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Syscall Hijacking Using LKM 

 דניאל ניב מאת

 

 הקדמה

בלינוקס ונבין כיצד הוא ממומש מאחורי ( syscall)או בקיצור:  system calls-במאמר זה נכיר את ממשק ה

המבוסס על  rootkit (kernel module)ואף נכתוב , syscall hijacking של נבין את הקונספט .הקלעים

 .ls-ו psלבחירתנו מהפקודות  processקונספט זה, המסתיר 

 Privilege Levelsקצת על 

, נצטרך קודם כל להכיר מנגנון שקיים במעבדים מודרניים, system callעל מנת שנוכל להבין מה זה 

של  privilege levels-במאמר זה נתמקד במנגנון ה .Protection Rings, או  Privilege Levelsהנקרא

 בא להגן על שלושה משאבים עיקריים: זהמנגנון  .x86ארכיטקטורת המעבדים 

 זיכרון. (1

 מעבד. (2

3) I/O ports. 

בעצם מאפשר למעבד, בכל זמן נתון, לפעול בארבעה מצבים שונים, או ארבע  privilege levels-מנגנון ה

 כל רמה בעצם מגדירה את: "שליטה" שלנו על המעבד.-"רמות" שונות, הקובעות את רמת ה

 הזיכרון אליו נוכל לגשת. (1

סט הפקודות שנוכל לתת למעבד לבצע. כלומר, לא בכל רמה נוכל לגרום למעבד לבצע את כל  (2

 הוא מסוגל לבצע, אלא נוגבל לסט מצומצם.הפקודות ש

   שנוכל לבצע. I/O-פעולות ה (3

)או ההכי "נמוכה", זה  היא הרמה הכי "גבוהה" 0, כאשר רמה 3-ל 0הרמות ממוספרות במספרים בין 

עם ההרשאות הכי גבוהות, כלומר שליטה בלתי מוגבלת על המעבד,  -תלוי איך אתם מסתכלים על זה( 

על  העם ההרשאות הכי נמוכות ומגבילות, כלומר שליטה מועט - היא הרמה הכי "נמוכה" 3ומנגד, רמה 

 המעבד.
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  , כמעט ולא נוכל לעשות כלום: לא נוכל להקצות זיכרון, לפתוח קבצים, ולהדפיס למסך.3למשל, ברמה 

למסך,  נוכל לעשות כל מה שנרצה, כמו להקצות זיכרון ולכתוב לקבצים ולהדפיס 0לעומת זאת, ברמה 

 ללא שום הגבלות.

 ברמה זו כל הפונקציונליות שהמעבד מציע עומדות לרשותנו.

 
[By Hertzsprung at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8950144] 

 System Calls-ובחזרה ל

 privilegeרץ עם user-, והprivilege level 0, מטעמי אבטחה, הקרנל רץ עם כבר הבנתםאז כמו שבטח 

level 3. אם כך, כיצד יכול תהליך ב-user space  לעשות פעולה המצריכהprivilege level גבוה יותר מה- 

privilege level  3בו הוא נמצא, כלומר מרמה? 

את ההרשאות  user space-למשל, כיצד אנחנו יכולים לפתוח ולכתוב לקבצים? הרי אמרנו שאין לנו ב

 .לכך..

 user space-, ממשק שבעצם מאפשר לתהליכים בSystem Calls-ובכן, בדיוק בשביל זה הומצא ממשק ה

גבוה,  privilege levelלבצע בעצמם, כלומר שירותים המצריכים  יםם הם אינם יכוללבקש שירותים אות

 privilege-הן בעצם אוסף של פונקציות שכתובות ורצות בקרנל )שכאמור רצות ב system calls-ה מהקרנל.

level 0בהן יכולים תהליכים ב )-user space ה להשתמש, או יותר נכון לבקש מהקרנל להריץ פונקציות אל

 .privilege level 3-, ואילו התהליכים רצים בprivilege level 0בשבילם, למרות שפונקציות אלה מצריכות 

