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השנה החולפת הייתה ללא ספק שנה מפתיעה מבחינת כל הציפיות .ובדיוק לקראת סופה ,כשכבר סביר
ניתן היה להניח שאולי כלו להן כל ההפתעות  -דיווחו בחדשות על שני אירועים חריגים מבחינת אבטחת
המידע :הראשון בזירה המקומית  -הפריצה לחברת הביטוח שירביט ,והשני בזירה העולמית  -הפרסום
של  FireEyeעל כך שבזמן שהיא חקרה מקרה תקיפה אצלה ברשת ,היא זיהתה  Backdoorשהוחדר
למוצר  Solarwindsשל חברת .Orion
אל המקרה הרשון אתייחס בהמשך .הפרטים הטכניים של המקרה השני הם מעניינים עד מאוד ,אני
ממליץ בחום לכל מי שלא הספיק לקרוא אודותם  -לעשות זאת .מכיוון שנכתב על הפרשות הללו אינספור
מילים ,אני לא רואה טעם בלהוסיף עוד .עם זאת ,כן ארצה להתייחס אליהן  -אך מזווית מעט שונה,
שלדעתי משותפת לשניהם ולעוד מספר לא קטן של מקרי פריצה שמתפרסמים חדשות לבקרים.
בעת חשיפת המקרה של  ,Solarwindsזוהו מאות אלפי חברות אשר עושות שימוש במוצר לניטור הרשת
שלהן ,ביניהן שלל גופים צבאיים ,בטחוניים ,אזרחיים ,כלכליים ,חברות ענק פרטיות ועוד ,כך שקשה
לדמיין שיש אדם אחד מאזרחי העולם המערבי שלא מושפע מלפחות  20מהן ברמה היום-יומית.
החדירה לאותן הרשתות בוצעה )לפי הפרסומים( ע"י האקרים מה) SVR-הגוף שאחראי על איסוף מודיעין
מחוץ לגבולותיה של רוסיה( ,מדובר ככל הנראה באחת מקבוצות העילית של תחום ההאקינג המדינתי.
ואם זה אכן הם ,אז אנחנו ככל הנראה לא מסוגלים באמת לדמיין באילו כלים ושיטות הם השתמשו )ותהיו
בטוחים שמה שנתפס זה רק קצה הקרחון( ,לא מבחינת טכניקות התקיפה שלהם ,לא מבחינת הרמה
הטכנולוגית של הכלים בהם הם עשו שימוש ובפרט  -שיטות ה Persistency-שלהם.
כחלק מפרסום קטלוג טכנולוגיות ההאקינג של ה ,NSA-שפורסם ב 2013-ע"י אדוארד סנודן פורסמה יכולת
 Persistencyבשם " "IRATEMONKשה NSA-עושים בה שימוש עוד מ .2008-מדובר ברכיב שבעת התקנתו
הוא משכתב את ה Firmware-של ה Harddisk-הפיזי של המחשב וכך מאפשר לשרוד גם פירמוט כללי של
מערכת ההפעלה .אם זה היה המצב ב , 2008-אני חושב שסביר להניח שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין
את יכולות האחיזה של אותם גופים במחשבים וברשתות כיום.
מה הנקודה שלי? הנה היא באה :אם פרצו לכם לרשת וזיהיתם את זה ,הדרך היחידה שבה אתם יכולים
להיות בטוחים לגמרי שהצלחתם למגר את אותם ההאקרים  -היא לקחת את כל מה שיש לו מעבד והיה
מחובר בדרך כזאת או אחרת לאותה הרשת ,לזרוק אותו לפח ,ולהרכיב אותה מאפס.
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ואם לצטט את הכתבה ב "The Guardian"-של  Bruce Schneierבנושא ,אז:
"The only way to ensure that your network isn’t compromised is to burn it to the ground and
rebuild it".
וגם אז ,תוכל להבטיח שאותם האקרים כבר לא נמצאים ברשת  -רק עד שתחבר אותה שוב פעם לרשת
האינטרנט.
כן ...כן ,...אני כבר שומע את חלקכם משתמשים בצמד מילות הקסם" :ניהול סיכונים" או "עלות ותועלת"
ש-CISO-ים כל כך אוהבים להגיד כשהם מתכוונים למסמס את כשל האבטחה שהרגע הצגת להם .אבל
תגידו מה שתגידו  -אם נתקפתם ,אין לכם שום דרך לדעת עד כמה עמוק ונסתר ה Rootkit-שהתקינו לכם
ברשת ,לא משנה איך תסובבו את זה או איך נראת סכימת ניהול הסיכונים שלכם .כשמדובר בחברה
קטנה ופרטית העניין והסיכון של לא לבנות את הרשת מחדש הוא סביר .אבל כשמדובר בגופים שבהם
הסבירות היא שאכן השתמשו בטכנולוגיות חלל שכאלה  -לא להרכיב את הרשת מחדש שקול ללטמון את
הראש בחול.
