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 מאת תומר פיכמן

 

 הקדמה

 Adobe Acrobat Reader  היא תוכנת

ים הנפוצה בעולם, אם -PDF-קריאת ה

אתם לא קוראים את המאמר הזה דרך 

אותו  הדפדפן אז סביר שאתם קוראים

דרכה. וכמו כל תוכנה נפוצה היא מהווה 

מטרה עסיסית לתוקפים למצוא חולשות ולנצלן לשימוש בתקיפות. גם אותי היא עניינה כמטרה ויצאתי 

מוד. נמצאו בתוכנה הרבה חולשות ועוד מתפרסמות יל למטרתלחפש חולשות והשמשות אליה באינטרנט 

 Acrobatמה שייתן הצצה מעמיקה לתוך עולם תקיפתאך תקיפה המכילה חולשה וניצולה,  ,כל הזמן

Reader רב זמן מזה לפחות לא נמצאה או פורסמה ... 

חולשות  8זדונית המנצלת בשרשרת  pdfמצאו דגימת  ESETחוקרי אבטחה מחברת  8102עד שבמרץ 

"0day" :האחת להרצת קוד מרוחק ב-Acrobat Reader (CVE-2018-4990) בריחה מהוהשנייה ל-sandbox 

קצר  מאמרפרסמו  Windows (CVE-2018-8120 .)ESETהעלאת הרשאות במערכת ההפעלה שלה תו"כ 

 בנושא.

. ניצול מוצלח CVE-2018-4990הנקראת  Acrobat Reader-במאמר זה אציג ניתוח של החולשה שנמצאה ב

הזדוני. אציג  pdf-משתמש פותח את קובץ ההאם  Sandboxבהרשאות  מאפשר הרצת קוד מרוחקשלה, 

 .תוקףכפי שנעשה ע"י ה ניתוח של החולשה ואת שלבי ניצולה עד להרצת קוד

  

https://www.welivesecurity.com/2018/05/15/tale-two-zero-days/
https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AppSec/sandboxprotections.html
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 החולשה

( ת)אך לא זדוני לתקיפה המקוריתכמעט זהה המפעיל את החולשה ומנצל אותה בצורה  POC ניתן להוריד

-ו windows 7. כל הניתוח נעשה על infected ולדבג ולנתח ביחד איתי למעוניינים, הסיסמה: מכאן

Acrobat Reader v2018.011.20038. 

 זכרון בניהול באגים ולזהות לנטר שנועד WinDbg-ב ר'פיצ ,heap Page-כדי לחקור את החולשה נשתמש ב

 ובכך בערימה לאחר כל הקצאה נגיש לא זכרון או מסויים בתים רצף הקצאת י"ע הבתוכנ (heapבערימה )

-Page heap עם-WinDbg ונדבג אותו בPOC -את ה נריץ. המוקצה הזכרון לטווח מחוץ גישה ניסיונות מזהה

 :הבא exception-המופעל ונקבל את 

 

וכי JP2KLib!JP2KCopyRect+0xbae6 בכתובת -freeמתחיל מקריאה ל exception-הניתן לראות כי 

כותב בסוף כל -Page Heap נראית כמו תבנית הבתים ש (d0d0d0d0) לשחרור-free הכתובת המועברת ל

 ויש ניסיוןקצה מסויים בתים מעבר לגבול זכרון מו מתבצעת קריאתהקצאת זכרון. לכן ניתן לחשוד כי 

 לשחרר את הכתובת הנמצאת בה.

 שאחראית על עיבוד תמונות מסוג  JP2KLib(dllבנוסף ניתן לראות כי החולשה מופעלת בתוך הספרייה )

JPEG 2000 ולכן ניתן להסיק כי החולשה נגרמת ע"י תמונה בתוך ה-pdf. 

 

 [sharpcorner.com/UploadFile/FreeBookArticles/addisonwesley/2009Aug19232329PM/Heaps/8.aspx-https://www.c]מקור: 

 

 for נמצא כי הוא נמצא בתוך לולאתfree -הקוד שקרא ל ונסתכל על IDA-ב JP2KLib את נפתחאם 

 מערך. בתים על 4 פעמים בקפיצות של  0xffהעוברת

https://github.com/smgorelik/Windows-RCE-exploits/raw/master/Documents/Acrobat/CVE-2018-4990_%23PoC%23.zip
https://github.com/smgorelik/Windows-RCE-exploits/raw/master/Documents/Acrobat/CVE-2018-4990_%23PoC%23.zip
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/gflags-and-pageheap
https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/FreeBookArticles/addisonwesley/2009Aug19232329PM/Heaps/8.aspx


 
 

