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Fuzzing the Windows Kernel with kAFL 

 אריאל זלינגר מאת

 

 הקדמה

 חכם יותר המונחה ע"י כיסוי קוד fuzzingטיפש לכיוון של  fuzzing-בשנים האחרונות חלה תזוזה מ

(feedback guided fuzzing / coverage guided fuzzing) בבסיס השיטה עומד הרעיון של הרעשת הקלט .

שמסמן האם הקלט הוביל  feedback-תוך כדי מדידת כיסוי קוד, במקום הרעשה עיוורת. הכיסוי משמש כ

למסלול קוד חדש. קלטים כאלה משמשים כבסיס לחילול קלטים חדשים מתוך רצון להגדיל את כיסוי הקוד 

 ל שכיסינו יותר קוד הגדלנו את הסיכוי לגלות באגים.ככל האפשר. ככ

-user-חלה תזוזה של האיזור אותו מפזזים מ coverage guided fuzzingבד בבד עם ההתקדמות לכיוון 

mode  אל הקרנל מכיוון שזה איזור בעל הרשאות גבוהות ובאגים בו עשויים להשיג הרשאות מלאות על

 המערכת.

 syzkallerשעובדים בעולם הקרנל כאשר הידוע מביניהם הוא  fuzzingותר כלי אנו רואים כיום יותר וי

 שגילה אלפי באגים בקרנל של לינוקס.

 :בעולם הקרנל מציב בפנינו כמה אתגרים fuzzing coverage guidedעם זאת, 

 כיסוי קוד שלא ניתן היה לאסוף בקלות בקרנל עד לפני כמה שנים .א

איך מפזזים  - callbacks, threads, interrupt handlersשרצים עליו הקרנל הוא אוסף ענקי של קוד  .ב

 רק את הקוד שמעניין אותנו?

 איך ניתן לפזז את הקרנל של עצמך? הוא הרי עלול לגרום לקריסת המערכת -יציבות  .ג

ע"י קבוצת חוקרים מגרמניה. הכלי עונה  usenixבכנס  kAFL (kernel-AFL)פורסם כלי בשם  7102בשנת 

בקרנל בקצב מהיר במגוון רחב של  coverage guided fuzzingעל כל האתגרים הללו ומאפשר ביצוע 

 מערכות הפעלה.

ונשחזר באמצעותו באג בקרנל של  Windowsבמסגרת המאמר נציג את הכלי, נשמיש אותו לפיזוז על 

Windows ט.שתוקן לאחרונה ע"י מיקרוסופ 
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 רקע

 שלו. usecases-בחלק זה נסקור בקצרה את הכלי, נעמוד על היתרונות והחסרונות שלו ונתאר את ה

 :נתחיל בתיאור כיצד הכלי בנוי ואיך הוא עובד

 

 ארכיטקטורה

 רצים שני רכיבים Hostב 

ועוד. חילול  VMשאחראית על חילול הקלט, טיפול בכיסוי הקוד המתקבל מה  kAFLלוגיקת הפאזר  .1

 .AFLהקלט מבוסס על האלגוריתמים המוכרים של 

באמצעות  VM-ל Host-ה המאפשרת תקשורת בין QEMU-PT, KVM-PT-מ שמורכבת VM-ה תשתית .2

hypercalls  ואחראית על איסוףcode trace ה של ריצת-VM. 

שתפקידה להטריג  user mode agentרצה מערכת ההפעלה שמפזזים ואפליקציה קטנה המכונה  VM-ב

. הפונקציונליות יכולה להיות לדוגמא ioctlsאו  syscallsאת הפונקציונליות שמפזזים בקרנל, באמצעות 

 , פרסור קבצים וכו.NTFSפרסור מחיצת 

flow תהליך ה-fuzzing 

1. kAFL מחולל קלט 

 VM-ב agent-ה הקלט נכתב לזיכרון של .2

 מטריג פונקציונליות בקרנל המשתמשת באותו קלט agent-ה .3

 Intel PTבעוד הקרנל מבצע את הפונקציונליות נאסף כיסוי קוד שלו ע"י מנגנון  .4

שיבדוק האם נתגלה מסלול  kAFLונשלח חזרה כפידבק לפאזר  QEMU-PTכיסוי הקוד מפוענח ברכיב  .5

