים מידע רלוונטי לכתובת ב , TLB-התרגום יהיה משמעותית מהיר יותר .במידה ולא קיים מידע כזה,
המידע שיקרא מה RAM-ישמר לתוך ה TLB-עבור גישות נוספות .נציין של TLB-גודל מוגבל ,ובמידה וכל
התאים בו תפוסים ,תאים שלא התבצעה אליהם גישה ימחקו מה.TLB-
התמונה הבאה ממחישה באופן כללי את אופן השימוש ב ,TLB-והיא לקוחה מהאתר של אוניברסיטת ניו-
מקסיקו:

לא נרחיב את הדיון על  TLBsבמסגרת מאמר זה.
Self-Ref Entry
בסעיפים הקודמים ,תיארנו כיצד נראים מבני המיפוי וכיצד ניתן להיעזר בהם על מנת לתרגם כתובת
וירטואלית לכתובת פיזית .בתחילת הדיון ציינו שכל המבנים ממופים לכתובות וירטואליות ,בהם
משתמשת מערכת ההפעלה .דבר זה מעלה בעיה  -כיצד נכון לנהל את המבנים?
ניקח את הדוגמה הבאה  -נניח שמשתמש רוצה למפות כתובת וירטואלית כלשהי  -על המערכת להוסיף
 Page Tableמתאים .על מנת לעשות זאת ,המערכת תבחר בכתובת פיזית מסוימת עבור ה,Page Table-
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אבל כעת עלינו למפות את ה Page Table-לכתובת וירטואלית ,כך שנצטרך  Page Tableנוסף ,ושוב ושוב
עד שיגמר הזיכרון הפיזי במערכת.
הפתרון בו משתמשות מערכות הפעלה לבעיה זו הוא שימוש ב .Self-Ref Entry-אנו נתאר את הפתרון רק
תחת ארכיטקטורת -64ביט (עם  .)Four-Level Page Tableהרעיון הוא למקם ב PML-הגבוה ביותר (PML4
במקרה שלנו) איבר שבמקום להכיל את ה PFN-של  PDPTמסוים ,יכיל את ה PFN-בו יושב  PML4עצמו.
לדוגמה ,אם  PML4יושב בכתובת הפיזית  ,0x1337000ה PXE-שמשמש כ Self-Ref Entry-יכיל את הPFN-
 .0x1337נניח שמדובר באיבר ה 0x30-ב.PML4-
בצורה הזו ,כאשר ננסה לגשת לזיכרון הנמצא תחת מרחב הכתובות בגודל  512GBשממפה האיבר ה-
 0x30ב ,PML4-ה PDPT-שישמש אותנו יהיה בעצם  PML4עצמו .אם ננסה לגשת שוב לאיבר ה 0x30-ב-
 PDPTשלנו ,נקבל שוב את ה PFN-של  ,PML4והפעם הוא ישמש אותנו בתור ה .PD-נבצע פעולה זו פעם
נוספת ,והפעם  PML4ישמש כ PT-שלנו ,והאיבר ה 0x30-בו  -אשר מכיל את ה PFN-של  - PML4ישמש כ-
 PTEשלנו .כלומר ,נקבל שהכתובת הוירטואלית שפונה לאינדקס של האיבר ה Self-Referencing-בPML4-
בכל  Paging Tableממופת לכתובת הפיזית של  ,PML4וכך בעצם מאפשרת למערכת ההפעלה לגשת ל-
 PML4בקלות על מנת לבצע פעולות כתיבה או קריאה .הכתובת המתאימה עבור  Self-Ref Entryשנמצא
ב PXE-מספר  0x30היא  .0xFFFF180C`06030000נמחיש זאת.
כהרגלנו ,נפצל את הכתובת לאינדקסים בכל מבנה מיפוי:

כפי שניתן לראות ,ההיסט בעמוד הפיזי הוא  ,0וכל האינדקסים הם  .0x30התרשים הבא מתאר את
תהליך תרגום הכתובת עבור  self-ref entryשממוקם ב PXE-האחרון (מספר  ,)0x1FFוהוא לקוח מ-
.coresecurity.com
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תהליך תרגום זהה מתבצע עבור הכתובת שלנו ,רק עם  0x30במקום :0x1FF

כפי שניתן לראות ,מכיוון ש PML4=PDPT=PD=PT-עבור ה ,Self-Ref Entry-אז ה PFN-אליו ה PTE-מתייחס
הוא ה PFN-בו נמצא .PML4
נעיר שבעזרת ה , Self-Ref Entry-ניתן לגלות את הכתובות של שאר מבני המיפוי ,ולא רק את הכתובת
הוירטואלית של  - PML4ראשית ,כל מרחב הכתובות שנמצא תחת ה PXE-שמהווה את הSelf-Ref Entry-
הוא ,כמובן ,מרחב הכתובות המיועד למבני מיפוי .במידה ונאפס את האינדקס ב PT-בכתובת שהצגנו ,ה-
 PFNשיתקבל הוא ה PFN-שנמצא ב PXE-מספר  ,0שהוא גם ה PFN-של ה PDPT-הראשון (שממפה את
הכתובות הוירטואליות בטווח  0עד  ,)0x800`00000000כלומר אם ה Self-Ref Entry-נמצא ב PXE-מספר
 ,0x30אז הכתובת הוירטואלית  0xFFFF180C`06000000תתורגם לכתובת הפיזית של ה PDPT-הראשון,
כפי שניתן להבין מהפירוק שלה לאינדקסים:

באופן דומה ,נוכל למצוא את הכתובת של ה PD-הראשון (כתובות וירטואליות  )0-0x40000000בעזרת
איפוס האינדקס ב ,PD-ואת הכתובת של ה PT-הראשון (כתובות וירטואליות  )0-0x200000בעזרת איפוס
האינדקס ב.PDPT-
בעזרת שיטה זו ,מנהלת מערכת ההפעלה את מבני המיפוי .ה Self-Ref Entry-ש Microsoft-בחרו הוא
 PXEמספר .0x1ED
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נראה זאת בעזרת :WinDbg

עבור ה Self-Ref Entry-ש Microsoft-בחרו ,מבני המיפוי עבור כל תהליך ימוקמו בכתובות הוירטואליות
הבאות:


 PML4ימוקם בכתובת .0xFFFFF6FB`7DBED000



ה PDPT-הראשון ימוקם בכתובת .0xFFFFF6FB`7DA00000



ה PD-הראשון ימוקם בכתובת 0xFFFFF6FB`40000000



ה PT-הראשון ימוקם בכתובת .0xFFFFF680`00000000

כל הקבועים הללו מופיעים ב ntddk.h Header-שמגיע כחלק מה:)Windows Driver Kit( WDK-

מציאת איברי מיפוי לפי VA
כפי שראינו ,הכתובות של  PML4ושל ה PDPT, PD-ו PT-הראשונים הן קבועות וצפויות מראש ,גם כאשר
 KASLRמופעל .משמעות הדבר היא שכל תוקף  -מרוחק ומקומי  -יכול לדעת מראש את הכתובות של
המבנים הקרנליים הללו מבלי  .Info-Leakבהמשך נראה כיצד ניתן לנצל את הידע הזה ,אבל בסעיף זה
נראה כיצד ניתן לנצל את הכתובות הללו על מנת למצוא את הכתובת הוירטואליות של כל איברי המיפוי
הרלוונטים לכתובת מסוימת  PXE, PPE, PDE -ו.PTE-
נתחיל מהדגמת החישוב עבור כתובת ה PTE-הרלוונטי .נתבסס על העובדה שכל ה Page Tables-נמצאים
אחד אחרי השני בזיכרון הוירטואלי .נוכל לראות זאת בעזרת :WinDbg
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נבחן את הכתובות של כל  .PTEכפי שניתן לראות ,ה PTEs-של כתובות במרחק  2MBנמצאים במרחק של
עמוד זיכרון וירטואלי אחד ( 0x1000 ,4KBבתים) .כאמור ,כל  Page Tableממפה  2MBרציפים של זיכרון,
כך שמשמעות הדבר היא שה Page Tables-רציפים בזיכרון הוירטואלי .נוכל לזהות התנהגות דומה עבור
כל שאר מבני המיפוי.
מכאן ,שנוכל למצוא את ה PTE-בצורה הבאה :ראשית ,נבצע הזחה ימינה של  9ביטים ,ולאחר מכן נאפס
את  3הביטים התחתונים ו 16-הביטים העליונים (בכתובת המקורית) .המספר שנקבל יהיה שקול למרחק
של ה PTE-הרלוונטי לכתובת מה .PTE_BASE-לאחר שנוסיף לו את  ,PTE_BASEנקבל את הכתובת
הוירטואלית של ה PTE-המתאר את עמוד הזיכרון אליו שייכת הכתובת שלנו .הפונקציה הבאה ,הכתובה
בפיתון ,מממשת את החישוב שתיארנו:

נבחן את הפונקציה עבור הכתובת :0x00007FF7`4410164D

כפי שניתן לראות ,החישוב אכן מדויק .למעשה ,זהו החישוב ש !pte-מבצע על מנת להציג את הכתובות
של ה PTE-ושל שאר איברי המיפוי .החישוב הנ"ל גם מתבצע בפונקציה הקרנלית אשר מאחזרת כתובת
וירטואלית של  PTEעל סמך כתובת וירטואלית :nt!MiGetPteAddress -

באופן דומה ,נוכל לפתח פונקציות אשר יחשבו את הכתובות של שאר איברי המיפוי הרלוונטיים לכתובת
וירטואלית מסוימת .להלן כלל הפונקציות:
def get_pte_from_va(address):
address >>= 9
address &= 0x7FFFFFFFF8
address += 0x0FFFFF68000000000
return address
def get_pde_from_va(address):
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address >>= 18
address &= 0x3FFFFFF8
address += 0xFFFFF6FB40000000
return address
def get_ppe_from_va(address):
address >>= 27
address &= 0x1FFFF8
address += 0xFFFFF6FB7DA00000
return address
def get_pxe_from_va(address):
address >>= 36
address &= 0xFF8
address += 0xFFFFF6FB7DBED000
return address

נוודא אותן בעזרת :!pte

החישובים הללו יהיו שימושיים במיוחד עבורנו כאשר נדון בניצול ( PTEsושאר המבנים המשמשים לתרגום
כתובות).