CVE-2018-4990 - ניתוח החולשה וניצולה 

www.DigitalWhisper.co.il 

 3  2020 יוני ,118גליון 
 

לא  םאם ה. ונקראים ממנו ארבעה בתים האמורים להיות כתובת בזכרון [c+[esi+48]] מוצבע ע"י המערך

 ,freeא הי exception-שכפי שראינו ב sub_10066fea-מעבירה אותם כארגומנט להפונקצייה ריקים 

 :משמע משחררת אותם

 

וערך  0x3f4הבעיה היא שכפי שניתן לראות מטה, הגודל של מערך המצביעים ממנה הלולאה קוראת הוא 

( 0xff-)ששניהם קטנים מ 0xfe-ו 0xfdיהיה שווה  ecxולכן כאשר  0xff( המקסימאלי הוא counterהמונה )

מחוץ לתחום המערך ותשחרר   dwordsשני 0xfe*4=0x3f8-ו 0xfd*4=0x3f4הלולאה תקרא מההיסטים 

 8( המובילה לשחרור oobאת הכתובות אליהן הן מצביעות. בעצם מתבצעת כאן קריאה מחוץ לתחום )

 8כתובות שרירותיות ולכן אם נוכל לשלוט בתוכן של שמונת הבתים העוקבים למערך נוכל לשלוט בשחרור 

 .כתובות שרירותיות שנבחר

השאלה הבאה היא איך נקבע גודל המערך וערך המונה המקסימאלי, בעצם מאיפה מגיעים הערכים 

0x3f4 0-וxff ? 

בעת כל  call stack-, פיצ'ר זה שומר את הust-user stack traceכדי לגלות זאת נשתמש בפיצ'ר בשם 

 ובכך מאפשר לנו לזהות את קטע הקוד האחראי להקצאה. heap-הקצאת זכרון ב
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הפונקציה המקצה זיכרון, נקראת ע"י  Mallocנתחיל ממערך המצביעים, בתמונה הבאה ניתן לראות כי 

JP2KTileGeometryRegionIsTile+0x00000102 אך היא רק מעטפת ל-malloc  המקצה זכרון בגודל

 פרמטרים שהיא מקבלת ולכן לא מעניינת: 8מכפלת 

 

 היא המעניינת: JP2KCodeStm::write+0x00017dcb-הקריאה מ

 

ולאחר  0x3f4-שווה ל ebx. בעת דיבוג נראה כי 4-ו ebxהיא מעבירה כפרמטרים להקצאה את המימדים 

נראה כי  ebxאחר מקור הערך של  ida-. במעקב ב0x3f4מה שיקצה זכרון בגודל  0xfd-שווה ל 4-חלוקה ב

אלה מועברים בתחילת הפונקציה , משתנים var_4ו var_14הוא מגיע מהחסרה של שני משתנים מקומיים,

הוא  var_14 "( ושם נקבע ערכם. לאחר הקריאה ערך initializeכפרמטרים לפונקצייה אחרת )לה קראתי "

0x3fc  וערךvar_4  0כך שהחסרתם נותנת את הגודל  2הואx3f4  שמוקצה. ערךvar_4  נקבע בצורה

 סטטית בתוך הפונקציה:

 

-מהן כתובות בהן היא תשים ערך והרביעית הינה מצביע ל 3פרמטרים,  4מקבלת  initializeהפונקציה 

"thisלה נקרא  " אובייקט כלשהו. הפונקצייה קוראת כמה פעמים לפונקציה אחרתread_jpeg_data  בה

 מתרחש החלק המעניין.
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 , מצביע באובייקט.this+10הפונקציה הזו קוראת ערכים מתוך אזור זכרון המוצבע ע"י 

 

 :jpeg2000-בג נראה שאזור זכרון זה הינו תמונת האם נד

 

 :hxd-נשווה למידע בייצוד הקסדצימלי של התמונה אותו ניתן לראות בעזרת

 

 -מצביע כש this+10התמונות ואם נדבג לראות להיכן  8-מופיע ב 0x3fcניתן לראות את הערך 

read_jpeg_data 0מחזירה את הערךx3fc  נראה שהיא מצביעה למיקום הבא בתמונה: 

 

 

-. בדומה לאיך שמצאנו את גודל המערך, כדי למצוא את ערך המונה המקסימאלי נשתמש ב0xff-עכשיו ל

ust הפעם כדי למצוא את מיקום הקצאת הזכרון אליו הוא נכתב ואז לשים נקודת עצירה חומרתית .