שישמשו כבסיס לבניית קלטים קוד חדש. במידה וכן, הקלט נכנס לרשימת הקלטים "המעניינים" 

 חדשים.
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הגיע  VM-מנטרת האם אירעה קריסה ע"י בדיקה האם קוד הקרנל ב VM-לאורך כל הריצה, תשתית ה

שומר בצד את הקלט שהביא לקריסה ומאתחל  kAFL. במידה ואירעה קריסה, BugCheck-לפונקציות ה

 כדי לחסוך את זמן האתחול. VM-מיד את ה

 יתרונות:

 :מהירות .1

 זמן ריצה כמעט זהה ל-native  הודות למגנוןPT  שמאפשר איסוףtrace  ברמת החומרה. ישנה

, זאת לעומת פאזרים VM-ל Host-ותקשורת בין ה trace-תקורה מינימלית הנובעת מפענוח ה

 הרצים מעל אמולטור. TriforceAFLאיטיים כמו 

 ריצה ב-VM וניטור הקריסות מאפשרים אתחול מהיר של ה-VM הקריסה, ללא צורך להמתין  בעת

 שהנם תהליכים איטיים. crash dumpלאתחול וכתיבת 

 

יכול לפזז קרנל  PT ,kAFLהודות לשימוש במנגנון  :closed sourceפאזינג של מערכות הפעלה  .2

 למשל. syzkallerבינארי סגור ללא צורך באינסטרומנטציה שמקומפלת לתוך הקרנל כמו 

אינו זקוק להתאמות ספציפיות למערכת ההפעלה אותה הוא  kAFL: התאמה למגוון מערכות הפעלה .3

. זה מאפשר לו גמישות והתאמה לכל מערכת הפעלה שרצה מעל user mode agent-ל מפזז, פרט

x86/x86_64 :היסטורית הכלי מצא באגים בכל מערכות ההפעלה הנפוצות .windows, linux, macos. 

 :חסרונות

1. kAFL  אינו שומרdump  הקריסה אלא רק את הקלט המקריס. כשמדובר בקריסה שנובעת משל-race 

condition .זה עלול להקשות על שחזור הבאג 

Usecases 

המשמש כקלט לפונקציונליות כלשהי ולכן  data payloadמרעיש  AFL ,kAFLבדומה לפאזר הפופולרי 

 בקרנל. dataמיועד בעיקר לפיזוז של לוגיקות פרסור של אותו 

 למשל?מה 

  פרסורmetadata של מערכות קבצים 

  פרסורheader- ים של קבצים שונים בקרנל, למשל קבציPE 

  פרסור שלcrypto certificates 

 .syscallsשמיועד לפיזוז של  syzkallerזאת לעומת הפאזר הפופולרי 
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 מוטיבציה לכתיבת מדריך ההשמשה

. Windows-ולא מתארות את השינויים וההתאמות להוראות ההתקנה של הכלי מיועדות בעיקר ללינוקס 

 git-ב Issues-חסרים הערות, דגשים ותיקוני קוד שלא נכנסו לגרסה הרשמית, כל אלה דורשים נבירה ב

כדי למצוא את התיקונים ולבצע את ההתאמות. כמו כן יש לפתור בעיות כיסוי קוד שנובעות מעדכוני 

 .Windowsאבטחה בגרסאות אחרונות של 

, Windowsעל  fuzzing-מטרת החלק הבא ליצור מדריך שלם ומעודכן להתקנה והשמשה של הכלי ל

 הכולל את כל התיקונים הנ"ל.

 

 דרישות מחשוב והתקנה

לכן יש לעבוד  (Intel Processor Trace)החומרתי של אינטל  code trace-הכלי משתמש במנגנון ה: מעבד

 קודמים אינם תומכים במנגנון זה. ומעלה. דורות 6עם מעבד אינטל, מדור 

את מנגנון  BIOS-הכלי משתמש ביכולות וירטואליזציה של המעבד לכן יש לאפשר ב: BIOSהגדרות 

 .Intel VT-x הוירטואליזציה של אינטל,

 x64 desktop 06.10.11. אני עבדתי עם גרסה  Ubuntu 16.04יש להתקין  :מערכת הפעלה
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 השמשה

 עם דרייבר בדיקה שכותבי הכלי סיפקו. Windowsעל  fuzzing-של הכלי לבחלק זה נתאר השמשה 

 התקנה

נעקוב בשלבים אחר הוראות  בשלב זה נריץ סקריפט שיוריד את חבילות התכנה ויתקין את הכלי.