שינויים בWindows 10 Anniversary Update (1607, Redstone 1)-
כפי שנראה בהמשך ,העובדה שאנו יכולים למצוא את הכתובות הוירטואליות של ה PXE, PPE, PDE-וPTE-
הקשורים לכתובת וירטואלית מסוימת מבלי לבצע פעולות אשר דורשות הרשאות גבוהות ,מהווה סכנה
אבטחתית חמורה Nicoals Economou .ו Enrique Elias Nissim-דיברו על כך בהרחבה ,בהרצאתם
" "Getting Physical: Extreme Abuse of Intel Based Paging Systemsשהועברה ב.CanSecWest 2016-
כזכור ,הסיבה שמציאת הכתובות הללו אפשרית טמונה בכך שה Self-Ref Entry-ב PML4-נמצא תמיד
באותו אינדקס ב ,PML4-מה שמאפשר למצוא את הכתובת הוירטואלית של  PML4ושל שאר הPML-ים.
כמובן ש Microsoft-היו מודעים לבעיה הזו ,ובRedstone 1, ( Windows 10 Anniversary Update-
 )Version 1607שיצא באוגוסט  ,2016הם תיקנו אותה על ידי הוספת רנדומיזציה לאינדקס בו ימוקם ה-
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 .Self-Ref Entryהשקופית הבאה ,שהוצגה ב Black Hat 2016-על ידי  ,Microsoftמפרטת על כך (ועל
שינויים נוספים המשפרת את ה KASLR-ב:)Windows-

ואכן אם נבחן את ה PXE-ה 0x1ED-במערכת  Windows 10 RS1ומעלה ,נראה שה Self-Ref Entry-כבר לא
נמצא שם:

כך שכל שיטות הניצול שנציג בהמשך מאמר זה הופכות ללא טריוויאליות החל מגרסה  1607של
 ,Windows 10מכיוון שכבר לא טריוויאלי למצוא כתובות כמו  .PXE_BASEקיימות שיטות להביס את
הרנדומיזציה הזו ,אך הן מחוץ להיקף מאמר זה.
נציין רק ,שמכיוון שהקרנל עדיין צריך דרך נוחה למצוא ולנהל  ,PTEsהפונקציה nt!MiGetPteAddress
עדיין עובדת ,והיא נערכת בזיכרון כך שאת הכתובת של  PTE_BASEשמופיעה בפונקציה כפי שהיא
רשומה בדיסק (זהו אותו ערך שחישבנו קודם לכך ,ואותו ערך שראינו כשבחנו את הפונקציה מוקדם יותר)
מחליפה הכתובת האמיתית של  PTE_BASEבזיכרון .נראה זאת בעזרת בחינת הפונקציה בזיכרון עם
 ,WinDbgוהשוואה עם הכתובת של ( PTE_BASEשניתנת למציאה על ידי הרצת  !pteעם :)0 VA

Intel Paging & Page Table Exploitation on Windows
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,97אוגוסט 2018

25

בהרצאתו ב Morten Schenk ,Black Hat 2016-מציע לנצל פרימיטיבי קריאה על מנת למצוא את
הפונקציה הנ"ל בזיכרון ,ולקרוא את הכתובת של  PTE_BASEשנמצאת בפונקציה.
במסגרת מאמר זה ,נדון בניצול  Pagingתחת גרסות  Windowsנמוכות ב ,Redstone 1-אבל אין פירוש
הדבר שהשיטות שנציג לא רלוונטיות תחת גרסות חדשות יותר של מערכת ההפעלה  -פשוט הניצול שלהן
הוא פחות טריוויאלי ,ודורש מאיתנו קודם למצוא את ה.Self-Ref Entry-

64-Bit Token Stealing Shellcode
בסעיף זה ,נסטה מנושא המאמר על מנת להסביר כיצד נוכל לפתח ולקמפל את ה Shellcode-שניעזר בו
לצורך גניבת ה Access Token-של  SYSTEMעל מנת לבצע הסלמת הרשאות .ניעזר ב Shellcode-שנציג
כאן בהמשך המאמר ,כאשר נדון בשיטות שונות לניצול .Paging Entries
לא נרחיב על המבנים עליהם ה Shellcode-מבוסס ,מכיוון שכבר דנו בכך כשפיתחנו את הShellcode-
בגרסת -32ביט במאמר ” .“Kernel Exploitation & Elevation of Privileges on Windows 7במקום זאת,
נציין את ההבדלים העיקריים :מעבר להבדלים הברורים של הסטים שונים ואוגרים שונים ,קיים רק הבדל
אחד ממשי ,והוא שה KPCR-נמצא באוגר  ,gsולא ( fsכפי שהוא נמצא ב 32-ביט).
נתאר את אופן השימוש ב Shellcode-כחלק מפרויקט ב Visual Studio-אשר מכיל קוד  ,High-Levelב64 -
ביט .ראשית ,נורה ל Visual C-לקמפל קבצי אסמבלי עם  .masmב ,Solution Explorer-נלחץ על הפרויקט
שלנו עם הלחצן הימני ,ונבחר  Build Dependenciesואז :Build Customizations
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:masm  נוסיף את,כעת

“Microsoft Macro

 שלו הואItem Type- ונוודא שה,.asm  נוסיף לפרויקט קובץ עם סיומת,כעת

:Item Type ,General  תחת,Item- של הProperties- נוכל לוודא זאת על ידי גישה לעמוד ה.Assembler”

: להלן התוכן הסופי של הקובץ.asm- לקובץ הShellcode- נוסיף את ה,כעת
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ה Recovery-בסוף ה Shellcode-נמצא שם על מנת להתאים את עצמו ל Stack Overflow-ב ,HEVD-עליו
דיברנו גם במאמר המוזכר לעיל .ניתן לראות שבקובץ האסמבלי המכיל את ה ,Shellcode-אנו מגדירים
פונקציה בשם  ,ElevatePrivilegesאשר מכילה את ה .Shellcode-אנו מגדירים את הפונקציה על מנת
שנוכל לקרוא אליה מקוד ( High-Levelמכיוון ש MSVC-לא תומך ב Inline Assembly-ב 64-ביט).
כעת ,נוסיף את ההצהרה על הפונקציה לאחד הקבצים בשפה ה High-Level-שבחרנו בעזרת .extern
תחת  ,Cההצהרה תראה כך:

תחת  ,C++נצטרך להתחיל את ההצהרה ב.extern “C”-
כעת ,נוכל להשתמש ב ElevatePrivileges-בתור פונקציה לכל דבר בקוד שלנו .בהמשך נראה כיצד אנו
משתמש בה על מנת להעתיק את ה Shellcode-לעמודים חדשים ,וגורמים לריצה של ה Shellcode-ב-
 Ring-0בעזרת ניצול .PTEs
נציין שהיינו יכולים לחסוך את הטרחה הזו ולקמפל מראש את הפונקציה ופשוט להעתיק מערך בתים אשר
מכיל את הקוד ולהוסיף לו הרשאות הרצה ,אבל אז היינו צריכים לבצע את הפעולה הזאת בכל פעם
שהיינו רוצים לערוך את ה .Shellcode-תצורת העבודה בה בחרנו מאפשרת עבודה דינמית יותר.
עוד נציין ,שבמידה ונקמפל את הפרויקט במצב  ,Debugנרצה לכבות  Incremental Linkingעל מנת
למנוע מצב שבו חלקים שונים של  ElevatePrivilegesימצאו בעמודים וירטואליים שונים .במצב ,Release
לא נצטרך לדאוג לכך.

