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Having Fun With Binary Formats 

 יובל יוחנןמאת 

 

 הקדמה

מריצים  כשאתם? או מה קורה בטרמינל ls את הפקודה מריצים כאשר אתםחשבתם פעם מה קורה 

 פעולות אלהכל אחת מבמאמר זה אני אסביר לעומק מה קורה כשאתם מבצעים  ?פייתוןסקריפט 

 GIFבעצמנו לקבצי  binary formatנכתוב  ףוא ודומותיהן על מערכת ההפעלה לינוקס,

בכתיבת מעט הבנה  הלחלק השני דרושאך לצורך הבנת החלק הראשון של המאמר לא דרוש ידע קודם, 

kernel modules .וקימפולם 

 

 ל מההתחלהנתחי

ממומשת במערכות כמו לינוקס. זה חלק מעניין  system call exec-נתחיל את הדיון בהסתכלות על איך ה

בקרנל מפני שהיכולת הבסיסית ביותר של כל מערכת הפעלה היא הרצת תוכניות. נקודת ההתחלה של 

exec היא תלוי גרסת קרנל אבל החלק המעניין נמצא ב-fs/exec.c נתחיל מ(-usr/src/linux:) 

 

 הם: הפרמטרים שהפונקציה מקבלת

 הפרמטר filename  מסוגconst char* שתרוץ התוכנית שם אל מצביע. 

 הפרמטרים argv ו-envp מסוג ][ char *const אל (יכול התוכן אבל משתנה לא עצמו)המצביע  מצביע 

 שהם הפרמטרים לקובץ. NULL-terminated stringsמערך של 
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 :__do_execve_fileפונקציה בשם קיימת  fs/exec.cבתוך 

 

 struct linux_binprm (binary)-, למלא את הerrorsהתפקיד העיקרי של פונקציה זו הינו לבדוק עבור 

paramter. מבנה ה-linux_binprm :מוגדר כך 

 שדה file  מסוגstruct file  עבור הקובץ שמנסים להריץ, מותיר לקרנל לקרוא את תוכן הקובץ ולהבין

 איך לנהל אותו

 שדה filename * מסוגconst char  ומחזיק את שם התוכנית כפי שנראית על ידיprocps 

 שדה interp  מסוגconst char שם הקובץ שמריצים )לרוב אותו דבר כמו ,*filename ,עבור משתנה 

 (.סקריפטים

 ה שדה-page  מסוג][ struct page מערך שמכיל כתובות של ,pageהסביבה למשתני שנועדו ים 

 רשימת כאשר בזבוז אין ולכן בהם משתמשים כאשר רק מוקצים הם, החדשה לתוכנית והארגומנטים

 .קצרה הארגומנטים או הסביבה משתני

 ה שדה-mm  מסוגstruct mm_struct  הינוstruct  שמכיל שניstruct-נוספים )בעיקר(:  יםstruct 

rb_root ו-struct vm_area_struct .שמיועדים עבור ניהול הזיכרון הוירטואלי של התוכנית 

 ה שדה-p  מסוגunsigned long ,ב לכתובת מצביע-user mode לתחילת ה-data שמוכל ב-

linux_binprm.page  ,שהוזכר למעלהbinary formats  עם משתמשים בשדה זה על מנת לשחק

 הארגומנטים הראשונים שנשלחים לתוכנית שעומדת להתבצע.

 ה שדות-argc ו-envc  מסוגint  מחזיקים את מספר הארגומנטים ומספר משתני הסביבה שמועברים

 לתוכנית

 ה שדה-unsafe  מסוגint  הינוbitmask של סיבות מדוע התוכנית יכולה להיות לא בטוחה להרצה, ה-

(Linux Security Model (LSM  .יכול להשתמש במידע זה כדי להפסיק את הרצת התוכנית 

 ה שדה-cred  מסוגstruct_cred  שמחזיק מידע לגבי היכולות של התוכנית החדשה, יכול להתעדכן

 .setuidאו )( setdgidמשינויים כגון )(

 ה שדה-buf  מסוג][ char ממולא עם ה-chunk ( של התוכנית. 821הראשון )בתים 

 ה שדה-recursion_depth מסוג unsigned int אומר כמה פעמים הפונקציה ,

search_binary_handler .)יכולה להיקרא ברקורסיביות )נראה את השימוש בהמשך 

 search_binary_handler-הוא קריאה לפונקציה שקוראת ל __do_execve_file-השלב האחרון בבדיקה ב