בכל צעד רלוונטי יודגשו ההבדלים בין השמשה . kAFL/SysSec-RUB/com.github://httpsההתקנה באתר 

 .Windowsעל לינוקס להשמשה על 

$ git clone https://github.com/RUB-SysSec/kAFL.git 

$ cd kAFL 

$ chmod u+x install.sh 

$ sudo ./install.sh 

$ sudo reboot 

 יוריד ויתקין install.shהסקריפט 

 KVM-עם תמיכה ב 4.6.2קרנל גרסה  .1

2. qemu  2.9.0גרסה 

 :לאחר האתחול יש לבצע שלושה צעדים חשוב!

אבל הוא לא הופך  boot loader-של הקרנל. ההתקנה מוסיפה אותו ל 0.6.7ודא שעולים עם גרסה לו .1

 לברירת מחדל. כדאי להפוך אותו לכזה.

 :לוודא שההתקנה עברה בהצלחה. לשם כך יש לקמפל ולהריץ את .2

kAFL/linux-4.6.2/usermode_test/support_test.c 

 

 

 זה אומר שאנחנו רצים עם גרסת הקרנל הנכונה .”!KVM-PT is ready“יש לוודא כי מוחזרת ההודעה 

 .PT-רץ ומדבר איתנו והמעבד תומך ב hypervisor (KVM-PT)-, ה4.6.2

)אירוני משהו(. קיים  VM-יש באג שמקריס את הכלי ברגע שמגיעים לקריסה במ"ה ב kAFL. בקוד של 3

 אבל לא נכנס רשמית לגרסה. git-תיקון שהועלה ל

 :יש להיכנס לגרסה עם התיקון בקישור הבא

https://github.com/RUB-SysSec/kAFL/tree/52f3ccac38cb63fb09403a9b9a94aec0f5100d35 

ולהחליפו בעותק הקיים, ובנוסף  kAFL-Fuzzer\fuzzer\process\mapserver.py\להעתיק ממנה את הקובץ 

 כדי שהקוד המתוקן יקומפל מחדש. mapserver.pycלמחוק את הקובץ המקומפל 

https://github.com/RUB-SysSec/kAFL
https://github.com/RUB-SysSec/kAFL/tree/52f3ccac38cb63fb09403a9b9a94aec0f5100d35
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 VMהתקנת 

 :Windows 10 1903 x64ונתקין בו את מערכת ההפעלה שאותה נפזז,  VMבשלב זה ניצור 

$ cd kAFL 

$ ./qemu-2.9.0/qemu-img create -f qcow2 windows10.qcow2 60G 

 

 .71 במקום יגה’ג 61 ללינוקס, שדרוש ממה יותר גדול מקום Windows של VM-ל נקצה

Windows  בגרסה נשתמש אנו .\kAFL בספריית אותו ולמקום הרצויה Windows גרסת של iso להוריד יש

x64 1903 10. הבא מהקישור להוריד ניתן: php.public/net.adguard-rg.tb://https. 

$ ./qemu-2.9.0/x86_64-softmmu/qemu-system-x86_64 -cpu host -enable-kvm -

m 2048 -hda windows10.qcow2 -cdrom Win10_1903_V1_English_x64.iso -

usbdevice tablet 

 

 ההפעלה. מערכת את ונתקין VM-ה את נפעיל

 
 Windows 10 של שההתקנה מכיוון יגה’ג 7-ל מגה 207-מ VM-ה של הזיכרון כמות את שהגדלנו לב שימו

 :VM-ה של העבודה קצב את להאיץ כדי יותר לתת מומלץ יגה.’ג 0 לפחות דורשת

 

  

https://tb.rg-adguard.net/public.php
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 :למאמר המצורפים המקומפלים agents-ה את VM-ל להעביר יש ההתקנה סיום לאחר

 fuzzer.exe 

 info.exe 

 :הבא בקישור זמינים source-ה קבצי לאינטרנט. מחובר VM-וה במידה אותם להוריד או

https://github.com/RUB-SysSec/kAFL/files/2172250/agents.zip 

 (@MShudrak ע"י הוכנו)