ניצול מנגנון הPaging-
הגענו לחלק הפיקנטי של המאמר  -החלק שבו נדבר על איך אפשר לשבור דברים עם מנגנון הPaging-
שתיארנו עד כה .
במהלך חלק זה של המאמר ,נציג מספר רעיונות לשימוש במנגנון ה Paging-לניצול חולשות ,בעיקר
חולשות המערבות  Write-What-Whereברמה כזו או אחרת .ברוב הדוגמות ניעזר ב WinDbg-בשלב זה
או אחר על מנת לדמות את ניצול החולשה .אין לי כל כוונה לטעון שהרשימה של שיטות הניצול שאציג היא
רשימה מכסה  -המטרה היא להציג מספר רעיונות שמצאתי לנכון לכתוב עליהם במסגרת המאמר ,ולפתח
את מחשבת הקורא.
בסעיפים הבאים ,נסקור שיטות ניצול שונות ,מאוגדות לפי החולשה (או צירוף החולשות) שתחתיהן נוכל
להשתמש בהן.
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ניצול  Stack-Overflowתחת  SMEPעם Arbitrary-Bit-Toggling
התרחיש בו נדון בסעיף זה ,הוא תרחיש שבו ניצבות לרשותנו שתי חולשות :האחת ,Stack Overflow -
והשנייה  -הגדרת מצב (דולק/כבוי) של ביט בכתובת שרירותית .שתי החולשות הן  ,One-Offsכלומר נוכל
להשתמש בכל אחת מהן רק פעם אחת .את ה Stack Overflow-נדמה בעזרת ה Stack Overflow-ב-
 ,HEVDאותו סקרנו בעבר ,ואת כיבוי הביט נדמה בעזרת .WinDbg
כזכור ,ה Stack Overflow-ב HEVD-הוא טריוויאלי למדי :מדובר ב memcpy-של מידע בשליטת
המשתמש ,בגודל שהמשתמש קובע ,לתוך  Bufferשמוגדר על המחסנית .בגרסת -64ביט של ,HEVD
נדרשים  0x808בתים של "ג'אנק" לפני שנתחיל לדרוס את כתובת החזרה של ה IOCTL Dispatch-ב-
 HEVDבו נמצא ה.Stack Overflow-
כאשר ניצלנו את החולשה תחת  ,Windows 7 32-bitהגדרנו בקוד שלנו פונקציה שכוללת בתוכה
 Shellcodeשמבצע גניבת  ,Access Tokenודרסנו את כתובת החזרה של הפונקציה בדרייבר עם הכתובת
של הפונקציה שלנו .כך ,הפונקציה שלנו רצה ב ,Ring-0-ויכולנו לבצע את זממנו .ננסה לבצע את אותו
הדבר ,ב .Windows 10 1511 64-bit-לצורך כך ,נממש פונקציית עזרת  - tiggerStackOverflow -אשר
מקבלת כתובת חזרה ומנצלת את ה Stack Overflow-ב HEVD-על מנת לגרום למעבד לנסות להריץ את
הקוד שנמצא בכתובת שסיפקנו לפונקציה:

נריץ את התכנית הבאה במכונה ונבחן את התוצאה:
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בעת

הרצת

התכנית,

נוכל

לראות

בWinDbg-

שנגרם

0xFC

Bugcheck

-

:ATTEMPED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY

הכתובת הוירטואלית שהתבצע ניסיון להריץ ( )Arg1תואמת לכתובת בה מתחילה הפונקציה
 .ElevatePrivilegesכמו כן ,כפי שניתן לראות גם בעזרת  !pteוגם בעזרת בחינת  ,Arg2ה PTE-של העמוד
הרלוונטי דווקא מראה שהוא כן בר הרצה  -ניתן לראות שהדגל  Eקיים:

אז מדוע קרה ה ?Bugcheck-הסיבה לכך היא  .Supervisor-Mode Execution Prevention - SMEPכבר
דיברנו על  SMEPבעבר ,במאמר " ,"Kernel Exploitation using GDI Objectsולכן נתאר את ההגנה
בקצרה :מדובר בהגנה שמונעת הרצה של קוד ששייך ל User-להיות מורץ על ידי ה .Supervisor-ההגנה
הזו מונעת  Stack Smashingשל פונקציות שרצות ב - )Ring-0( Supervisor-Mode-לא נוכל לגרום
לפונקציה קרנלית לחזור לפונקציה ששייכת ל .User-אם הביט ה 20-באוגר  CR4דולק SMEP ,מופעל.
נראה שאכן  SMEPמופעל במכונה שלנו:

כפי שניתן לראות SMEP ,אכן מופעל SMEP .מופעל כברירת מחדל בכל מערכת -64ביט מודרנית .כלומר,
על מנת לנצל את ה ,Stack Overflow-עלינו לעקוף את .SMEP
קיימים מספר דרכים לעקיפת  ,SMEPרובן מסתמכות על  ,ROPאבל על מנת להשתמש ב ,ROP-על כל
הכתובות שבהן נשתמש להיות שייכות ל ,Kernel-ומכיוון שקיים  ,KASLRנצטרך  Info-Leakעל מנת למצוא
את הכתובות של הגאדג'טים שלנו .כמו כן ,רוב ה ROP chains-לעקיפת  SMEPמסתכמים בביצוע ROP
שיגרום לכיבוי הביט ה 20-ב .CR4-הבעיה היא ,שבמידה ויתבצע  Context-Switchבמהלך הרצת ה-
 Shellcodeשלנו ,הערך של  CR4יטען מחדש ו SMEP-יופעל שוב במהלך הרצת ה Shellcode-שלנו ,מה
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שיוביל ל ,Bugcheck-כך שגם  ROP chainשמכבה את הביט ה 20-ב CR4-מצריך עבודה נוספת על מנת
להפוך את האקספלויט שלנו ליציב.
פתרון אחר לעקיפת  SMEPמתבסס על  :Page Tablesכאמור SMEP ,מונה הרצת קוד ששייך ל User-ב-
 .Supervisor-Modeעל מנת לבצע זאת SMEP ,מתבסס על איברי המיפוי  -ה ,PXE-ה ,PPE-ה PDE-וה-
 - PTEהרלוונטיים לכתובת הוירטואלית אותה אנו מנסים להריץ .במקרה שלנו ,ניתן היה לראות (בעזרת
 )!pteשכל מבני המיפוי מציינים שהמידע אליו הם מתייחסים שייך ל( User-ה Owner-Bit-דולקWinDbg ,
נותן על כך חיווי בעזרת הצגת האות ’ ‘Uבדגלים שמופיעים מתחת לתוכן של ה ,)P*E-כך  SMEPידע
למנוע מאיתנו להריץ את הקוד שלנו .אבל מה אם נוכל לערוך את איברי המיפוי הרלוונטיים לכתובת שלנו,
כך שה Owner-Bit-יהיה כבוי ,מה שמסמל שהדף שייך ל( Supervisor-ל ?)Kernel-במצב כזה ,מבחינת
המעבד ,מרחב הכתובות הוירטואלי של התכנית יראה כך (התמונה לקוחה מ:)coresecurity-

בצורה הזו ,המעבד לא יעלה חריגה ,ונוכל לחזור לעמוד שכיבינו לו את ביט ה Owner-מפונקציה קרנלית
מבלי שנצטרך לדאוג מ ,SMEP-או מ-Context-Switch-ים.
השאלה הבאה שעלינו לשאול היא :האם עלינו לכבות את ביט ה Owner-בכל אחד מאיברי המיפוי
הרלוונטיים לכתובת שלנו? אם התשובה היא כן  -אנו ניצבים בבעיה .מעבר לעובדה שכבר לא נוכל
לעשות זאת עם פרימיטיב  ,One-Offגם נצטרך לדאוג שה Shellcode-שלנו לא יהיה ממופה בעזרת אותו
 PXEכמו שאר הקוד שלנו ,מפני שאז שאר הקוד שלנו לא יוכל לרוץ כשנחזור ל.Ring-3-
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למזלנו ,כפי שאלכס יונסקו הראה ב ,Infiltrate 2015-מספיק לערוך רק מבנה  P*Eאחד על מנת לרמות
את  ,SMEPכלומר מספיק שנכבה את ביט ה Owner-ב PTE-שלנו  -דבר אשר ישפיע רק על עמוד זיכרון
אחד  -על מנת שנוכל לחזור לקוד מ:Ring-0-

כאמור ,את פרימיטיב כיבוי/הדלקת הביט נדמה בעזרת  .WinDbgניעזר בתכנית הבאה על מנת להדגים
את שיטת הניצול:

נסביר את הקוד :תחילה ,אנו מקצים עמוד זיכרון בכתובת נמוכה יחסית .הרעיון הוא שה PTE-של העמוד
לא ישמש אף קטע קוד אחר בקוד שלנו ,כך ששאר הקוד יוכל לרוץ באופן תקין ב .Ring-3-לאחר מכן ,אנו
מעתיקים את ה Shellcode-שלנו לעמוד החדש ,והופכים את העמוד ל .Executable-נחלץ את הכתובת של
ה PTE-הרלוונטי לכתובת ונגרום ל .breakpoint-בשלב זה ,ב ,WinDbg-נכבה את ביט ה Owner-בPTE-
שאת הכתובת שלו שמרנו לתוך  .pteAddressלאחר מכן ,ננצל את  HEVD!TriggerStackOverflowונגרום
לו לחזור לכתובת ( 0x1000000הכתובת שמיפינו בתחילת הקוד ובה מיקמנו את ה Shellcode-שלנו).
לבסוף ,נריץ  cmd.exeעל מנת שנוכל להראות שהצלחנו "לשדרג" את עצמנו ל .System-נקמפל ונריץ את
התכנית במכונה.
לאחר שה Breakpoint-יקפוץ ב ,WinDbg-נמקם  bpב ,HEVD!TriggerStackOverflow-ונבחן את ה:PTE-
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כפי שניתן לראות ,ביט ה Owner-דולק ,כלומר העמוד שייך ל .User-נכבה את הביט בעזרת :WinDbg