 מזוהה בקרנל על ידי מספר ייחודי, ולא על פי השמות המוכרים לנו. system call כל

 :Linux kernel 4.10-ב system calls-לרשימת כל ה

https://thevivekpandey.github.io/posts/2017-09-25-linux-system-calls.html 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8950144
https://thevivekpandey.github.io/posts/2017-09-25-linux-system-calls.html
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 ?System Callאז כיצד נבצע 

ת פשוט לקרוא לפונקציה הן לא יכולו בקרנל.ישירות להריץ קוד אינן יכולות  user space-תוכניות ב

בעקרון, הדרך הקלאסית בה היו  מכיוון שהקרנל נמצא באזור מוגן בזיכרון. kernel space-שנמצאת ב

 .0x80מספר  interruptהוא על ידי ביצוע  system callמבצעים 

 .int 0x80, או ביתר דיוק: opcode int-נשתמש ב

, אך מהלך הקריאה syscall/sysenterהיעודיים  opcodes-כיום משתמשים ב הערה:

 וההכנות לפני הקריאה נשארו כמעט זהות, ולכן לא נתעכב עליהן.

אותו הוא  -system callאת מספר ה rax, על הקורא לשים ברגיסטר interrupt 0x80-לפני הקריאה ל

 system-יין להעביר לאת הפרמטרים אותם הוא מעונ r9-ו rdi, rsi ,rdx ,r10 ,r8מעוניין לבצע, וברגיסטרים 

callבהתאמה, ורק אז לבצע את ה ,-.interrupt 

של handler -, כלומר לכניסתנו לקרנל, ולהרצת הprivilege level 0-בעצם גורם למעבר ל interrupt-ה

interrupt 0x80)( שזה בעצם הפונקציה ,system_callאשר תקרא ל ,-syscall handler  שאת מספרו

 .raxסטר העברנו לקרנל ברגי

 , השליטה תוחזר לתוכנית הקוראת.system call-כמובן שבסיום ביצוע ה

ובכן, הקרנל בעצם שומר  שאת מספרו העברנו לו? syscall-של ה handler-יצד הקרנל יודע היכן נמצא הכ

 בצורה הבאה: syscalls handlers-המערך מכיל מצביעים ל .sys_call_tableמערך מיוחד בשם 

כעת, כאשר נבקש מהקרנל  .xמספר  syscallשל  handler-מכיל את ה sys_call_table-ב  xאלמנט מספר

תקפוץ לכתובת הנכונה בצורה  ()system_callבגדול,  , הוא ידע היכן הוא נמצא בקלות.system callלבצע 

 הבאה:

call *sys_call_table(, %rax, 8) 

 בתים, כגודל מצביע לפונקציה. 8נעשה מכיוון שגודל כל אלמנט במערך הוא  8-הכפל ב

ממשק  אז מה בתכלס עשיתי?  .system callכדי לבצע  interrupt-אבל רגע... אף פעם לא השתמשתי ב

מממשת בשבילנו פונקציות  libc. libc-, מסופק כחלק מUnixבלינוקס, כמו ברוב מערכות  system calls-ה

 .system calls-, הנקראות בשמן המקורי של ה"עטיפה"

אנו מעבירים לפונקציות אלה את הארגומנטים, והן בעצם שמות ברגיסטרים המתאימים את הארגומנטים 

 בשבילנו. system call-להן הקרנל מצפה לקבל, ומבצעות את הקריאה ל
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, מה שהופך אותן system calls-פונקציות אלה בדרך כלל עושות פעולות נוספות לפני ואחרי הקריאה ל

ישירות, אלא  system calls-, אנו לא משתמשים בC-כלומר, כאשר אנו מתכנתים ב לשימושיות ונוחות.

 למשל: מספקת לנו. libc-משתמשים בפונקציות העטיפה, דרך הממשק ש

 

 [The Linux Kernel Development. chapter 5, figure 5.2]מקור: 

 

 Loadable kernel module (LKM)קצת על 

kernel module  זהו קוד אשר אנו יכולים לכתוב לקמפל ולטעון לתוך הקרנל)וגם להסיר מהקרנל(, מתי

 שנרצה. זהו בעצם "תוסף" אשר ירחיב את הפונקציונליות של הקרנל בהתאם לדרישות ולצרכים שלנו. 