(hardware Breakpointעל כתיבה אליו ): 

 



 
 

CVE-2018-4990 - ניתוח החולשה וניצולה 

www.DigitalWhisper.co.il 

 6  2020 יוני ,118גליון 
 

בתים. גם כאן נלך לפונקצייה שקראה  81ן לראות כי ערך המונה נמצא בתוך מקטע זכרון בגודל נית

. נשים עליה נקודת JP2KLib!JP2KCodeStm::write+0x00017ddfשהינה במקרה הזה  Mallocלמעטפת 

 בתים ריקים: 810xעצירה ונדבג, נראה 

 

בתים מתחילת  4למעלה נראה כי ערך המונה נמצא בהיסט של  ida-כעת אם נסתכל שוב בצילום המסך מ

. לכן נשים נקודת עצירה חומרתית על 0xcמקטע הזכרון וכי המצביע למערך המצביעים נמצא בהיסט 

 בתים ונמשיך לדבג: 4כתיבה בהיסט 

 

 :Ida-, נפתח את הקוד ב66660126-נראה כי עצרנו ב

 

 

ומגיע  0xff-,בדיבוג ניתן לראות שהוא שווה ל esi+10-ביע הנמצא בכי הערך מגיע ממצ Ida-ניתן לראות ב

 מתוך התמונה גם הוא:

 

 :hxd-נשווה לתמונה ב
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 ניצול החולשה

SpiderMonkey  

שמשמש כמנוע  SpiderMonkey-של fork הוא JS-, מנוע הReader Acrobat-ב JavaScriptכמה מילים על 

די להבין את שלבי הניצול הבאים צריך קודם כל להבין ". כקרן מוזילהומתוחזק ע"י " Firefoxשל דפדפן 

 עובד מתחת למכסה המנוע. JSמידע בסיסי על איך 

ArrayBuffer -  במבנה מידע גנרי-JS .בדר"כ משמש לטעינת מידע גדול  באורך קבוע המכיל מידע בינארי

בתים הוא יוקצה בערימה,  0x68מעל גודל  ArrayBufferכאשר נקצה  בגודל קבוע כגון סרטון או תמונה.

 0x10-" של המנוע. בנוסף המקום שהוא יתפוס בזכרון יהיה גדול בtenured heap"-אחרת הוא יוקצה ב

 :"ObjectElements"בתים מגודל המערך מכיוון שבראשו יישמר אובייקט מסוג 

 

 [cve-of-analysis-https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-8014-2019]מקור: 

שמכילים בהתאמה את אורך המערך capacity -ו initializedLength :השדות החשובים באובייקט הם

  :מידע למערךניתן לקרוא ולכתוב -DataView של המערך, דרך אובייקט DataView -ומצביע לאובייקט ה

 

 [cve-of-analysis-https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-8014-2019]מקור: 

 :אם נריץ את הקוד בתמונה מעל נקבל את המצב הבא בזיכרון

 

 [cve-of-analysis-https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-8014-2019]מקור: 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%94
https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-analysis-of-cve-2019-8014
https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-analysis-of-cve-2019-8014
https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-analysis-of-cve-2019-8014
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 נוכל להשיג קריאה וכתיבה מחוץ לטווח המערך. initializedLengthאם נוכל לערוך את שדה 

PDF  מורכב מאוסף של אובייקטים ויכול להכיל בתוכו אובייקט קוד.JavaScript JS ב-PDF  נועד למגוון

מטרות לגיטימיות כמו טפסים אינטראקטיביים לדוגמה, אך הוא גם ניתן לשימוש לניצול חולשות בקוראי 

PDF  כגוןAcrobat Reader כפי שנעשה במקרה הזה. 

שמנהל את JavaScript -ולראות את קוד ה)או כל עורך טקסט אחר(  ++notepad-נוכל לפתוח את הקובץ ב

-שמוגדר כ 6והוא מוצבע ע"י אובייקט  0כל ניצול החולשה. ראשית נראה כי הקוד נמצא בתוך אובייקט 

OpenAction  כך מוגדר שקוד ה משמע ,2באובייקט-JS ירוץ בעת פתיחת המסמך: 

 

 שליטה בשחרור: 1שלב 

מקודם, על מנת לנצל את החולשה קודם כל עלינו לשלוט בשמונת הבתים לאחר מערך כפי שהסקנו 

 )ריסוס הערימה(.  heap sprayעל מנת לעשות זאת נשתמש בטכניקת שנקראת , המצביעים

Freed Use ניתן לקרוא לעומק יותר על הטכניקה הנ"ל ועל עוד שנתעסק בהן בהמשך במאמר המעולה "

Profit And Fun For Memory ,של מנחם בוריאר. אך בכמה מילים "spray heap  היא טכניקה להשמשת

בערימה, קבועה  חולשות זכרון בערימה, המטרה היא להצליח לשים רצף בתים מסויים בכתובת מסויימת

זו משיגים המטרה המראש או יחסית לאובייקט על מנת להשתמש בה בהמשך תהליך ניצול החולשה. את 

בעזרת הקצאות זכרון מחושבות היטב בגודל ובכמות שיבטיחו בסבירות גבוהה שאחת מהן תוקצה 

 בכתובת ניתנת לחיזוי מראש.