כעת ,אם נבחן את הכתובת הוירטואלית של ה Shellcode-שלנו בעזרת  ,!pteנוכל לראות שה PTE-מראה
שהעמוד שייך ל WinDbg ,Kernel-מראה זאת בעזרת האות :K

נמשיך את ההרצה .הפעם ,יקפוץ לנו ה Breakpoint-שמיקמנו ב .HEVD!TriggerStackOverflow-נמשיך
עד סוף הפונקציה ונראה שאכן הצלחנו לדרוס את כתובת החזרה של הפונקציה עם הכתובת בה מיקמנו
את ה.Shellcode-
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כמו כן נבצע  Single-Steppingבתחילת ה Shellcode-על מנת לראות שלא מתרחשת חריגה:

נמשיך את הריצה ונריץ  whoamiב cmd.exe-שיפתח:

כפי שניתן לראות ,ב cmd.exe-שרץ מתוך  ,pte-overwrite.exeהיינו  ,SYSTEMוכשיצאנו מpte--
 ,overwrite.exeחזרנו להרשאות רגילות ,כלומר הצלחנו לנצל  Stack Overflowתוך שרימינו את SMEP
בעזרת דריסת ביט ה Owner-ב.PTE-
נציין שבמהלך הניצול ,יכולנו להריץ קוד שרירותי ב .Ring-0-יכולת זו חזקה בהרבה מפרימיטיבי
קריאה/כתיבה ,בהם התעסקנו במאמרים הקודמים.
HAL Heap & Arbitrary-Overwrites
בסעיף הקודם ,ראינו כיצד בעזרת עריכת הדגלים של  PTEמסוים יכולנו לנצל  Stack Overflowתחת
 ,SMEPעל מנת להשיג הרצת קוד ב .Ring-0-בסעיף זה ,נתאר כיצד נוכל להשיג הרצת קוד בRing-0-
בעזרת דריסת ה PFN-ב PTE-מסוים ,מבלי להיעזר בחולשה נוספת.
במאמרים האחרונים בנושא  ,Kernel Exploitationנעזרנו רבות בעובדה שהכתובת הוירטואלית של ה-
 Heapשל ה HAL-היא קבועה (עד  .)Redstone 2ראינו שב Heap-יש מספר מצביעים לפונקציות בהיסטים
קבועים ,וניצלנו את העובדה שאחד המצביעים הוא מצביע לפונקציה ב .ntos-עובדה שלא נעזרנו בה היא,
שגם הכתובת הפיזית של ה Heap-היא קבועה ,והיא  ,0x1000או .PFN 0x1
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במידה ונוכל לערוך את ה PFN-של  PTEמסוים ,אשר משמש למיפוי עמוד שבבעלות המשתמש ,נוכל
לגרום לו להצביע על הכתובת הפיזית  .0x1000כך ,נוכל לקרוא את כל המידע שב ,Heap-כולל את
המצביעים לפונקציות ,אבל גם נוכל לכתוב באופן שרירותי ל .Heap-כפי שנראה בהמשך ,יש לא מעט
דברים שנוכל לעשות במצב כזה ,אך תחילה נדמה אותו בעזרת .WinDbg
ניעזר בתכנית הבאה:

נריץ את התכנית במכונה .נבחן בעזרת  WinDbgאת ה PTE-הקשור לכתובת :0x1000000

כפי שניתן לראות ,ה PFN-של ה PTE-עבור הכתובת  0x1000000הוא  ,0x247F5כך שהכתובת
הוירטואלית הנ"ל ממופת לכתובת הפיזית  .0x247F5000נבחן את הכתובות הפיזיות והוירטואליות של ה-
 Heapשל ה HAL-בהיסט  0x4A0בתים  -שם יושב ה HalpInterruptController-אשר מכיל מצביעים
לפונקציות:

כפי שרואים ,הכתובת של ה Heap-של ה )0xFFFFFFFF`FFD00000( HAL-אכן ממופת לכתובת הפיזית
.0x1000
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כעת ,נערוך את ה PFN-של ה PTE-שנמצא בכתובת  ,0xFFFFF680`00008000כך שיצביע לכתובת הפיזית
 ,0x1000וננסה לקרוא שוב מהכתובת הוירטואלית אליה הוא מתייחס:

כפי שניתן לראות ,הפעם קריאה מהכתובת ששייכת ל User-מחזירה בדיוק את אותם ערכים שקריאה
מהכתובת הוירטואלית של ה HAL Heap-מחזירה .המשמעות היא ,שכעת אנו יכולים לבצע קריאה/כתיבה
שרירותית לתוך ה Heap-הנ"ל ,והערכים הללו ישמשו את המערכת.
כאמור ,ברגע שהגענו למצב הזה יש דברים רבים שנוכל לעשות .הדבר הפשוט ביותר הוא להיעזר
במצביעי הפונקציות ב hal!HalpInterruptController-על מנת למצוא את הכתובת אליה  hal.dllטעון
בקרנל .ברגע שנמצא את הכתובת הזו ,נוכל להיעזר בה על מנת למצוא כתובות של  ROP Gadgetsב-
 ,hal.dllולנצל חולשות דוגמת  Stack Overflowעם  ,ROP chainוכך להתחמק מ .SMEP-כפי שניתן לראות,
ב HalpInterruptController-יש מספר מצביעים לתוך פונקציות ב:hal.dll-

כל שעלינו לעשות על מנת למצוא את  hal.dllהוא לקרוא את אחד מהמצביעים הללו ,לטעון את  hal.dllב-
 User-Modeולמצוא את ההפרש בין הפונקציה אליה המצביע מצביע לכתובת הבסיס של  hal.dllב,UM-
ולחסר את ההפרש מהכתובת שקראנו .הערך שיתקבל יהיה הכתובת אליה טעון  hal.dllבקרנל.
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כמובן שנוכל לעשות דברים יותר משוגעים  -מכיוון שאנו יכולים לכתוב לאותו זיכרון פיזי של ה Heap-של
ה ,HAL-נוכל לערוך מצביעים לפונקציות ב .hal!HalpInterruptController-לדוגמה ,נוכל לדרוס את
המצביע ל ,hal!HalpApicRequestInterrupt-פונקציה שהקרנל משתמש בה רבות .נדמה החלפה של
הכתובת של הפונקציה בכתובת  ,0x41414141`41414141בעזרת עריכת עמוד הזיכרון הוירטואלי
שמיפינו ל:PFN 0x1-

כעת ,ברגע שהמערכת תנסה לקרוא ל ,hal!HalpApicRequestInterrupt-היא תקרא לכתובת
 . 0x41414141`41414141נוכל להחליף את הכתובת הזו בכתובת שקריאה אליה תאפשר לנו להריץ קוד
שרירותי ב .Ring-0-בשלב זה ,נהיה יצירתיים ונחשוב על רעיונות לכתובות שנוכל לחזור אליהן מ-
 Supervisor-Modeעם .SMEP
האופציה הראשונה היא לפעול בשיטה דומה לזו שפעלנו בה בסעיף הקודם  -נקצה עמוד זיכרון חדש ב-
 ,Userlandנעתיק אליו את הקוד שנרצה להריץ ב ,Ring-0-נשנה את ההרשאות שלו ל-
 ,PAGE_EXECUTE_READנמצא את הכתובת של ה PTE-המתייחס אליו ונכבה את ביט ה .Owner-כעת,
מבחינת  SMEPמדובר בעמוד ששייך ל ,Kernel-כך שלא תהיה בעיה לקרוא לו מ .Ring-0-כמובן שהדבר
דורש מאיתנו לנצל שוב את חולשת הכתיבה השרירותית (או לכל הפחות חולשת שינוי מצב ביט בכתובת
שרירותית).
האופציה השנייה מסתמכת על כך שאנו יודעים לבצע את התרגום בין הכתובת הוירטואלית של העמוד
אליו אנו כותבים ב ,User-Mode-לבין הכתובת הוירטואלית של הערך המתאים ב Heap-של ה HAL-בKM-
(מכיוון שכאמור ,הכתובת הזו קבועה) .ננצל את העובדה שאנו יכולים לכתוב לזיכרון הפיזי ונמצא זיכרון
שלא נמצא בשימוש ,ונכתוב לתוכו את ה Shellcode-שלנו .כעת ,נדרוס את המצביע ל-
( hal!HalpApicRequestInterruptאו כל פונקציה אחרת ב hal!HalpInterruptController-שביכולתנו
לגרום למערכת לקרוא לה) עם הכתובת הוירטואלית הקרנלית של ה Shellcode-שלנו .השלב האחרון
יהיה לכבות את ה )XD-bit( NX-bit-ב PTE-המתייחס ל Heap-של ה .Hal-מכיוון שה Heap-שייך ל,Kernel-
 SMEPלא יגרום לחריגה ,ולא נצטרך לחשוש מ DEP-מכיוון שהפכנו את העמוד ל Executable-עם כיבוי
ביט ה . NX-כשהקרנל ינסה לקרוא לפונקציה שדרסנו את המצביע לה ,הוא יקרא ל Shellcode-שלנו .כמובן
שגם כאן ,נדרש ניצול חוזר של החולשה.
האופציה השלישית לא דורשת ניצול של חולשה נוספת ,אבל היא גם מאוד לא ריאלית ,ובחרתי להציג
אותה בעיקר על מנת לגרות את המחשבה :ניצור  ROP-chainמ hal.dll-שמכבה את  SMEPוחוזר לקוד
שלנו (או שפשוט נממש את הקוד שלנו בעזרת  ,)ROP-chainנמקם אותו בזיכרון שלא נמצא בשימוש ב-
 Heapשל ה HAL-ונמצא גאדג'ט שיבצע  Stack Pivotingלשאר ה ROP-chain-שמיקמנו .נדרוס את
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המצביע ל( hal!HalpApicRequestInterrupt-או כל מצביע אחר שנוכל לגרום לקריאת הפונקציה אליה הוא
מצביע) בכתובת של הגאדג'ט שמבצע  ,Pivotingונגרום לקריאה לפונקציה .השיטה הזו לא דורשת
מאיתנו לנצל חולשה נוספת ,אבל לא הצלחתי למצוא גאדג'ט שיעזור לבצע  .Stack Pivotingאשמח לשמוע
רעיונות לשפר את השיטה הזו .
נעיר שדריסה של פונקציה ב hal!HalpInterruptController-תגרום ל Bugcheck-במידה ומופעל CFG
(.)Control Flow Guard
כמובן שנוכל גם לדרוס מבנים שמאוחסנים ב Heap-של ה ,HAL-וכך להשפיע על ריצת הפונקציות
שמשתמשות באותם מבנים .לכל הפחות ,נוכל לגרום להתנהגות לא צפויה ולא רצויה של המערכת ,גם
אם לא נוכל להריץ קוד שרירותי.
לקיחת בעלות על PML4
כזכור PXE ,מספר  0x1EDמתייחס למבני המיפוי ,ומכיל את ה PFN-של  .PML4הכתובת הוירטואלית של
ה PXE-הזה היא ( 0xFFFFF6FB`7DBEDF60מוגדר כ PXE_SELFMAP-ב .)ntddk.h-נבחן את האיבר:

כפי שניתן לראות ,העמוד שייך ל ,Supervisor-אבל אם נדליק את ה ,Owner-Bit-נוכל לגשת אליו מה-
 .Userכמובן שנצטרך חולשה על מנת לעשות זאת .נדמה את ניצול החולשה בעזרת :WinDbg

כעת העמוד שייך ל ,User-כך שנוכל לקרוא ולערוך את התוכן של  PML4מקוד שרץ ב .Ring-3-מבחינת
הקרנל ,הוא עדיין יוכל לנהל את הזיכרון הוירטואלי מכיוון ש SMEP-מונעת הרצה של קוד ששייך ל,User-
ולא גישה למטרות קריאה/כתיבה.
מרגע שהדלקנו את  Bitה ,Owner-נוכל לקרוא/לכתוב באופן שרירותי לתוך  ,PML4ומכיוון ש PML4-הוא
ה Page Level-העליון ,יכולת כתיבה/קריאה שרירותית בתוכו מעניקה לנו שליטה מלאה על המיפוי של כל
מרחב הכתובות הוירטואלי בתהליך שלנו .שליטה כזו מעניקה לנו כוח רב ,ותאפשר לנו לבצע כל דבר
שנוכל להעלות במוחנו  -הרצת קוד שרירותי ב( Ring 0-אנחנו שולטים על המיפוי של כל המרחב
הכתובות ,ככה שנוכל לכבות  nx-bitשל  PTEכלשהו ,ולשחק עם ה Owner Bit-במידת הצורך) ,קריאת כל
הזיכרון  -כולל זיכרון מערכת (נוכל ליצור מבני מיפוי מזויפים שימפו לכתובת וירטואלית שנגישה לUser-
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את אותה כתובת פיזית שכתובת וירטואלית של המערכת ממופת אליה ,וכך לא נצטרך לשחק עם מבני
המיפוי המקוריים ולהסתכן ב ,)Bugcheck-חיפוש מבנים ודפוסים בזיכרון המערכת ,עריכת פונקציות
קרנליות (כאמור ,נוכל "להקצות" באופן ידני זיכרון וירטואלי חדש שיהיה ממופה לכתובת הפיזית של
הפונקציה הקרנלית אותה נרצה לערוך) ,ועוד .נדגיש שכל הפעולות הללו לא דורשות ניצול של חולשה
נוספת ,אלא רק שנדליק את ה Owner-Bit-ב Self-Ref Entry-ב.PML4-
נסביר כיצד נוכל לנצל מצב כזה על מנת למפות בעצמנו כתובת וירטואלית מסוימת לכתובת הפיזית של
כתובת וירטואלית אחרת .את הכתובת שמיפינו נוכל לנצל לאחר מכן על מנת לכתוב/לקרוא מהכתובת
הפיזית של הכתובת השנייה ,וכך נוכל לערוך ולקרוא מידע אשר שייך למערכת ,מקוד שרץ בUser--
.Mode
כזכור ,על מנת ששתי כתובות וירטואליות יכתבו לאותה כתובת פיזית ,על ה PTE-של הכתובות להכיל את
אותו  .PFNמכיוון שה PTE-של כתובת מסוימת לא נגיש לקוד שרץ ב ,Ring-3-נצטרך לבצע Page-Walk
ובהדרגה למפות את ה-PFN-ים של מבני המיפוי הרלוונטיים  -מ PML4-ועד ה - PT-ובכל שלב למפות את
הכתובת הנגישה למשתמש ל PFN-של המבנה הבא .לבסוף ,נוכל לקרוא (וגם לכתוב) מהכתובת הפיזית
של ה PTE-של הכתובת הוירטואלית שנרצה למפות למשתמש ,ולסיים את תהליך המיפוי.
תחילה ,נרצה למצוא  PXEפנוי ,על מנת שנוכל להעתיק אליו את ה PXE-של הכתובת שאנו רוצים להעתיק
את המיפוי שלה .נבצע זאת בעזרת קטע קוד פשוט ,שעובר על  0x100ה-PXE-ים האחרונים ומוצא את
הראשון מביניהם שלא נמצא בשימוש .כמובן שקטע קוד כזה חייב לרוץ לאחר שניצלנו את החולשה
שהדליקה את ביט ה Owner-ב Self-Ref Entry-של  ,PML4אחרת לא היינו יכולים לקרוא את ה-PXE-ים.
הפונקציה הבאה מחזירה את הכתובת של ה PXE-הפנוי הראשון ,החל מ PXE-מספר :0x100

נשתמש ב PXE-הזה כ PTE-עבור הכתובת שלנו ,ובכל שלב נגרום לו להצביע ל PFN-של איבר המיפוי
שנצטרך בשביל להמשיך לשלב הבא (תחילה ל PFN-של ה PPE-של הכתובת ,אח"כ ל PFN-של הPDE-
של הכתובת ,וכך הלאה) .מכיוון שאנו שולטים בערך של ה( PXE-כי אנו יכולים לכתוב לכל איבר ב,)PML4-
ומכיוון שהוא משמש כ PTE-של הכתובת שלנו ,נוכל בכל שלב למצוא את איבר המיפוי הרלוונטי ולקרוא
את ה( PFN-ושאר הדגלים) שלו ,לאחר מכן נשכתב את ה PXE-שמצאנו ,וחוזר חלילה.
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על מנת לחשב את הכתובת הוירטואלית עבורה ה PXE-שלנו ישמש כ ,PTE-נשתמש בקטע הקוד הבא:

נסביר את החישוב :תחילה ,נוסיף את ההרחבה לכתובת קנונית  .0xFFFF -לאחר מכן ,נשתמש בSelf--
 Ref Entryבתור ה PPE ,PXE-ו PDE-של הכתובת שלנו .לאחר מכן ,נשתמש באינדקס של ה PXE-הפנוי
כאינדקס של ה PTE-של הכתובת שלנו  -כך גישה לזיכרון בעמוד שמתחיל בכתובת שתחזור מהפונקציה
תהיה בעצם גישה ל PFN-השמור ב PXE-עליו השתלטנו.
נקרא לשתי הפונקציות הללו בתחילת הפונקציה אשר תמפה את ה PFN-של כתובת וירטואלית מסוימת
לכתובת וירטואלית שניתן לגשת אליה מ ,Ring-3-באופן הבא:

מכיוון שאנו מתעסקים עם מספר כתובות וירטואליות ,נגדיר אותן על מנת שהמשך הדיון יהיה מובן יותר:
 .1כתובת המקור  -הכתובת שהפונקציה מקבלת כארגומנט .לרוב תהיה כתובת השייכת ל,Supervisor-
שנרצה למפות לכתובת השייכת ל ,User-על מנת שנוכל "להתעסק" איתה (למטרות כתיבה/קריאה).
 .2כתובת היעד  -הכתובת שחזרה מ .useAsPte-כתובת אשר משתמשת ב PXE-שמצאנו בעזרת
 getAvailablePxeבתור ה PTE-שלה ,וכך מאפשרת לנו לקרוא מה PFN-אליו ה PXE-שאנו שולטים
בערך שלו מצביע .ניעזר בכתובת הזו על מנת לבצע את ה ,Page-Walk-ולבסוף נחזיר אותה
מהפונקציה כאשר ה PTE-שלה מכיל את ה PFN-שמכיל ה PTE-של כתובת המקור.
כעת ,נוכל להתחיל ב .Page-Walk--השלב הראשון הוא להעתיק את הערך של ה PXE-של כתובת המקור
לתוך ה PXE-שלנו .את השלב הזה נבצע מבלי להיעזר בכתובת היעד ,מכיוון שהיא עדיין אינה ממופה
(כרגע ,ה PTE-שלה מכיל את הערך  .)0x00000000`00000000קטע הקוד הבא מבצע זאת:
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נעיר שאנו מוסיפים את ה ,0x67 Mask-על מנת להפוך את העמוד שה PXE-שלנו ממפה ל .User-כמו כן,
אנו מבצעים  Sleepשל מילי-שנייה ,על מנת לאפשר ל TLB-להתעדכן (זה חשוב מכיוון שבהמשך
הפונקציה נסתמך מאוד על התעדכנות מבני המיפוי של כתובת היעד).
כעת ,כתובת היעד ממופת ל PFN-שמכיל את ה PDPT-של כתובת המקור ,כך שעל מנת שנוכל לקרוא את
הערך של ה PPE-של כתובת המקור ,נצטרך לקרוא אותה בעזרת כתובת היעד שלנו וחישוב ההיסט של
ה PPE-ב .PDPT-קטע הקוד הבא מבצע זאת:

באופן דומה ,נקרא את התוכן של ה PDE-של כתובת המקור ונעדכן את ה PXE-שלנו בהתאם:

השלב האחרון הוא להעתיק את הערך שב PTE-של כתובת המקור ,ולהחזיר את כתובת היעד:

נשים לב שמעבר להפיכת העמוד נגיש ל ,User-אנו מבצעים גם  XORעם הערך ,0x80000000`00000000
על מנת לבצע  toggleל NX-Bit-של הכתובת  -כך ,במידה וה NX-Bit-ב PTE-של כתובת המקור דולק  -הוא
יהיה כבוי ב PTE-של כתובת היעד  -ולהפך .אין סיבה שנרצה את ההתנהגות ההפוכה ,כך שניתן להסתפק
בלכבות את הביט העליון (ה )NX-bit-של ה PTE-בעזרת ביצוע  Bitwise Andעם הערך
.0x7FFFFFFF`FFFFFFFF
מהכתובת שמחזירה הפונקציה שבנינו נוכל לקרוא את המידע שמאוחסן בכתובת המקור ,וכן לכתוב
לתוכו ,וזאת מכיוון ששתי הכתובות הוירטואליות  -הן כתובת המקור והן כתובת היעד  -מתייחסות לאותו
 PFNבזיכרון הפיזי.
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נדגים זאת בעזרת חברנו הנאמן  -ה Heap-של ה .HAL-ניעזר בתכנית הבאה:

כאשר  arbitraryOr4היא פונקציה אשר תדליק את הביט ה 3-מימין עבור כתובת שרירותית ,וכך מדליקה
את ה Owner-Bit-של איבר מיפוי מסוים ומספקת את המטרה של הענקת שליטה על  PML4למשתמש ,ו-
 mapAddressToUserהיא הפונקציה שפיתחנו לעיל .נריץ את התכנית על המכונה ,ונבחן את הזיכרון אליו
מתייחסת  addressונשווה אותו לזיכרון אליו מתייחסת הכתובת :0xFFFFFFFF`FFD00000

נדגים

כיצד

עריכת

הזיכרון

בכתובת

address+0x30

יגרום

לעריכת

הזיכרון

בכתובת

:0xFFFFFFFF`FFD00030

באופן דומה נוכל להיעזר בפונקציה שלנו על מנת לקרוא/לכתוב מ/לכל עמוד זיכרון וירטואלי שנבחר.
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ניצול CVE-2016-7255
נראה כיצד נוכל לנצל את החולשה  CVE-2016-7255בעזרת השיטה שתיארנו לעיל .במאמר הקודם,
דיברנו על החולשה בהרחבה וראינו כיצד ניתן לנצל אותה לצורך הסלמת הרשאות בעזרת אובייקטי .GDI
בקצרה ,החולשה מאפשרת לנו לבצע  Bitwise Orלערך הנמצא בכתובת שרירותית ,עם המספר  ,4ובכך
להדליק את הביט ה 3-בכתובת השרירותית .מכיוון שהביט השלישי באיברי  P*Eהוא ביט ה ,Owner-נוכל
לנצל את החולשה על מנת להדליק את ה Owner-Bit-ב Self-Ref Entry-ב ,PML4-וכך להכין את הקרקע
לשימוש בפונקציות שפיתחנו לעיל .למעשה ,הפונקציה  arbitraryOr4היא בעצם הפונקציה arbitraryOr4
שפיתחנו במאמר על  .CVE-2016-7255לא נפרט אודות החולשה במסגרת מאמר זה ,אלא במקום זאת
נראה כיצד נוכל לנצל אותה להרצת קוד ב Ring-0-והסלמת הרשאות בעזרת ניצול מנגנון ה Paging-של
.Intel
ננצל את החולשה בשיטה דומה לזו שתיארנו בדיוננו על ניצול כתיבות שרירותיות ,באופציה השנייה
שהצגנו:
 .1נכבה את ה NX-Bit-ב PTE-של ה Heap-של ה.HAL-
 .2נמקם את ה Shellcode-שלנו על ה Heap-של ה.HAL-
 .3נדרוס את המצביע ל hal!HalpApicRequestInterrupt-שיושב ב Heap-של ה( HAL-ספציפית,
בכתובת

0x78

+

0x4C0

+

,0xFFFFFFFF`FFD0000

כאשר

0x4C0

הוא

ההיסט

ל-

 ,hal!HalpInterruptControllerו 0x78-הוא ההיסט למצביע לפונקציה ב)HalpInterruptController-
במצביע ל Shellcode-שלנו.
 .4מכיוון שהפונקציה  hal!HalpApicRequestInterruptנקראת לעיתים קרובות ,כמעט מידית הפונקציה
תקרא ומכיוון שדרסנו את המצביע לפונקציה במצביע ל Shellcode-שלנו ,ה Shellcode-שלנו יקרא.
מכיוון שהוא נמצא בעמוד השייך ל SMEP ,Supervisor-לא ימנע מאיתנו את הרצת ה .Shellcode-כמו
כן ,כיוון שכיבינו את ה ,NX-Bit-גם  DEPלא ימנע מאיתנו את ההרצה.
 .5בהינתן  Shellcodeמתאים ,אשר דואג לקרוא ל hal!HalpApicRequestInterrupt-בתום ריצתו ,נוכל
לבצע הסלמת הרשאות (או פעולות אחרות ב )Ring-0-מבלי לגרום לקריסה של המערכת.
תחילה ,נשנה את  mapAddressToUserכך שתאפשר לנו להפוך את ה NX-Bit-של ה PTE-של כתובת
המקור .תחילה ,נוסיף ארגומנט נוסף לפונקציה:
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לאחר מכן ,נוסיף לחלק בפונקציה אשר מעתיק את הערך של ה PTE-של הפונקציה המקורית קטע קוד,
אשר הופך את ה NX-Bit-של ה PTE-המקורי במידה ו toggleNx-שונה מ:0-

נדגים את הפונקציה בפעולה בעזרת התכנית הבאה:

נבחן את ה PTE-של :0xFFFFFFFF`FFD00000

כפי שניתן לראות ,ה NX-Bit-כבוי והעמוד הפך ל.Executable-
השלב הבא יהיה להעתיק את ה Shellcode-שלנו ל .Heap-ראשית ,נצטרך למצוא כתובת מתאימה למקם
אותו בה .הכתובת צריכה להיות כתובת שלא נמצאת בשימוש ,כך שלא נסתכן בדריסת מידע חשוב.
במרחק  0xD50בתים מתחילת ה ,Heap-נוכל למצוא אזור זיכרון כזה:

התכנית הבאה מעתיקה את ה Shellcode-שנמצא בפונקציה  elevatePrivilegesלכתובת הנ"ל ,ומחליפה
את המצביע ל hal!HalpApicRequestInterrupt-בכתובת של ה( Shellcode-כמובן שנשתמש בכתובת
הוירטואלית  ,HAL_HEAP_BASE + 0xD50ולא בכתובת הוירטואלית .address + 0xD50
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מכיוון שהכתובת השנייה שייכת למשתמש  -אם היינו משתמשים בה  SMEPהיה מונע מאיתנו לקרוא ל-
:)Shellcode

נבחן את  hal!HalpInterruptControllerבעת קפיצת ה:breakpoint-

ניתן לראות שהמצביע ל hal!HalpApicRequestInterrupt-הוחלף במצביע ל Shellcode-שלנו ,שמיקמנו
בכתובת  .HAL_HEAP_BASE+0xD50מבחינת ה PTE-של הכתובת הזו ,נוכל לראות שהכתובת היא ברת
הרצה:

לעת עתה ,נמקם  int 3בתחילת ה Shellcode-שלנו ונראה שה breakpoint-אכן קופץ ושאנו מצליחים
להריץ את הפקודות הראשונות ב:Shellcode-

Intel Paging & Page Table Exploitation on Windows
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,97אוגוסט 2018