וסר דינמית, כלומר אין צורך לעשות חשוב להדגיש כי המודול נטען ומתווסף דינמית לקרנל, וכמו כן מ

reboot  למערכת לאחר טעינה/מחיקה שלkernel module. 

 ולמתעניינים שבינינו בדוקמנטציה של לינוקס:

"Kernel modules are pieces of code that can be loaded and unloaded into the kernel upon 

demand. They extend the functionality of the kernel without the need to reboot the system. For 

example, one type of module is the device driver, which allows the kernel to access hardware 

connected to the system. Without modules, we would have to build monolithic kernels and add 

new functionality directly into the kernel image. Besides having larger kernels, this has the 

disadvantage of requiring us to rebuild and reboot the kernel every time we want new 

functionality." (https://linux.die.net/ - linux documentation) 
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 Hijacking (Hooking)-אז בואו נתחיל ב

כפי . בקצרה זאת ", ולכן רק אזכירuser land hooking" , במאמרגליוןבכבר נסקר  Hooking-נושא ה

 שמוזכר במאמר שציינתי, לפי ויקיפדיה:

"Hooking באמצעות  קוד מכונה או תוכנה, מערכת ההפעלה היא שיטה המשמשת לשינוי ההתנהגות של

 "Hook המועברת בין תוכניות. קטע הקוד האחראי ליירוט נקרא הודעה או שגרהיירוט קריאה ל

-מחודש ל handlerנכתוב  . כיצד נעשה זאת?system callsעל  hookאנו רוצים לבצע  ובהקשר שלנו:

system call אותו נרצה לשנות, ניגש ל-sys_call_table  לאלמנט המתאים המחזיק את הכתובת של אותו

 המחודש שנכתוב. handler, ונגרום לו להצביע על syscall handler-ה

 למשל, שלנו, ולא למצופה. handler-ש"חטפנו", בעצם יקראו ל system call-כעת, כל פעם שיקראו ל

hijacking עבור sys_read: 

 
 [module/-Linux-detection-Hook-storm.org/blog/Simple-ellhttp://sh]מקור: 

הוא  Syscall hijacking )מומלץ לקרוא עליהם(. יש שימושים רבים ומגווניםsyscall hijacking -מגניב, אה? ל

נקראות כמות עצומה של פעמים,  system calls-קונספט כל כך חזק מכיוון שהוא מבוסס על העובדה ש

 משתמשות בהן! user space-ת בושהרי כל התוכני

המבוסס על  rootkitאנו נכתוב  כתוצאה מכך, יש בידנו היכולת להשפיע רבות על המערכת הנתקפת.

 קונספט זה.

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0A/DW10-4-ULHooking.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%94_(%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94&action=edit&redlink=1
http://shell-storm.org/blog/Simple-Hook-detection-Linux-module/
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 Rootkit-כתיבת ה

 process-ה , ומסתיר אתprocess idהמקבל כקלט  rootkitאז כמו שכתבתי בהקדמה, אנו נכתוב 

 .getdents-ו statים -syscall-אשר "חוטף" את ה kernel moduleבתכלס, נכתוב  .ls-ו psמהפקודות 

ים הרצים -process-, שכידוע מספקת מידע על הps-ובכן, נתחיל מ ים האלה?-syscall-למה דווקא את ה

, proc/יש תיקייה מיוחדת בנתיב  processלכל  .proc filesystem-קוראת קבצים ב psבגדול,  במערכת.