 הבאות: כדי לשלוט בשחרור נצטרך "לרסס" ע"י ביצוע הפעולות

בתים ממערך המצביעים ממנו מתבצעת  2להקצות כמות רבה של קטעי זכרון הגדולים בלפחות  .1

 .0x3f4,0x3f8בתים כך שנוכל לכתוב להיסטים  2. הקריאה מחוץ לתחום

 .בות שאותן נרצה לשחררוכת 8( 0x3f4,0x3f8לכתוב בכל קטעי הזכרון בהיסט המדוייק ) .2

ליצור "חורים בריסוס" ע"י שחרור כל קטע זכרון שלישי שהקצנו על מנת שההקצאה של המערך תיפול  .3

 לתוך אחת מהן.

 .להפעיל את החולשה .4

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf
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 בוא נראה כיצד התוקף מבצע את פעולות אלה:

 

 unsigned 32bit. כל איבר במערך הוא 858ובגודל  Uint32Array-כקטע זכרון להקצאה התוקף משתמש ב

integer  0=0112=858*4בתים ולכן הגודל שלו בזכרון הוא  4משמע גודלוx3f0  ועודObjectElements 

 851-ו 846בתים. המיקומים  0xc-שגדול מהמערך בכ 0x400מה שנותן לנו מקטע זכרון בגודל  0x10בגודל 

כתובות  8והתוקף מגדיר בהם  249+0x10=0x3f4, 250+0x10=0x3f8*4*4במערך מתאימים להיסטים 

שלישי כדי שהמערך יוקצה במקום  Uint32Arrayצמודות שנתעמק בהן בשלב הבא. התוקף משחרר כל 

אחד מהם ויקרא את הערכים שהשארנו לו מחוץ לטווח. לבסוף התוקף מפעיל את החולשה ע"י הפיכת 

 אג:מפעיל את הבשלנראה ובכך גורם לעיבוד שלה מיוחדת  jpeg 2000כפתור המכיל תמונת 

 

עבד והכתובות נמצאות בסוף לאחר סוף המערך. כעת יש לתוקף שליטה על  0נוכל לדבג ולראות ששלב 

 כתובות שרירותיות. 8שחרור 

 

 

 [free.html-double-a-and-me-https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe]מקור: 
  

https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe-me-and-a-double-free.html
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 כתיבה וקריאה יחסיים: 2שלב 

 :כדי להבין איך להגיע משחרור לקריאה וכתיבה יחסיים נסתכל על הריסוס השני שהתוקף מבצע

 

כך שכל אחד  0x10000-24בגודל  ArrayBuffersמערכים מסוג  0x1000-1בריסוס השני התוקף מקצה 

 מהם יהיה 8 י( ובעזרת ריסוס זה נוכל לחזות שמיקומ0x24 headerבתים ) 0x10000מהם יתפוס בזכרון 

0x0d0e0048 0-וx0d00048 .8 נשחרר כפי שהראנו  םשהקצנו ובשליטתנו ואות כתובות אלה יהיו מערכים

 :0x20000בגודל  chunk 0בשלב הקודם. לאחר שהן ישוחררו הן יאוחדו בערימה ל

 

 [free.html-double-a-and-me-https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe]מקור: 

 כדי שהזיכרון המשוחרר יוקצה מחדש, לאחר מכן הוא 0x20000 מערכים בגודל 0x40כעת התוקף מקצה 

. 0x20000-מחפש את המערך שגודלו שונה ל

הוא משתמש בו כדי לשנות את שדה האורך 

)השני  הבא המערךשל  ObjectElements-ב

מה שנותן לו כתיבה  0x66666666-ל )ששוחרר

 בתים קדימה  0x66666666וקריאה יחסית 

. הקריאה והכתיבה היחסית 0xd0f0058-מ

-שהינו ה bigaתתבצע בעזרת משתנה 

DataView .של המערך שערכנו 

https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe-me-and-a-double-free.html
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 כתיבה וקריאה גלובליים: 3שלב 

של מערך בזיכרון אבל הפעם נערוך  metadataכעת כדי להתקדם לכתיבה וקריאה גלובליים שוב נערוך 

וכך נוכל לקרוא ולכתוב מכל  ,DataViewאת השדה ששומר את מיקום המערך בזיכרון בתוך אובייקט 