 ובץ.)פה קורה הקסם( שמחפשת מפעיל בינארי עבור הק

או לרדת לרשימת המקורות ולעקוב אחרי המאמר עם הקוד  bootlin-מטיבי לכת יכולים להשתמש ב

 מקור.
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, שמבוטאת על ידי Registered Binary Formatsהעבודה שלה נעשית בכך שהיא עוברת על רשימה של 

מפעיל עלול להיות , כל אחד מספק מפעיל לסוג מסויים של קובץ בינארי. struct linux_binfmtמערך של 

למודול  rmmodכדי לוודא שאף תהליך אחר לא יעשה  try_module_get-מוגדר בקרנל לכן תראו שימוש ב

 linux_binprm-נקראת עם ה load_binaryהזה כל עוד אנו משתמשים בו, עבור כל מפעיל הפונקציה 

את הפונקציה להרצה  שאיתחלנו, אם הפונקציה מצליחה להתמודד עם המפעיל שלנו אז היא מכינה

( וממשיכים למפעיל <0(. אחרת, הפונקציה מחזירה קוד שגיאה )=>0ומחזירה מספר שמייצג הצלחה )

 הבא ברשימה.

החזירה קוד שגיאה וגם לפחות אחד מארבעת הבתים  load binaryמנגנון בדיקה נוסף מעניין הוא שאם 

ויבדוק אותם, מנגנון זה בא לחסוך  kerneldזרת אז הקוד יטען מודולים בע non-printableהראשונים הוא 

 binary-(, בזמן שלרוב הshabang) !#-זמן כאשר הקובץ שמנסים לטעון הוא קובץ טקסט ללא שורת ה

formats  האמיתיים יש בית אחדnon-printable . בתוך ארבעת הראשונים 

לזה היא סקריפטים שהם  הרצה של תוכנית אחת יכולה להסתמך על הרצה של תוכנית אחרת, דוגמא

שלהם, כדי להתמודד עם  interpreter-קבצי טקסט עם אופציית הרצה, קבצים אלה צריכים להריץ את ה

-ב recursion_depathבצורה רקורסיבית )השדה  search_binary_handlerמקרה זה, ניתן לקרוא ל

linux_binprm) 

פעם החמישית תפסיק את הריצה ותחזיר קוד פעמים ) ה 4עם זאת, עומק הרקורסיה מוגבל במקסימום 

 (-ELOOPשגיאה של 

 bprm_check_security, הפונקציה binary formats-יש תפקיד, לפני האיטרציה של רשימת ה LSM-גם ל

 linux_binprm.security-לבדוק האם להריץ את הקובץ או לא בהתאם לשדה ה LSM-נקראת והיא נותנת ל

 שראינו קודם.

יטרציה לא נמצא פורמט בינארי שיכול להסתדר עם הקובץ וגם הקובץ נראה כבינארי ולא אם בסוף הא

, משחררת זיכרון __do_execve_file-טקסט )סקריפטים למיניהם( הפונקציה מחזירה קוד שגיאה שמגיע ל

)הזיכרון הוירטואלי שמוקצה לתוכנית( ומסיימת את ריצתה. מצד  linux_binprm.mm-במידה והוקצה ב

-)היא זו שקראה ל חוזרת exec_binprmני, אם כל הבדיקות נעברו בהצלחה אז ש

search_binary_handler  מתוךdo_execve_file__ ונעשה שימוש בפונקציות ,)copy_strings ו-

copy_strings_kernel  על מנת לדחוף את שם התוכנית, משתני הסביבה והארגומנטים לקובץ אל תוך

 ממשיכה את ריצתה ומסיימת עם קוד הצלחה. exec המחסנית,

  



 
 

Having Fun With Binary Formats 
www.DigitalWhisper.co.il 

 4  2019אוקטובר , 111גליון 
 

 אמור להיראות ככה: stack-בסוף הריצה ה

 

 טקסטואלים קבצים הרצת

דלוק, נחשבים ל"סקריפטים",  eXecute bit-ויש להם את ה !#קבצים שמתחילים עם רצף התווים 

. אחרי ששני התווים הראשונים נבדקו הקוד בודק את שאר השורה fs/binfmt_script.cומנוהלים על ידי 

)החל משני התווים הראשונים ועד  interpreter-, מפצל אותה לשם הscript-invocation lineשנקראת גם 