עוברת על קבצים אלה, ומדפיסה את המידע  ps , המכילה מידע)קבצים( אודותיו.proc/PID/התיקייה 

  .processהרלוונטי עבור כל 

בהן היא משתמשת, נעזר  system calls-ולראות את ה psעל מנת להבין יותר טוב את אופן פעולתה של 

 ותן:, שתדפיס לנו אstrace-ב

 

 .stat, openat, read, close ים:-syscall-, נקראים הprocessניתן להבחין בתבנית, בה עבור כל 

 , ועיבודן.proc/PID/-הכוללת פתיחת תיקיות ב -כמו כן, ההתנהגות היא כפי שציינתי
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 statנבין מהי  ובוא

 :man stat(2)היישר מן 

int stat(const char *path, struct stat *buf); 

"These functions return information about a file. No permissions are required on the file itself, 

but-in the case of stat() and lstat() - execute (search) permission is required on all of the 

directories in path that lead to the file." 

אם נחקור  .pathבעצם מחזירה מידע אודות הקובץ  statלא נבין יותר מדי, אך נבין כי מקריאה חטופה 

ואם נקשר זאת  .pathשל  inode-הנמצאים ב file attributes-את ה buf-שמה ב statיותר לעומק, נראה כי 

 מבצעת את הקריאה: ps, נשים לב כי ps-אלינו, כלומר ל

stat("/proc/PID", ) 

 .processוככה מקבלת מידע אודות כל 

הספציפי אותו נרצה להסתיר היא תחזיר  process-ונגרום לכך שעבור ה statעל  hookלכן, אם נבצע 

 process-, נוכל להסתיר את הbuf-ב "proc/PID/"של  file attributes-שגיאה וכמובן לא תשים את ה

 .psמהפקודה 

 ls-ובחזרה ל

, ונתבונן straceנעזר שוב בחברנו הטוב  משתמשת. lsבהן  system calls-את הכמו קודם, נרצה לראות 

  בחלק הרלוונטי אלינו:

 

 .getdents syscall-נראה שנעשה שימוש ב

 :manלפי 

int getdents(unsigned int fd, struct linux_dirent *dirp, unsigned int count); 

"The system call getdents() reads several linux_dirent structures from the directory referred to 

by the open file descriptor fd into the buffer pointed to by dirp.  The argument count specifies 

the size of that buffer." 

  .dirpהנתון לתוך  fd-ים  בlinux_dirent-מעתיקה את המידע הנמצא בכמה  getdentsכאמור, 

linux_dirent  הואstruct המכיל מידע אודות הקבצים הנמצאים ב-fdמידע כמו שמם ומספר ה ,-inode 

 שלהם.
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הספציפי אותו נרצה להסתיר, היא תוריד  process-ונגרום לכך שעבור ה getdentsעל  hookלכן, אם נבצע 

 process-, נוכל להסתיר את הdirpשלנו לתוך  process-הספציפי של ה linux_dirent-את ההעתקה של ה

 .lsמהפקודה 

 בואו נכתוב קצת קוד

מאיפה מתחילים? ובכן, ראשית נרצה  הבנו את המטרות שלנו, ועכשיו הגיע הזמן לכתוב את המודול.

 .sys_call_tableלדעת את הכתובת של 

אשר בדיוק כמו  unsigned long kallsyms_lookup_name(const char *name)למזלנו, קיימת הפונקציה: 

 :לכן, אם נקרא ל שמה, מחפשת את הכתובת של הסימבול שקיבלה כקלט, ומחזירה אותה.

kallsyms_lookup_name("sys_call_table")  נוכל לקבל את.sys_call_table אבל הבעיה שלנו היא ש-

kallsyms_lookup_name  מיידית. משמע, בה שלנו, ולכן אנו לא יכולים להשתמש אינה מיובאת למודל

 .proc/kallsyms/נעשה זאת על ידי חיפוש בקובץ  נצטרך למצוא את הכתובת שלה בעצמנו.