המערכים העוקבים  01-כתובת בתהליך. כדי להשיג זאת נתחיל מלכתוב מספר סידורי בתחילת כל אחד מ

בתים קדימה ונחפש  4למערך שהשגנו בו קריאה וכתיבה יחסיים. לאחר מכן נעבור בלולאה בקפיצות של 

 DataView-( ומיקום ה0x10000-24) שלנוששדה אורכו תואם לאורך הריסוס  ObjectElementsאובייקט 

 (, הכתובת ממנה אנחנו יכולים לקרוא ולכתוב. 0xd0f0058)spraypos -שלו גדול מ

 

יהיה שימושי בהמשך.  זה נשמור את המספר הסידורי של המערך שמצאנו ונשתמש בו כדי לגשת אליו,

-כדי לקרוא ולערוך את הכתובת של המערך שמצאנו נקרא את הכתובת האבסולוטית של אובייקט ה

DataView  שלו ונחסיר אתspraypos ממנה כדי לקבל את ההיסט שלה מ-biga  0לבסוף נוסיףx50  כי

  :בהיסט הזה נמצא שדה המיקום

 

פונקציות  8מיקום של מערך שבשליטתנו, התוקף כותב כעת שהשגנו יכולת כתיבה וקריאה אל שדה ה

שעורכות את שדה המיקום לכתובת שנרצה לקרוא או לכתוב  myread, mywriteעזר לקריאה וכתיבה, 

כותבות ומשנות את השדה חזרה לערכו המקורי. ובכך התוקף משיג יכולת כתיבה  / ממנה, קוראות

 וקריאה גלובליים!
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 שרירותיהרצת קוד : 4שלב 

-ו ,ROPX^W,ASLRכמה מושגים:  לפני שנתעמק בשלב הניצול האחרון קודם נצטרך לעבור בקצרה על

DEP. " ניתן לקרוא את המאמרBypass ASLR&  DEP 7 Windows: Exploitation of Art The"  מאת אביב

 :על המושגים אך אסביר אותם בקצרה כאן להסבר מפורט יותר יליברז

 )DEP( Prevention Execution Data  במנגנון-Windows  החל מימיSP2 XP  המונע הרצת קוד מדפים

שנועדו  heap/stackמאזורים כמו  shellcodeבזיכרון שלא מסומנים כניתנים להרצה ובכך מונע הרצת 

 לאחסן מידע ולא קוד.

 ")execute xor write(" X^W  הינו עקרון אבטחה האומר כי כל דף זיכרון יהיה ניתן להרצה או לכתיבה

 .DEPלאזור זיכרון ניתן להרצה ולעקוף את  shellcodeאך לא לשניהם כדי למנוע העתקת 

 ROP - programming oriented return מנגנונים שהזכרנו למעלה מונעים הרצת קוד שני הshellcode 

כדי לבצע פעולות בתהליך, יש את הקוד של התכנית  shellcodeישירה, אבל אנחנו לא חייבים לכתוב 

 ROP :נכנס לתמונה ROP כאןווהספריות שבהן היא משתמשת שכבר נטען לזיכרון ונוכל להשתמש בו, 

בה "( כדי לשנות את כתובת החזרה מפונקציה השמורה stackמנצל שליטה בתוכן המחסנית )"

. כל אחד מקטעי בבינארי מיםקוד קייף קטעי רצנקפוץ ל shellcode-אך במקום לקפוץ ל )מחסנית(

ובעת שרשור יחדיו ניתן לתכנת פעולות מסובכות כמו הקצאת זיכרון או  מבצע פעולה פשוטה הקוד

( ret-והן מבצעות פעולה קצרה ו"חוזרות" )נגמרות בפעולות כאלו נקראות גאדג'טים  .shellיצירת 

 לדוגמה:

 

 [/https://camo.githubusercontent.com]מקור: 

 ."ROP chain"שרשור גאדג'טים נקרא 

 

 [incha-ROP-64-x86-simple-a-of-execution-the-of-https://www.researchgate.net/figure/Visualization]מקור: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Return-oriented_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/W%5EX
https://en.wikipedia.org/wiki/Address_space_layout_randomization
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/data-execution-prevention
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/data-execution-prevention
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0F/DW15-3-Win7DEPnASLR.pdf
https://camo.githubusercontent.com/626f5096229dc0edccb7936f93d989b5a517d350/687474703a2f2f7368656c6c2d73746f726d2e6f72672f70726f6a6563742f524f506761646765742f7836342e706e67
https://www.researchgate.net/figure/Visualization-of-the-execution-of-a-simple-x86-64-ROP-chain-composed-of-three-gadgets_fig1_301864757
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שיודעים למצוא גאדג'טים  ropperאו  ROPgadgetכדי למצוא גאדג'טים בבינארי ניתן להשתמש בכלים כמו 

 נכנס לתמונה. ASLRוכאן  ,בזיכרוןכדי להשתמש בגאדג'ט נצטרך לדעת את הכתובת שלו  שימושיים.

 randomization layout space Address - ASLR  מנגנון שתפקידו לבצע רנדומיזציה של כתובת טעינת

אזורי זיכרון כמו כתובת הבסיס שאליו נטען הבינארי, מחסנית, ערימה וכתובות הבסיס של ספריות. 