)החל מהרווח ועד סוף השורה(, חשוב לזכור את  interpreter-הרווח הראשון( וארגומנטים פוטנציאלים ל

הבתים הראשונים של התוכנית, מה שאומר שאם האורך  821שמכיל את  linux_binprm.bufהשדה 

 הם לא ייכללו. 128-הכולל של הארגומנטים גדול יותר מ

-ודוחף במקומו את שם התוכנית, הפרמטרים ל argv[0]כאשר השגנו את המידע הדרוש, הקוד מוריד את 

interpreter ושם ה-interpreter  :לדוגמאusr/bin/python ומשנה את /linux_binprm.argc בהתאם: 

 

 .interpreter-הוא נכנס לרקורסיה על מנת להריץ את ה search_binary_handler-כאשר הקוד מגיע ל
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 משלנו  Binary formatיצירת

 binary formatמעניין, לינוקס מציעה עוד שירות מעניין: ליצור  __do_execve_fileעם כמה שהמימוש של 

 !כמונימתרגשים מזה לפחות משלנו בזמן ריצה! אני מקווה שאתם 

 :struct linux_binfmt-אבל זה יהיה די פשוט, תחילה נעבור על ה ים-structנצטרך להתעסק עם כמה 

 

 Shared) משומשות על ידי להריץ את הקובץ, לטעון ספרייה struct-שלושת המתודות שמוגדרות ב

library וליצור )core file. 

 binary-כאשר הוא עובר על כל רשימת ה search_binary_handler-משומש על ידי ה nextהמצביע 

format ,ובנוסף .use_count  משומש גם על ידיsearch_binary_handler על מנת לקבוע האם ה-binary 

format  נמצא במודול בקרנל כדי למנועrmmod בלתי צפוי שלו (p->binfmt->use_count) המודול אחר .*

שכל אחת מהן מקבלת )אתם  unregister binfmt-ו register_binfmtכך משתמש בשני הפונקציות 

-על מנת לרשום את עצמו ולמחוק את עצמו מרשימת ה struct linux_binfmtמצליחים לנחש?( *

linux_binfmt אז לדוגמא, מודול פשוט שטוען ,binary format :ייראה כך 

 

 binary-שמייצג את ה struct-ה bluff?" אז זה באמת bluff formatשבים כרגע "מה זה אם אתם חו

format  יכול להכריז בתורNULL על כל הפונקציות שיש ל-struct  להציע לנו והקרנל פשוט יתעלם מהן. זה

 Binary Loader for an Ultimately Fallaciousהפורמט הפשוט ביותר מפני שהוא פשוט לא עושה כלום )

Format) - תוכלו למצוא קישור למודול המלא בסוף המאמר: 
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על מנת לכתוב פורמט שבאמת יעשה משהו נצטרך להבין את הארגומנטים שמועברים לפונקציית הטעינה 

שעברנו עליו בתחילת  struct linux_binprm( הארגומנט הראשון הינו format->load_binaryשלנו )

 המאמר והארגומנט השני הינו מצביע לרגיסטרים של התהליך.

צריכים את  Linux kernel sources-שהם חלק מה ELF formatאו  a.outאמיתיים כמו  binary loadersרק 

, הוא חייב execveלקובץ שעליו נקרא  execve-הפרמטר הזה. כאשר הקרנל מחליף בין הקובץ שקרא ל

 לתחילת הקוד של הקובץ החדש. rip/eipל את הרגיסטרים שנוגעים לתהליך הנוכחי, ספציפית את לאתח

 .binary loaderחייב להיות בשימוש בכל  linux_binprmלעומת זאת, 

 עוד שתי פונקציות ששוות הזכרה הינן: 

 

 pאל המצביע  argvמחרוזות מהמערך  argc, אחראית על להעביר copy strings :הפונקציה הראשונה

(linux_bprm->p.  המחרוזות יועתקו לפני שהכתובת שאליה מצביעp ה(-stack  ,המחרוזות .)יורדת מטה

, והמערך יכול עצמו להימצא kernel space-וגם ב user space-יכולות להימצא גם ב argv-אלו שנמצאות ב

, אם from kmemלכן נמצא הארגומנט החמישי,  user space-למרות שהמחרוזות ב kernel space-ב

שאומר שהמחרוזות  1לעומת הערך  user space-אז גם המחרוזות וגם במערך נמצאים ב 0הערך הינו 

-שאומר שגם המחרוזות וגם המערך ב 2לעומת הערך  kernel space-והמערך ב user space-הינן ב

kernel space. 