 

 .VM-ה את כבו, הזה החלק עם סיימנו

 VM-ה הכנת

ונטען  VM-של ה snapshot-לנקודה שבה ניתן להתחיל לפזז: ניצור את קבצי ה VM-בשלב זה נביא את ה

 :host-הריצו את הפקודות על ה את דרייבר הבדיקה שאותו נפזז.

mkdir snapshot && cd snapshot 

../qemu-2.9.0/qemu-img create -b ../windows10.qcow2 -f qcow2 

overlay_0.qcow2 

../qemu-2.9.0/qemu-img create -f qcow2 ram.qcow2 2048 

 :QEMU-PTות באמצע VM-הפעילו את ה

cd /path/to/kAFL 

./qemu-2.9.0/x86_64-softmmu/qemu-system-x86_64 -hdb ./snapshot/ram.qcow2 

-hda ./snapshot/overlay_0.qcow2 -machine pc-i440fx-2.6 -serial mon:stdio 

-enable-kvm -k de -m 2048 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x74/bin/fuzzer.exe
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x74/bin/info.exe
https://github.com/RUB-SysSec/kAFL/files/2172250/agents.zip
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 :למאמר המצורף המקומפל הבדיקה דרייבר את VM-ל להעביר יש זו בנקודה

 vulnDriver.sys 

 למוד לעבור יש חתום לא שהדרייבר מכיוון לאינטרנט. מחובר VM-וה במידה אותו להוריד או

TESTSIGNING ב להריץ יש חתומים. לא דרייברים טעינת שמאפשר-ptprom command elevated את 

 :הפקודה

bcdedit -set TESTSIGNING ON 

 להוריד שניתן OSRLoader באמצעות למשל הדרייבר, את לטעון יש מכן לאחר .VM-ה את מחדש ולהפעיל

 :הבא מהקישור

https://www.osronline.com/article.cfm%5Earticle=157.htm 

 

כדי לקרוא את טווח הכתובות אליו נטען הדרייבר. נתעד  VM-שהעברנו ל info.exeבשלב זה נריץ את 

 .kAFL-מכיוון שנזדקק להן בהמשך כשנזין אותן ל host-לעצמנו את הכתובות במחשב ה

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x74/bin/vulnDriver.zip
https://www.osronline.com/article.cfm%5Earticle=157.htm
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פשוט ששולף את כתובות הדרייבר  cmdעל מנת לקצר את התהליך בהרצות הבאות ניתן לכתוב סקריפט 

 .קופא VMלאחר שה  host-כך שיהיו זמינות ב VM-של ה shareהרלוונטי וכותב אותן לתיקיית 
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 כהכנה להתחלת הפיזוז. VM-שיביא לקפיאה של ה fuzzer.exeשלנו  agent-כעת נריץ את ה

לכן די להריץ רק  loader-את ה( כולל בתוכו agents/fuzzer)פרויקט  agent-בשונה מלינוקס ה הערה:

 אותו.

 

# press CTRL-a + c 

savevm kafl 

q  

 :host-במחשב ה qemuשל  console-נבצע את הפקודות ב

 

. יש לוודא KVMזה אומר שיש בעית תקשורת מול  agent-לא קופא אחרי הרצת ה VMבמידה וה  חשוב!

 מקבלים את הודעת ההצלחה כפי שתואר לעיל. support_testשבפלט תכנית הבדיקה 
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 kAFLקמפול וקינפוג 

 Edit /path/to/kAFL/kAFL-Fuzzer/kafl.ini (qemu-kafl_location to 

point_to_path/to/kAFL/qemu-2.9.0/x86_64-softmmu/qemu-system-x86_64) 

 . המתאים path-ל ini-כפי שכתוב יש לעדכן את קובץ ה

 

 פיזוזהכנה ל

 )\py.fuzz_kafl )Fuzzer-kAFL\kAFLלפני תחילת הפיזוז יש ליצור שתי ספריות במיקום שבו נמצא 

 בה יש למקם את קבצי הקלט. - inספרית  .1

 ספרית העבודה של הכלי. בה יישמרו הקלטים המקריסים, ועוד. - workספרית  .2

 :נבחן את קוד דרייבר הבדיקה

 

כאשר קלט המשתמש יהיה אחת משתי המחרוזות  page faultניתן לראות שהדרייבר יקרוס על 

“PwnTown”  או“w00t”. 
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 :inבלבד ונמקם אותו בספרית  'a'לכן ניצור קובץ קלט התחלתי המורכב מהתווים 

 

ים המקוננים וימצא את המחרוזות -if-יגלה את מסלולי הקוד שיוצרים ה kAFL-בפיזוז של הקלט נצפה ש

 המקריסות.