תובה בה הוא יאוכסן תהיה שונה בכל הרצה של כי הכ shellcode-מנגנון זה נועד להקשות על קפיצה ל

מכיוון שכתובות הגאדג'טים שלנו גם משתנות בכל הרצה  ROPהתכנית ובנוסף היא מקשה על 

 למרות המגבלות, ROP-כתוצאה משינוי כתובת הבסיס של בינארים בזיכרון. כדי להצליח להשתמש ב

רון וממנו לחשב את ההיסט לגאדג'טים נצטרך למצוא בזמן ריצה את כתובת הבסיס של בינארי בזיכ

 שבהם נרצה להשתמש.

כדי להשיג הרצת  ת,סיימנו את השלב הקודם עם קריאה וכתיבה גלובאלית. כע !exploit-יאללה חזרה ל

שהינה הספרייה המכילה את  Escript.apiאך קודם כל נזליג את כתובת הבסיס של  ROP chainקוד נבנה 

וממנה ניקח גאדג'טים. כדי לעשות זאת התוקף עוקב אחרי כמה מצביעים עד שהוא  Adobeשל  JS-מנוע ה

  :מגיע קרוב אך אחרי כתובת הבסיס

 

 8יטען את הספרייה בכתובת בה  Win32 ASLR-הבתים התחתונים מכיוון שב 4משם הוא מאפס את 

שם התוקף יורד . מ0x5e8d0000הבתים העליונים אקראיים והשניים התחתונים מאופסים לדוגמא 

שהוא המחרוזת  0x20534f44את הערך  0x6cבתים עד שהוא מוצא בהיסט  0x10000בקפיצות של 

"DOS"  בשנמצאת בראש כל בינארי-Windows  0 בהיסטx6c מה שאומר שנמצאה כתובת הבסיס של

 :הספרייה

 

ע"פ ההיסט  escriptכעת ניתן לחשב את מיקום הגאדג'טים ומיקום כל ערך שהוא שיעניין אותנו בתוך 

שמחזירה היסט גאדג'ט  offset"שלהם מבסיס הספרייה שידוע לנו. התוקף מבצע זאת בעזרת פונקציית "

 נמצאים בהיסט שונה בבינארי.  מתאים ע"פ גרסת התוכנה מכיוון בגרסאות שונות הגאדג'טים

  

https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget
https://scoding.de/ropper/
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. התוקף בחר באובייקט ROP-נבחר את האובייקט שבעזרתו נריץ את ה ROP chain-לפני שנבנה את ה

"bookmarkRoot"  והזליג את הכתובת שלו דרך מצביע אליו בהיסט ידוע מכתובת הבסיס שלEscript. 

בטבלה הוירטואלית של האובייקט עם  "execute"הוא דורס מצביע לפונקציית  ROPכדי להשיג הרצת 

 :שלנו יורץ במקום ROP-ה ,פעם הבאה שתורץ הפונקציהבכך ש ROP chain-הראשון ב gadget-מצביע ל

 

המטרה שלהם היא לגרום  Stack Pivotגאדג'טים של  8השרשרת מתחילה עם  :עצמו ROP chain-ועכשיו ל

להצביע למיקום בשליטתנו שיהווה "מחסנית מזוייפת" בה  ,הרגיסטר שמצביע על מיקום המחסנית ,esp-ל

 הגאדג'טים הראשונים הם:  8. בשביל זה ROP chain-ירוץ ה

 

להיות המחסנית החדשה, בקריאה eax -מה שיגרום לכתובת שמאוחסנת ב-esp ו eax הראשון יחליף בין

לכן הגאדג'ט הראשון יהפוך את האובייקט  bookmarkroot יצביע לאובייקט eax לפונקצייה הוירטואלית,

ש"נחזור" אליו כהשני ו תב את הגאדג'טלמחסנית החדשה שלנו. לכן במיקום של האובייקט התוקף כו

 בתים מהאובייקט את הכתובת 4מכיוון שכתבנו בהיסט של  .זבל פקודות ועוד כמה pop esp יבוצע

myarraybase היא תושם בesp- כשיבוצע ה pop-הראשון: 