 

/proc/kallsyms 

המשמש את הקרנל, כלומר קובץ המכיל סימבולים)למשל שמות של פונקציות או symbol table זהו 

 ון.משתנים( ואת הכתובת שלהם בזיכר

מכיל סימבולים של מודולים ומשתנים שנטענו דינמית וגם סטטית)לעומת  proc/kallsyms/חשוב לציין כי 

System.map  המכיל רק סימבולים של קוד סטטי(, ולכן, נרצה להשתמש בו, מכיוון שהכתובת של

sys_call_table  תשתנה בכל פעם שיתבצעreboot. ובת של זאת גם הסיבה שאיננו כותבים את הכת

sys_call_table ו-kallsyms_lookup_name 

Hardcoded  במודול, שכן גם הכתובת שלkallsyms_lookup_name .לכן, נמצא את  עלולה להשתנות

 כך: )השורה השנייה היא הרלוונטית( kallsyms_lookup_nameהכתובת של 

 

אותו נרצה להסתיר.  process-של ה -pidונעביר אותה כקלט למודול כאשר נטען אותו לקרנל, בנוסף ל

 .rebootככה בעצם המודול יעבוד גם לאחר 

 , בואו נדרוס אותה!sys_call_tableאוקיי, אז יש לנו את 
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, גם בתוך read-onlyבהרשאת  sys_call_tableהקרנל שומר את ... write protection ! ישלא כל כך מהר

אבל רגע, אנחנו רצים בקרנל, בואו  יכולים לכתוב אליה. עצוב.כלומר, אנחנו לא  הקרנל, לצורכי הגנה.

 !נשנה הרשאות אלה, כלומר נוריד את ההגנה

)מומלץ לקרוא עליהן בגוגל(, אני בחרתי את ההכי נוחה ובטוחה לטעמי, בה  יש כמה שיטות לעשות זאת

בעצם, נכתוב  .page-לבזיכרון ונשנה בו את הרשאות הכתיבה  page-האחראי על ה struct-פשוט ניגש ל

 (:sys_call_table-שתי פונקציות, המשנות את ההרשאות לכתובת שנבחר)ובפרט ל

 

-לאחר שנשנה את ה read only-כמובן שנרצה מטעמי בטיחות להחזיר את ההרשאות בחזרה ל

sys_call_table.וזה הסיבה שנכתוב את זוג הפונקציות ולא רק את הראשונה , 

 

 בונוס:

הקובע האם יש להתייחס  CR0לשנות את ההרשאות היא באמצעות שינוי הביט ברגיסטר  שיטה נוספת

 להגנות כתיבה או לא. כלומר, נכבה ביט זה ונוכל לכתוב גם לאזורים בזיכרון עליהם יש הגנת כתיבה.

 הבעיה בשיטה זו היא שבמהלך הזמן בו הביט כבוי, כלומר במהלך הזמן בו נוכל לכתוב למקומות בזיכרון

. יש גם שיטות CoWעליהם יש הגנת כתיבה, נוכל לשבור מנגנונים אשר מסתמכים על הגנת הכתיבה כגון 

 להתגבר על בעיה זו, אך זה חורג מנושאנו.
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 syscalls handlers-מימוש ה

אשר אנו  struct-לפני שנעשה זאת, נשים לב ל החדשות. getdents-ו statכעת אנו רוצים לכתוב את 

  Struct pt_regs חייבים להכיר:

ככה שבמקום לקבל ישירות כקלט את  syscall handlers-בגרסאות הקרנל החדשות, יש שינוי בחתימות ה

מסוג  struct-הארגומנטים אותם הם אמורים לקבל דרך הרגיסטרים מהקורא, הן מקבלות כקלט מצביע ל

pt_regs אשר ה-member-כן הרגיסטרים האלה.ים שלו מכילים את תו 

pt_regs :בדרך כלל מוגדר כך 

struct pt_regs { 

        unsigned long bx; 

        unsigned long cx; 

        unsigned long dx; 

        unsigned long si; 

        unsigned long di; 

        unsigned long bp; 

        unsigned long ax; 

        unsigned long ds; 

        unsigned long es; 

        unsigned long fs; 

        unsigned long gs; 

        unsigned long orig_ax; 

        unsigned long ip; 

        unsigned long cs; 

        unsigned long flags; 

        unsigned long sp; 

        unsigned long ss; 

    }; 