 !זוזיפ

cd /path/to/kAFL/kAFL-Fuzzer 

 

python kafl_fuzz.py ../snapshot/ram.qcow2 ../snapshot 

agents/linux_x86_64/fuzzer/kafl_vuln_test 2048 ./in ./work -ip0 

0xffffffffc0287000-0xffffffffc028b000 -v --Purge 

 VM-ב info.exeבטווח הכתובות של הדרייבר שקיבלנו בהרצת  ip0-יש לעדכן את טווח הכתובות בפרמטר 

של  code trace-אנו מגדירים את טווחי הכתובות על מנת לקנפג את מנגנון ה .kAFLולהריץ את 

 שיאסוף כיסוי קוד רק בטווחי הכתובות הללו. (Intel Processor Trace)אינטל

 :נבחין בבעיה הבאה kAFLבמסך הסטטוס של 
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שמייצגת מיפוי של מסלולי הקוד  Bitmap-קבלים כיסוי קוד. כיצד רואים את זה? שורת האנו לא מ

 לא גדל מעבר למסלול ראשון. Favsמאופסת ומספר המסלולים 

 :נתאר ונפתור את הבעיה בשלב הבא

 Windows-אין כיסוי קוד בפיזוז ב

( לא ניתן לאסוף כיסוי קוד בגלל מנגנון הגנה מפני  / 0011RS4חדשות )החל מגרסה  Windowsבגרסאות 

spectre, meltdown.על מנת לבטל אותן יש  . יש לבטל את ההגנות על מנת לאפשר מדידת כיסוי קוד

 :מהקישור הבא VM-ב inspectreבשם  utilityלהוריד 

https://www.grc.com/inspectre.htm 

-ולאתחל את ה spectre, meltdown, לבטל באמצעותו את עדכוני האבטחה של admin-להריץ אותו כ 

VM. 

 

 

 

 

https://www.grc.com/inspectre.htm
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על מנת לקרוא את טווח כתובות הדרייבר  info.exeלאחר האתחול נטען שוב את הדרייבר, נפעיל את 

 .fuzzer.exeונפעיל את 

 :נריץ שוב את הפקודות

# press CTRL-a + c 

savevm kafl 

q  

 

cd /path/to/kAFL/kAFL-Fuzzer 

 

python kafl_fuzz.py ../snapshot/ram.qcow2 ../snapshot 

agents/linux_x86_64/fuzzer/kafl_vuln_test 2048 ./in ./work -ip0 

0xffffffffc0287000-0xffffffffc028b000 -v --Purge 

 :VM-ב info.exeתובות של הדרייבר שקיבלנו בהרצת בטווח הכ ip0-ונעדכן את טווח הכתובות בפרמטר 

 

קריסות כאשר רק אחת מהן היא  2תוך פחות מדקה הצלחנו להקריס את הדרייבר. ניתן לראות שקיבלנו 

unique  כלומרkAFL .הצליח לגלות את אחת המחרוזות המקריסות 

איטרציות לשניה אבל זה רק מפני שזה קרה בזמן קריסות שאתחלו  202-רץ ב kAFLבזמן צילום המסך 

 איטרציות לשניה. 1111והאטו את הקצב. קצב הפיזוז מול דרייבר הבדיקה הגיע לכ  VM-את ה

הקצב תלוי בגודל הלוגיקה שמתבצעת בקרנל בכל איטרצית פיזוז. במקרה שלנו היא קטנה ולכן הקצב 

 גבוה.
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 :את הקלטים המגלים מסלולי קוד חדשים kAFLשבה מאחסן  work\corpusנבחן את ספריית 

 

ים המקוננים ובנה בהדרגה את המחרוזת -if-אכן גילה את מסלולי הקוד שיצרו ה kAFL-ניתן לראות ש

 :בה נשמרים הקלטים שהביאו לקריסה work\findings\panicנבחן את ספריית  המקריסה.