45

כפי שניתן לראות ,ה Shellcode-שלנו נקרא במקום  .hal!HalpApicRequestInterruptכמו כן ,ניתן לראות
שה Shellcode-רץ בהצלחה ,כלומר הצלחנו להשיג הרצת קוד ב .Ring-0-כמובן שעבודתנו עוד לא
הסתיימה  -אם ניתן ל Shellcode-לרוץ ללא שינוי ,נתקל ב.Blue Screen-
יש מספר שיקולים שעלינו לקחת בחשבון ב Shellcode-שלנו ,שלא היינו צריכים לקחת בחשבון
כשהשתמשנו בו כשדיברנו על ניצול ה Stack-Overflow-ב HEVD-תחת :SMEP
 .1על ה Shellcode-שלנו לקפוץ ל hal!HalpApicRequestInterrupt-לפני שהוא חוזר.
 .2מכיוון שזיכרון המערכת משותף עבור כל התהליכים ,אם נדרוס את ה Heap-של ה HAL-בתהליך
מסוים  -נדרוס אותו עבור כל התהליכים .לכן ,כבר לא נוכל להסתמך על כך שה Shellcode-ירוץ
בתהליך שלנו ,ונצטרך למצוא גם את התהליך שלנו לפי ה PID-שלו ,בנוסף למציאת .System
 .3נקודה נוספת ,שלא נתעמק בה כרגע ,היא שנצטרך להתייחס ל Interrupts-שעלולים לעלות במהלך
ריצת הקוד שלנו .נסתפק בלהשתמש בפקודה  cliבתחילת ה ,Shellcode-ובפקודה  stiבסוף ה-
 ,Shellcodeמבלי לפרט על הפקודות.
נעבור על ה Shellcode-המותאם ונסקור את ההתאמות שבוצעו בו .ה Shellcode-מתחיל כך:

תחילה ,אנו קוראים ל cli-על מנת לנקות את דגל ה .Interrupt-כאמור ,לא נתעמק במהות הפקודה הזו.
לאחר מכן ,אנו מעבירים ערך קיקיוני ל ,rax-ודוחפים אותו למחסנית .בהמשך נדחוף גם את  rdxואת .rcx
את הערך הקיקיוני נחליף בזמן ריצה בכתובת של  .hal!HalpApicRequestInterruptאנו דוחפים אותו
למחסנית על מנת לשמור אותו באופן שלא דורש מאיתנו להקצות אוגר שיחזיק אותו .לאחר מכן ,אנו
דוחפים את  rdxו ,rcx-על מנת לשמור על ערכם  -כזכור ,ב ,x64-האוגרים הללו מכילים את הערכים של
שני הארגומנטים הראשונים לפונקציה ,כך שנרצה לשמור עליהם.
המשך ה Shellcode-מזכיר את תחילת ה Shellcode-המקורי:
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אנו מוצאים את הEPROCESS-

של התהליך הנוכחי ,ומתחילים לבצע אינומרציה על ה-

 .ActiveProcessLinksכמו כן ,ניתן לראות שהפעם אנו מאפסים את  rbxו - rax-נשתמש בהם על מנת
להכיל את הכתובת של ה EPROCESS-של התהליך שלנו ואת הערך של ה Token-של  ,Systemבהתאמה.
בהמשך ,נמצא את אותם ערכים בעזרת אינומרציה על ה:ActiveProcessLinks-

ניתן לראות שנעזוב את הלולאה רק במידה וגם ה Token-של  )rax( Systemוגם ה EPROCESS-של
התהליך שלנו ( )raxנמצאו .נשים לב שה PID-של התהליך שלנו הוא  - 0x1337גם כאן מדובר בערך
קיקיוני שנשנה בזמן הרצה בהתאם ל PID-של התהליך.
כאשר נצא מהלולאה ,ראשית נבצע את החלפת ה:Token-

לאחר הרצת הפקודה הזו ,לתהליך שלנו יוענקו הרשאות  .SYSTEMהשלב הבא הוא להחזיר את המערכת
למצב של ריצה תקינה .קטע הקוד הבא עושה זאת:
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קטע הקוד מאחסן את הכתובת שבה נמצא המצביע ל hal!HalpApicRequestInterrupt-באוגר ,rax
ולאחר מכן מאחסן כתובת קיקיונית ב .rbx-את הכתובת הזו נחליף בזמן ריצה בכתובת של
 .hal!HalpApicRequestInterruptלאחר מכן ,אנו מעתיקים את הערך שב rbx-אל הכתובת שמחזיק ,rax
ובכך מבטלים את הדריסה שביצענו  -בפעם הבאה שתתבצע קריאה ל,hal!HalpcApicRequestInterrupt-
תקרא הפונקציה המקורית  -ולא ה Shellcode-שלנו .לאחר מכן ,נבצע  popל rcx-ו rdx-על מנת לאחזר
את הערכים ששמרנו בתחילת הפונקציה ,נבצע  popל rax-על מנת לאחזר את הכתובת של
,hal!HalpApicRequestInterrupt

נחזיר

את

דגל

הInterrupt-

בעזרת

sti

ונקפוץ

.hal!HalpApicRequestInterrupt
נעדכן את ה main-שלנו כך שהתכנית תבצע את השינויים הנדרשים ב Shellcode-בזמן ריצה:

נמקם קריאה ל DebugBreak-לפני עריכת השינויים ונבחן את ה:Shellcode-
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ל-

נבחן את ה Shellcode-לאחר ביצוע השינויים:

כפי שניתן לראות ,כל הערכים הקיקיוניים הוחלפו בערכים שה Shellcode-מצפה להם.
אם נריץ את התכנית ,נוכל לראות שאכן ה Shellcode-הצליח במשימתו ושהוענקו לנו הרשאות :SYSTEM

את ה exploit-שפיתחנו בסעיף זה ניתן למצוא ב .GitHub-הלינק נמצא בסוף המאמר.
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CVE 2018-1038 - Total Meltdown
 וציינו שהיא חולשה שהוצגה בתיקון של,Total Meltdown  הזכרנו את החולשה,בתחילת המאמר
- דנו בדרך אחת להסלמת הרשאות בעזרת הדלקת ביט ה, בסעיף הקודם.Meltdown- לMicrosoft
 כמובן. וראינו כיצד בעזרת הדלקת ביט אחד ניתן להשתלט על המערכת,Self-Ref Entry- של הOwner
.שהדבר עדיין מצריך מאתנו לנצל חולשה
 כך שלא צריך לנצל, דולקSelf-Ref Entry- של הOwner-Bit- החולשה היא שה,Total Meltdown- ב,ובכן
לכתוב לזיכרון מערכת כרצונו/חולשה ותהליך זדוני יכול להתחיל ליצור מבני מיפוי פיקטיביים ולקרוא
.) כפי שראינו בסעיף הקודם,Ring-0-(וכמובן גם להריץ קוד ב
-  מובן לנו שמדובר בחולשה מסוכנת מאוד, ובדרכים לנצל את המנגנוןPaging-כמובן שלאחר שעסקנו ב
 שהבינו את חומרת,Microsoft .היא מאפשרת לכל תוקף לעשות כרצונו במערכת ובאופן טריוויאלי מאוד
 החולשה זכתה לחשיפה רבה. על מנת לסגור את החולשה2018  בסוף מרץOOB  הוציאו עדכון,החולשה
 מבלי לבדוקMeltdown- על שמיהרו להוציא תיקון לMicrosoft  ורבים ביקרו את,בקרב קהילת האבטחה
. שחשף את המשתמשים לחולשה נוראית בהרבה,דבר כל כך בסיסי
) דרך פשוטה לניצול החולשה לצורךXPN(  מציג אדם צ'סטר,Total Meltdown בפוסט שלו על ניצול
 מהזיכרון הפיזי30GB- אשר מתבססת על ניצול החולשה לצורך מיפוי של למעלה מ,הסלמת הרשאות
 המיפוי מתבצע בעזרת קטע הקוד הבא (שמועתק לחלוטין.למרחב זיכרון וירטואלי הנגיש למשתמש
:) על ניצול החולשהXPN מהפוסט של
unsigned long long iPML4, vaPML4e, vaPDPT, iPDPT, vaPD, iPD;
DWORD done;
// setup: PDPT @ fixed hi-jacked physical address: 0x10000
// This code uses the PML4 Self-Reference technique discussed, and iterates until we find
a "free" PML4 entry
// we can hijack.
for (iPML4 = 256; iPML4 < 512; iPML4++) {
vaPML4e = PML4_BASE + (iPML4 << 3);
if (*(unsigned long long *)vaPML4e) { continue; }
// When we find an entry, we add a pointer to the next table (PDPT), which will be
// stored at the physical address 0x10000
// The flags "067" allow user-mode access to the page.
*(unsigned long long *)vaPML4e = 0x10067;
break;
}
printf("[*] PML4 Entry Added At Index: %d\n", iPML4);
// Here, the PDPT table is references via a virtual
// For example, if we added our hijacked PML4 entry
// would be 0xFFFFF6FB7DA00000 + 0x100000
// This allows us to reference the physical address
// PML4 Index: 1ed | PDPT Index : 1ed | PDE Index :
vaPDPT = PDP_BASE + (iPML4 << (9 * 1 + 3));
printf("[*] PDPT Virtual Address: %p", vaPDPT);

address.
at index 256, this virtual address
0x10000 as:
1ed | PT Index : 100

// 2: setup 31 PDs @ physical addresses 0x11000-0x1f000 with 2MB pages
// Below is responsible for adding 31 entries to the PDPT
for (iPDPT = 0; iPDPT < 31; iPDPT++) {
*(unsigned long long *)(vaPDPT + (iPDPT << 3)) = 0x11067 + (iPDPT << 12);
}
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// For each of the PDs, a further 512 PT's are created. This gives access to
// 512 * 32 * 2mb = 33gb physical memory space
for (iPDPT = 0; iPDPT < 31; iPDPT++) {
if ((iPDPT % 3) == 0)
printf("\n[*] PD Virtual Addresses: ");
vaPD = PD_BASE + (iPML4 << (9 * 2 + 3)) + (iPDPT << (9 * 1 + 3));
printf("%p ", vaPD);
for (iPD = 0; iPD < 512; iPD++) {
// Below, notice the 0xe7 flags added to each entry.
// This is used to create a 2mb page rather than the standard 4096 byte page.
*(unsigned long long *)(vaPD + (iPD << 3)) = ((iPDPT * 512 + iPD) << 21) | 0xe7;
}
}
printf("\n[*] Page tables created, we now have access to ~33gb of physical memory\n");