 ניגש לארגומנטים שאותם הוא היה אמור handler-ה struct pt_regsים של -member-כלומר, דרך ה

 תהיה: handler-, במקום שהחתימה של הread syscallלדוגמא, עבור  לקבל כקלט.

sys_read(unsigned int fd, char __user * buf, size_t count); 

 היא כיום:

sys_read(const struct pt_regs *regs); 

 נעשית בצורה הבאה: fd, buf, countכאשר הגישה לארגומנטים 

regs->di, regs->si, regs->dx 

new_stat 

, "proc/PID/"ככה שהיא תזהה כאשר הקורא קורא לה עם הארגומנט  new_statאנו רוצים לכתוב את 

 .1- :חזירכלומר תחזיר שגיאה, תבעצם אותו אנחנו רוצים להסתיר,  process-של ה pid-זהו ה PIDכאשר 

 .statתפעל בדיוק כמו  new_stat-שלנו, נרצה ש process-אם הארגומנט אינו קשור ל
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-גלובאלי בקובץ המודול, להכיל את ה buffer, שזהו proc_pathבנוסף, נכתוב פונקציה אשר מאתחלת 

string :"/proc/PID" כאשר ,PID יהיה בפועל ה-pid של ה-process .להלן  אשר המודול קיבל כארגומנט

 זוג הפונקציות הנ"ל:

 

new_getdents 

, getdentsככה שהיא תחזיר כמעט בדיוק את הקלט של  new_getdentsכמו שאמרנו, נרצה לכתוב את 

 דה והוא קיים(.)במי אותו נרצה להסתיר process-המייצג את ה linux_dirent-אבל תסיר ממנו את ה

 כלומר:
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ים החדשים, וכמעט סיימנו, נשאר לנו רק לכתוב את פונקציות -handler-ובכן, כתבנו את שני ה

כניסת)הפונקציה שתרוץ ברגע טעינת המודול לקרנל( ויציאת)הפונקציה שתרוץ ברגע הסרת המודול 

ים שכתבנו בפונקציית -handler-להצביע על ה sys_call_table-מהקרנל( המודול, בהן באמת נשנה את ה

 ים המקוריים.-handler-הכניסה, וכמובן בפונקציית היציאה בחזרה ל

 להלן הפונקציות:

 

 kallsyms_lookup_name :אתחלנו את המשתנים הגלובאליים שלנו rootkit_initשל  3-ו 2כאשר בשורות 

 להיות הארגומנטים שהמודול קיבל בעת טעינתו לקרנל. hiding_pid-ו 

ולשחק  ,sys_call_table-הכתיבה ל/פרט לשורות אלה, כל מה שעשינו הוא לשנות את הרשאות הקריאה

 עם המצביעים שלה.
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 הרצת המודול

-האשר ירוץ ברקע, אשר  process)בדוגמה זו השתלתי  נקמפל את המודול, ולאחר מכן נטען אותו לקרנל:

pid  על מנת שנוכל לראות כי ה4475שלו הוא ,-rootkit .בנוסף, יש לשים לב כי הכתובת של  אכן עובדת

kallsyms_lookup_name היא אותה כתובת אותה מצאנו בתחילת המאמר( 

 

 הצלחנו!  !4475מספר  processאכן מסתיר את  rootkit-ובכן, ה

 

 שלי: את קוד המודול המלא ניתן למצוא בעמוד הגיט

https://github.com/DanielNiv/Process-Hiding-Rootkit 

  

https://github.com/DanielNiv/Process-Hiding-Rootkit
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 סיכום

והבנו כיצד מערכות הפעלה מודרניות משתמשות בו  privilege levels-במאמר זה הכרנו את מנגנון ה

לבסוף, כתבנו  .syscall hookingפועל, וכיצד ניתן לבצע  system calls-הבנו כיצד ממשק ה לצורכי הגנה.

kernel module  אשר מבצעsyscall hooking לזוג ה-syscall-:ים stat ו-getdents אשר מטרתו להסתיר ,

process  מהפקודותpsו ,-ls. 
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