 

 .”PwnTown“אכן גילה את המחרוזת השלמה שהביאה לקריסה  kAFL-ניתן לראות ש
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בתים כך שאם היה  2אפשרויות שונות לרצפים בינאריים באורך  72,057,594,037,927,936726 = 7^יש 

הוא  kAFL-לא היה לנו סיכוי למצוא את הקריסה, אבל מכיוון ש הסתברותיתמדובר בפאזר טיפש, 

coverage guided  מאד את המסלולים שיצרו ההוא גילה מהר-if- ים המקוננים ותוך פחות מדקה הצליח

 .coverage guided fuzzingלבנות את המחרוזת המקריסה. זה ממחיש היתרון המשמעותי של 

 

 CVE-2019-1344שחזור 

. החולשות PEשנבעו מפרסור לקוי של קבצי  Windowsפורסמו מספר באגים בקרנל של  2019בסוף 

 של גוגל. Project Zero-מ j00ruפורסמו ע"י חוקר האבטחה 

 "המהונדסים" יימצאו על הדיסק כדי להקריס את מערכת ההפעלה: PE-החוקר הראה כי די בכך שקבצי ה

 

 

 PEלשם כך נשתמש בקובץ  על מנת למצוא אחד מהבאגים. kAFL-בחלק זה נתאר כיצד ניתן להשתמש ב

 מתאים. agentשאותו נפזז ונבנה 

 

 PE-הכנת קובץ ה

 בקישור הבא: project zeroנוריד מהאתר של  PE-את קובץ ה

https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=1908 

 כיל את הקבצים הרלוונטים.המ poc.zip-בתחתית הדף יש קישור ל

https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=1908
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ונשתמש בו כבסיס לפיזוז. אין לחלץ את הקבצים האחרים מכיוון  minimized\original.dllנחלץ את הקובץ 

 עלול לקרוס בגישה אליהם במידה והוא לא מעודכן  Windowsש 

 :PE header-אנו נפזז את ה
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 שישמש כקובץ הקלט של הפיזוז. peheaderנחתוך אותו ונעתיק אותו לקובץ בשם 

 

 )נמחק קודם את הקבצים הקיימים(. kAFL\kAFL-Fuzzer\in\נעתיק את הקובץ לספריית 

 agentבניית ה 

 של דרייבר הבדיקה מהחלק הקודם agent. ניקח לדוגמא את ה kAFLשל  agentראשית נבין כיצד בנוי 

 הוא בנוי משלושה חלקים:

לניטור  BugCheck-והעברת נתונים כמו כתובות פונקציות ה kAFLשל  hypervisor-התממשקות ל .1

בלבד,  agent-בקונטקסט של תהליך ה code traceכדי לאסוף  CR3הקריסות, העברת ערך רגיסטר 

 ועוד.

 לדרייבר )לא חובה תמיד. תלוי מה מפזזים( handle, כמו למשל יצירת agent-אתחולים ב .2
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הפונקציונליות שמפזזים בקרנל. הקלט של אותה פונקציונליות לולאה אינסופית שבה מפעילים את  .3

 מחולל kAFL-ש payload-הוא ה

 

מחדש, זאת  PE-ולטעון את קובץ ה PE header-החדש שלנו לשכתב בכל איטרציה את ה agent-על ה

 בקרנל. PE-במטרה לגלות באגים בתהליך הפרסור של ה

 המחזורי:לשם כך נבנה את הלוגיקה הבאה שנמקם בחלק 
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, כותבים אותו מחדש באמצעות PE header-בו מתחיל ה 0xC8, קופצים להיסט PE-אנו פותחים את קובץ ה

 .PEחולל, כותבים את הקובץ לדיסק וטוענים אותו כקובץ  kAFL-ש payload-ה

-השכוללת את פרסור  PEמטריגה בקרנל את פונקציונליות הטעינה של קבצי  LoadLibraryEx-הקריאה ל

header. 