 

 .למידע בשליטתנו שבו בנינו מחסנית מזוייפת esp כעת הצלחנו להצביע את
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בקוד מטה התוקף בונה את המחסנית המזוייפת ומעתיק אליה את כל הגאדג'טים ולאחר מכן את 

עם הרשאות  virtualAlloc בעזרת  myarrayתשנה את הרשאות הזכרון של ROP chain-ה .-shellcodeה

 שמאוחסן שם ונותן יכולת הרצת קוד שרירותי!-shellcode  כתיבה וריצה מה שיאפשר להריץ את ה

 

 Github-כאן יש הבדל בגאדג'טים בין הקובץ שקשרתי בתחילת המאמר מ :-ROP chainפרט מעט על הא

 :לקובץ המקורי ואנתח את המקורי

 

 [vulnerability-free-double-dc-reader-acrobat-4990-2018-cve-alert-https://blog.morphisec.com/critical]מקור: 

 לא עושים כלום כי ה 1-'טגאדגstack pivot- האחרון סיים בret 4-  ה עלמה שידלג-dword  הבא

 רק חוזר. 2-'טגאדגובמחסנית 

 כתובת של מצביע ל, 4-'טגאדגשם את -3 'טגאדגVirtualAlloc מטבלת ה-Imports ב-ecx 5-'טגאדגו 

 .ecxע"י  תבעצהמו עצמה שם את המיקום בזכרון של הפונקצייה

https://blog.morphisec.com/critical-alert-cve-2018-4990-acrobat-reader-dc-double-free-vulnerability
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 מחליף בין  6-'טגאדג esiו-eax כך ש-VirtualAlloc נמצא ב-esi .שם ב 7-'טגאדג-ebp מצביע ל-jump 

esp.  

 מציב ב 9-'טגאדגebx 0 את הערךx10201, ל גודל פרמטר-VirtualAlloc, ב מציב 11-'טגאדגecx  את

 מסמל הרשאת ריצה וכתיבה.גם הוא פרמטר ו 0x40הערך 

 מצביע לשם  13-'טגאדג-ret ב-edi .0שם  15-'טגאדגx1000 ב-edx .שם ב 17-'טגאדג-eax 

(0x90909090 רצף של )4 ( פקודות שלא מבצעות כלוםnopsledמניח שעוזר ל ,)-shellcode  לרוץ

 חלק במקרה הזה.

 הוא  ()האחרון 19'ט הגאדגpushad כל  :פקודה הדוחפת את כל הרגיסטרים למחסנית וכאן היופי

מצב  מחסנית הם יידמוהפקודות הקודמות הכינו את הרגיסטרים עם ערכים מסויימים כדי שבדחיפה ל

 שלנו. shellcode-זכרון ותחזור לה שתשנה את הרשאות VirtualAlloc-קריאה ל במחסנית של

 Pushad  :דוחף בסדר הבאpush eax ,ecx ,edx ,ebx ,esp ,ebp ,esi ,edi 

 :מה שיגרום למחסנית להראות כך 

 

 ,nopsled  +shellcode-שמצביעה ל esp, הכתובת שנשנה תהייה VirtualAlloc-נקפוץ לכשכך ש

ו"נחזור"  shellcode-ביע עדיין לצשמ Jmp espונשנה אותה לניתנת להרצה וכתיבה. לבסוף נחזור אל 

 .הרצת קוד שרירותי! טירוףאליו ובום, 

 :להמחשה Shellcode-תמונה של חלק מה

 

-אך תהליך זה רץ בתוך ה pdf-כעת ניתן להריץ קוד שרירותי בתוך התהליך המעבד וטוען את קובץ ה

"sandbox של "Acrobat Reader שהינו מנגנון אבטחה נוסף. מנגנון זה דואג להריץ את תהליך העיבוד ,

להקשות על תוקף לבצע ( כדי polp)שמעבד קלט משתמש היכול להיות זדוני( עם הרשאות נמוכות )

פעולות על העמדה במקרה ותושג בו הרצת קוד. הגבלות המנגנון מונעות מהתהליך ליצור ולהריץ קבצים 

. לכן כדי להשיג יכולת לבצע פעולות מעניינות על adobeומאפשרות קריאה רק מתוך תיקייה ספציפית של 

, החולשה תצטרך sandbox-ברוח" מההעמדה לאחר שהשגנו הרצת קוד נצטרך לנצל עוד חולשה כדי "ל

עצמו הן מטרות טובות  sandbox-להמצא בקוד הנגיש לתהליך שלנו כך שמערכת ההפעלה או מנגנון ה