בכך שהיא  bprm-, אחראית להוריד את הארגומנט הראשון מremove_arg_zero :הפונקציה השנייה

קטן ולכן העלתו  bprm->p-הכתובת קטנה, ה stack-)כשמכניסים ערך ל bprm->pמעלה את הערך של 

 תגרום ל"מחיקת הערך" מפני שבפעם הבאה שערך ייכנס הוא פשוט ידרוס את מה שהיה קיים שם(.
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 !שרוולים להפשיל

ראשי תיבות  bloomשלנו אל  bluff-י לעבור לקצת פרקטיקה ננסה להרחיב את המספיק דיבורים. כד

הינו להציג תמונות  bloom-תפקיד ה. Binary Loader for Outrageously Ostentatious Modules עבור

)מציג תמונות( יציג  xv-ו gif. לאחר שנטען את המודול נוכל להציג קבצי execution permissionשיש להן 

 (.קוד מקור עבור המודול בקישור בסוף המאמר) אותה

השאלה הבאה שלכם בטח תהיה איך אני יכול לסדר  :kerneldאבל אני רוצה לרשום את הפורמט שלי עם 

 ? module-יטען לי אוטומטית את ה kerneld-את הדברים כך ש

רק  kerneld-למעלה, הקוד ינסה להשתמש ב התשובה היא שלצערי זה לא תמיד אפשרי, כמו שדיברנו

 bloom viewer-ובגלל זה אין אופציה לטעון את ה non-printableאם לפחות אחד מארבעת הבתים הוא 

ולכן לא תווים,  4-הגדולה ממתחילים עם מחרוזת  PBMאו  GIFשלנו בצורה אוטומטית, הפורמטים של 

 .kerneldיגיעו למצב של טעינה על ידי 

 kerneldישלח בקשת  kernel-אכן טוען, במצב כזה, ה kerneldי זה מעניין לראות מה קורה כאשר מצד שנ

שהוא יקבל יוחזר לו על ידי הרצת  ID-"(, הbinfmt-"ID)מחרוזת שתיראה כך  binfmt number-עבור ה

 :השורה הבאה

 

, binfmt--29921ייצא  gzipהזה מייצג את שתי הבתים הראשונים של הקובץ, לדוגמא עבור קבצי  ID-ה

 / בגלל המחרוזת בתחילת הקובץ שלהם.bin/sh-מועברים ל GIF)כן, זה מספר שלילי(, לעומת זאת, קבצי 

 binary-ל IDוחדשות יותר החליפו לשיטה חדשה של מציאת  2.1.23מעניין לדעת גם שבגרסאות קרנל של 

format:על ידי שימוש בשורה הבאה , 

 

( 16השיטה הזו מייצגת את הבית השלישי והרביעי של הקובץ הבינארי בצורה הקסאדצימלית )בסיס 

 שליליים. ID's(, שיטה זו מובילה לפורמט טוב יותר וללא 10במקום דצימאלית )בסיס 
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 סיכום

, נכנסנו system call execve-במהלך המאמר הצגתי בפניכם איך קובץ מורץ על ידי המערכת, ואת ה

מימשנו  ואףים בעלי משמעות struct-וכל מיני פונקציות בפנים, למדנו על כמה  fs/exec.cלקרביים של 

binary format  בעצמו, טענו אותו לקרנל והרצנו איתו קובץGIF. 

היה לי מאוד כיף לכתוב מאמר זה וכמה שחשבתי שהכרתי את הנושא קודם, אז כתיבת המאמר רק 

 .העשירה אותו

 !שנהנתםמקווה 

 

 הכותב על

, חוקר ומפתח בחברת CerbrusTeamים ctf--(, מלש"ב, קפטן קבוצת ה19)כמעט  18יובל יוחנן, בן 

Arcusteam ונהנה מלפתור ,ctf- ים ולקרוא בזמנו הפנוי 

 https://www.linkedin.com/in/yuval-yohanan-73492a184/ 

 https://github.com/yuvaly0 

 https://ctftime.org/team/73982 

 

 מקורות

 https://www.linuxjournal.com/article/2568 

 https://lwn.net/Articles/630727/ 

 https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/fs/exec.c#L1635 

 https://www.linux.it/~rubini/docs/binfmt-it/src/bluff.c 

 https://www.linux.it/~rubini/docs/binfmt-it/src/bloom.c 
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