 

 פיזוז

 :pefuzzer.exeשבנינו  agentואת ה  original.dllהמקורי  PEאת קובץ ה  VMנעתיק ל 

 

 שתי הערות:

 על מנת להאיץ את פעולת הפיזוז. ram disk-במתאר של שכתוב קבצים על הדיסק כדאי להשתמש ב .1

-timeout-מאחר והוא גורם ל Windows Defenderשל  Realtime Protection-כדאי גם לבטל את ה .2

 לדיסק. PE-ים בזמן כתיבת ה

 כעת נשלוף את כתובות הדרייבר שאותו נפזז.
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שאחראי על  CI.dllשהבאג נמצא בדרייבר  stack trace-ניתן לראות מה project zero-ב poc-בעמוד ה

 בקרנל. code integrity-בדיקות ה

 

 ונשלוף את טווח הכתובות שלו: info.exeלכן נריץ את 
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 ונריץ שוב את הפקודות: VMשיקפיא את ה  pefuzzer.exeנפעיל את 

# press CTRL-a + c 

savevm kafl 

q  

 

cd /path/to/kAFL/kAFL-Fuzzer 

 

python kafl_fuzz.py ../snapshot/ram.qcow2 ../snapshot 

agents/linux_x86_64/fuzzer/kafl_vuln_test 2048 ./in ./work -ip0 

0xffffffffc0287000-0xffffffffc028b000 -v --Purge -l 

. VM-ב info.exeבטווח הכתובות של הדרייבר שקיבלנו בהרצת  ip0-ונעדכן את טווח הכתובות בפרמטר 

 שיציג לנו מידע נוסף בזמן ריצה. kAFLלשורת הפקודה של  l-שימו לב שכעת הוספנו את הארגומנט 

 שעה של פיזוז:לאחר כ

 
 הצלחנו להקריס את הקרנל!
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משמאל ונבחין בדלתאות הבאות שהביאו  panic-המקורי מימין לקובץ ה PE Header-נשווה את קובץ ה

 לקריסה:

בהיסט  SizeOfImage, שדה 0x40E0-ל 0x00E0-השתנה מ 0x14בהיסט  SizeOfOptionalHeaderשדה 

0x50 0-השתנה מx8400 0-לx1000 שדה ,DllCharacteristics  0בהיסטx5E 0ל 0-השתנה מx80-

(IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_FORCE_INTEGRITY) 

 

 המקורי. PE-לקובץ ה panic-מקובץ ה PE Header-"הזדוני" שלנו: נעתיק את ה PE-כעת נבנה את קובץ ה
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 ונחכה כמה שניות... VM-ב desktop-החדש ל PE-נעתיק את קובץ ה

 

 .CI.dllהקריסה הצפויה בדרייבר  ואכן קיבלנו את
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 המתקבל: DUMP-נבחן את קובץ ה

 

ב  stack trace-שראינו ב CI!CipFixImageTypeבפונקציה  page faultניתן לראות שקיבלנו את אותו 

project zero  כלומר אכן שיחזרנו בהצלחה אתCVE-2019-1344. 
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 סיכום

מהווים כיום חלק בלתי נפרד מארסנל הכלים של חוקרי  coverage guided fuzzersובפרט , פאזרים

 אבטחת מידע מחד ומתהליך פיתוח ואינטגרצית תוכנה מאידך.

 coverage guidedמאפשר ביצוע kAFLראינו כיצד  code trace-באמצעות שימוש במנגנוני וירטואליזציה ו

fuzzing .מהיר ויעיל, תוך פגיעה מינימלית בביצועים  

 coverageוהמחשנו באמצעותו את היתרון של Windows-ל kAFLהצגנו השמשה של  במסגרת המאמר

guided fuzzing.כמו כן הדגמנו שימוש פרקטי בכלי באמצעות שחזור באג שתוקן לאחרונה בקרנל . 
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1. kAFL: Hardware-Assisted Feedback Fuzzing for OS Kernels 

https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity17/sec17-schumilo.pdf 

2. USENIX Security ’17 - kAFL: Hardware-Assisted Feedback Fuzzing for OS Kernels 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ808d7rQYU 

3. Code for the USENIX 2017 paper: kAFL: Hardware-Assisted Feedback Fuzzing for OS Kernels 

https://github.com/RUB-SysSec/kAFL 
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