 של התהליך שלוEPROCESS- אדם מחפש את ה,System  שלToken- על מנת לגנוב את ה,לאחר מכן
 הוא, לאחר שהוא מוצא את התהליך. שלוImageFileName-בזיכרון החדש בעזרת חתימה הכוללת את ה
. בבלוג שלוXPN  ניתן לקרוא על כך בהרחבה בפוסט שפרסם.Token  ומבצע גניבת,System מחפש את
.את הפוסט ניתן למצוא ברפרנסים למאמר זה
 מכיוון שהיא גם מדגימה לנו כיצד ניתן למפות כמויות עצומות של,שיטת הניצול הזו מעניינת מאוד בעיניי
עמוד של זיכרון וירטואלי כפי שעשינו בפונקציה-זיכרון פיזי "במכה" (ולא למפות עמוד
- וגם לא מסתמכת על כתובות סטטיות כפי שאנו מסתמכים על הכתובת של ה,)mapAddressToUser
XPN  השיטה שהציג.Redstone 2- כבר לא ידועה מראש החל מ, אשר כפי שציינו בעבר,HAL- של הHeap
- בהינתן הכתובת של ה,Windows 10  גם בגרסות עדכניות יותר שלPage Tables יכולה לשמש לניצול
.Self-Ref Entry
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את הפוסט שלו חותם  XPNבסרטון אשר מדגים את ריצת האקספלויט שלו .ניתן לראות שתהליך חיפוש
ה _EPROCESS-לוקח זמן (כ 25-שניות על סמך הסרטון) ,אבל לבסוף האקספלויט הצליח ומצא את
המבנים הרלוונטיים ,וניתן לראות שהוענקו לתהליך הרשאות :SYSTEM
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דברי סיום
בחלק הראשון של המאמר ,דנו במנגנון ה Paging-של  Intelולמדנו כיצד הוא עובד (כמובן שכמעט ולא
דיברנו על  TLBsועל נושאים רבים נוספים  -המאמר רחוק מלהיות מאמר שמכסה את כל הנושא) .צברנו
ניסיון בתרגום כתובות ושימוש במבני המיפוי ,והבנו כיצד הם עובדים ומה המטרה של כל מבנה ושל כל
איבר בכל מבנה .כמו כן ,הסברנו מדוע משתמשים ב Self-Ref Entry-ב( PML4-ב-64-ביט) והראנו כיצד
ניתן לנצל את הידע על האינדקס של ה Self-Ref Entry-ב PML4-על מנת למצוא את הכתובות
הוירטואליות של כל איברי המיפוי הרלוונטיים לכתובת וירטואלית מסויימת.
בחלק השני של המאמר ,דנו על הפוטנציאל שבמנגנון ה Paging-מבחינת אקספלויטציה ,והצגנו מספר
שיטות ניצול אשר נעזרות במנגנון על מנת לבצע פעולות שונות .הדגמנו כיצד ניתן לנצל את CVE-2016-
 7255תוך שימוש במבני המיפוי שדנו בהם בחלק הראשון של המאמר ,והסברנו את החולשה Total
 Meltdownוכיצד ניתן לנצל אותה בשביל לקרוא (ולכתוב) את זיכרון המערכת.
המבנה של המאמר משקף את תהליך המחקר האבטחתי (לטעמי)  -ראשית ,נלמד על נושא מסוים ,הן
ברמת השימוש בו והן ברמת המימוש הפנימי שלו ,ולאחר מכן ננסה להבין איך אפשר לנצל אותו לטובתנו
(הן בתור חולשה שניתן לוותר והן חלק מניצול חולשה).
כפי שציינו במאמר ,כל שיטות הניצול הטריוויאליות מתבססות על כך שאנו יודעים מה האינדקס של ה-
 Self-Ref Entryב .PML4-כאמור ,החל מ ,Windows 10 1607 (Redstone 1)-האינדקס של הSelf-Ref -
 Entryנקבע באופן רנדומלי עם עליית המערכת ,כך שכל שיטות הניצול הן כבר לא טריוויאליות ,ודורשות
מאיתנו להבין איפה נמצא ה .Self-Ref Entry-בהרצאתו ב ,ZeroNights 2016-תחת הכותרת “I Know
” ,Where Your Page Livesמראה  Enrique Elias Nissimכיצד ניתן למצוא את ה Self-Ref Entry-ב-
 Redstone 1בעזרת התקפת תזמון.
המסר העיקרי שהייתי רוצה שקוראים ,אשר לא הכירו את התחום בו עוסק המאמר לפני קריאתו ,ייקחו
המאמר הוא שברגע שאנו יודעים את האינדקס של ה ,Self-Ref Entry-ומסוגלים לקחת בעלות עליו או
על  P*Eאחר ,אקספלויטציה הופכת לטריוויאלית.
כרגיל ,אני משחרר את קוד המקור המלא לאקספלויט ל CVE-2016-7255-שפיתחנו במהלך המאמר ,כולל
קוד הפייתון שפיתחתנו על מנת למצוא את הכתובות של איברי המיפוי של כתובת וירטואלית לפי
הכתובת .ניתן לגשת לקוד ב ,GitHub-תחת הכתובת:
https://github.com/yuvatia/page-table-exploitation
תודה על הקריאה!
אשמח לענות במייל לשאלות ,הערות ופניות בכל נושא� uval4u21@gmail.com :

Intel Paging & Page Table Exploitation on Windows
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,97אוגוסט 2018

53

רפרנסים
: בויקיפדיהPaging .1
https://en.wikipedia.org/wiki/Paging
:YouTube- בDavid Black-Schaffer “ שלVirtual Memory”  הקורס.2
https://www.youtube.com/watch?v=qcBIvnQt0Bw

:MSDN- בntdebug “ בבלוג שלUnderstanding !PTE”

.3

https://blogs.msdn.microsoft.com/ntdebugging/2010/02/05/understanding-pte-part-1-lets-get-physical/
https://blogs.msdn.microsoft.com/ntdebugging/2010/04/14/understanding-pte-part2-flags-and-large-pages/
https://blogs.msdn.microsoft.com/ntdebugging/2010/06/22/part-3-understanding-pte-non-pae-and-x64/

:Infosec Insititue-“ בTranslating Virtual to Physical Address on Windows: Physical Addresses”

.4

https://resources.infosecinstitute.com/translating-virtual-to-physical-address-on-windows-physical-addresses/

:Core Security- בNicolas Economou “ מאתGetting Physical” .5
https://www.coresecurity.com/blog/getting-physical-extreme-abuse-of-intel-based-paging-systems-part-1
https://www.coresecurity.com/blog/getting-physical-extreme-abuse-of-intel-based-paging-systems-part-2-windows
https://www.coresecurity.com/blog/getting-physical-extreme-abuse-of-intel-based-paging-systems-part-3-windowshals-heap

- וEnrique Elias Nissim “ שהציגוGetting Physical: Extreme Abuse of Intel based Paging Systems”

.6

:CanSecWest2016- בNicolas Economou
https://www.coresecurity.com/system/files/publications/2016/05/CSW2016%20-%20Getting%20Physical%20%20Extended%20Version.pdf

:Black Hat 2016- בMicrosoft “ שהציגוWindows 10 Mitigation Improvements”

.7

https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Weston-Windows-10-Mitigation-Improvements.pdf

Black Hat - בMorten Schenk “ שהציגTaking Windows 10 Kernel Exploitation to the Next Level”

.8

:2017
https://www.blackhat.com/docs/us-17/wednesday/us-17-Schenk-Taking-Windows-10-Kernel-Exploitation-To-TheNext-Level%E2%80%93Leveraging-Write-What-Where-Vulnerabilities-In-Creators-Update-wp.pdf

:“Compiling 64-Bit Assembler Code in Visual Studio 2014” .9
https://deviorel.wordpress.com/2015/01/19/compiling-64-bit-assembler-code-in-visual-studio-2014/

:“Windows SMEP Bypass U=S” .10
https://www.coresecurity.com/system/files/publications/2016/05/Windows%20SMEP%20bypass%20U%3DS.pdf

:“Total Meltdown” .11
http://blog.frizk.net/2018/03/total-meltdown.html

:XPN “ בבלוג שלExploiting CVE-2018-1038 - Total Meltdown” .12
https://blog.xpnsec.com/total-meltdown-cve-2018-1038/

:“I Know Where Your Page Lives” .13
https://github.com/IOActive/I-know-where-your-page-lives

Intel Paging & Page Table Exploitation on Windows
www.DigitalWhisper.co.il
54

2018  אוגוסט,97 גליון