 Windows-שביצע ניצול של החולשה השנייה ב dllטען  shellcode-וני המקורי הזדקובץ הלכך. ב

 ץמקפי -shellcodeה בהתחלה שרתייבקובץ שק. העלאת הרשאות לרמת מערכתו sandbox-"בריחה" מהל

https://en.wikipedia.org/wiki/NOP_slide
https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_least_privilege
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כך שאין  bit-32קיים רק בגרסא  Acrobat Readerהערה: להחלטתכם מה יותר נחמד. ."hi"חלון הכתוב בו 

 .bit-32והיא תעבוד אוניברסלית טוב בהסתמכות על   Windows 64-bitצורך בניצול שונה ל

 

 סיכום

 לסיכום אלו שלבי התקיפה שכיסינו במאמר:

 

 [sample-day-zero-double-a-apart-https://www.microsoft.com/security/blog/2018/07/02/taking]מקור: 

Acrobat reader  היא תוכנה נפוצה, מורכבת ומכילהJS מה שהופך אותה למטרה מעניינת להרבה חוקרי ,

אבטחה ותוקפים. במאמר זה הצגתי לפרטי פרטים ניצול חולשה בתוכנה המעניינת הזו במטרה לשתף 

את תהליך המחקר השלי ולעזור לאנשים נוספים ללמוד ולהכנס לתחום המאיים של מחקר חולשות 

. אצרף למטה קישורים למקורות טובים ללמידה על הנושא. מקווה שנהניתם ולמדתם Exploitsופיתוח 

 משהו חדש.

 

 על עצמי

 תומר פיכמן, חוקר אבטחת מידע צעיר.

 אם יש לכם שאלות, הערות, טעויות שמצאתם או כל דבר אחר אשמח לשמוע במייל: 

Tomerfi10[at]gmail[dot]com 

https://www.microsoft.com/security/blog/2018/07/02/taking-apart-a-double-zero-day-sample-discovered-in-joint-hunt-with-eset
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 קישורים

 מאמרים קשורים בעברית:

 https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf 

 The Art of Exploitation: Windows 7 DEP & ASLR Bypass 

 מאמרים באנגלית וסינית על החולשה וניצולה:

 https://blog.morphisec.com/critical-alert-cve-2018-4990-acrobat-reader-dc-double-free-

vulnerability 

 https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe-me-and-a-double-free.html 

 https://news.linruizhao.com/tech/freebuf/138433/ 

 https://www.microsoft.com/security/blog/2018/07/02/taking-apart-a-double-zero-day-

sample-discovered-in-joint-hunt-with-eset/ 

 https://www.welivesecurity.com/2018/05/15/tale-two-zero-days/ 

 מקורות למידה:

 education.exploit://https - אחלה אתר עם כמה vm  עם תרגילי בנושאי אקספלויטציה בלינוקס

 ברמות קושי שונות ועם הגנות שונות.

 hacking_binary/com.liveoverflow.old://https -  פלייליסט ביוטיוב של אחד הערוצים האהובים עליי

"liveoverflow"  כל הערוץ מומלץ והפלייליסט הזה ספציפית עובר על הרבה תרגילים מהקישור

 הקודם ועוד הרבה דברים מעניינים בתחום.

 kr.pwnable://https -  אחלה אתר עם הרבה תרגיליPwn. 

 pdf.writeup_pwnable/03/2020/uploads/content-wp/com.checkpoint.research://https - 

writeup .של צ'קפוינט על התרגילים הראשונים מהקישור הקודם 

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0F/DW15-3-Win7DEPnASLR.pdf
https://blog.morphisec.com/critical-alert-cve-2018-4990-acrobat-reader-dc-double-free-vulnerability
https://blog.morphisec.com/critical-alert-cve-2018-4990-acrobat-reader-dc-double-free-vulnerability
https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe-me-and-a-double-free.html
https://news.linruizhao.com/tech/freebuf/138433/
https://www.microsoft.com/security/blog/2018/07/02/taking-apart-a-double-zero-day-sample-discovered-in-joint-hunt-with-eset/
https://www.microsoft.com/security/blog/2018/07/02/taking-apart-a-double-zero-day-sample-discovered-in-joint-hunt-with-eset/
https://www.welivesecurity.com/2018/05/15/tale-two-zero-days/
https://exploit.education/
https://exploit.education/
https://old.liveoverflow.com/binary_hacking/
https://old.liveoverflow.com/binary_hacking/
https://pwnable.kr/
https://pwnable.kr/
https://research.checkpoint.com/wp-content/uploads/2020/03/pwnable_writeup.pdf
https://research.checkpoint.com/wp-content/uploads/2020/03/pwnable_writeup.pdf