ואם מסתכלים על החברות המופיעות ברשימת הלקוחות אשר עשו שימוש ב ,Solarwinds-זה מזעזע
לחשוב שככל הנראה הרב המוחלט של אותן החברות לא יחשוב אפילו להקים את הרשת שלהם מחדש.
ולא כי הן יתעצלו ,אלא כי בהרבה מקרים זאת כנראה פעולה בלתי אפשרית )להקים את הרשת באופן
הדרגתי שקול ללא לעשות כלום( .קשה לי לדמיין את חברת  Visa ,Mastercard ,Cisco ,Microsoftאו
 AT&Tמרכיבים את הרשתות שלהם מחדש ,לא כי קשה לי לדמיין כמה כסף וזמן אופרציה כזאת עשויה
לקחת ,אלא כי זה באמת בלתי אפשרי )תחשבו רגע על מה יקרה אם  AT&Tאו חברת  MastercardוVisa-
יעלמו ,אפילו רק לשבוע אחד מעל גבי הרשת(.
אז מצד אחד ברור לנו שה SVR-פעל באותן הרשתות ,ומצד שני ,הפעולות שאותן החברות ינקטו בסבירות
גבוהה לא יספיקו כדי למגר אותם משם .מה זה אומר? פשוט לקבל את העובדה שזה המצב? שהSVR-
נמצא עמוק ברשתות של כל כך הרבה חברות פיתוח? חברות פיננסיות? תחשבו לרגע מה הוא יכול
לעשות עם גישה לציוד של ...AT&T
אז מה הפתרון שאני מציע? ברמה הפרקטית? שום דבר .מדובר בברדק כל כך גדול שאני לא בטוח
שאפשר לעשות משהו .אבל אם יש פתרון כלשהו  -הוא כנראה צריך להיות קיצוני ורדיקלי.
ומה עם שירביט? אני לא מכיר את הפרטים הטכניים של המקרה ,ולכן לא ארצה להביע את דעתי עליו
באופן פרטי .אבל ככלל ,זה די ברור שארגונים בסדר גודל שכזה בארץ לא מסוגלים להחזיק את הרשת
שלהם בסטנדרט האבטחה הנדרש ,כדי להחזיק במאגרים עם המידע הפרטי והאישי של אזרחי המדינה
כנגד מתקפות ממוקדות .אולי מדובר בעניין של מגבלות תקציב ואולי זה פשוט הלך הרוח הישראלי .אך
שלא כמו במקרה של  ,Solarwindsכאן לפחות נראה שהפתרון הוא הרבה פחות סבוך :קל יותר להגן על
מאגר אחד מאשר על אלפי מאגרים ,ובמקום שעותקים של הפרטים האישיים של כולנו יישבו בכל כך
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הרבה שרתים וברשתות עם רמת תחזוקה מבישה ,אפשר לייצר תשתית ,שבעזרתה אותן החברות יוכלו
להמשיך להתקיים ולאמת את זהותנו ,גם מבלי להחזיק את המידע הפרטי שלנו אצלם במאגר .מה גם
שבהרבה המקרים הם לא באמת צריכות אותו בשביל להמשיך לספק את השירות.
צר לי מאוד על חברת שירביט ועל לקוחותיה ,אבל במקרה הזה מדובר בפרשייה שניתן ללמוד ממנה
ולהפיק ממנה תובנות פרקטיות של ממש לכלל המשק .ולכן אני מקווה שבעקבות האירוע הזה יעבירו
רגולציות שימנעו מקרים כאלה בעתיד.
ולפני שתמשיכו למאמרים שאיתם בחרנו להתחיל את שנת  ,0202נרצה להגיד תודה לכל אותם החברים
שהקדישו מזמנם ,ישבו וכתבו לכם מאמרים! תודה רבה לאמיר ישורון ,תודה רבה לאיתמר מעודה ,תודה
רבה ליהונתן אלקבס ,תודה רבה לגל ביטנסקי ותודה רבה ל!Yoav Shaharabani-

קריאה נעימה,
אפיק קסטיאל וניר אדר
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 - (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'
מאת אמיר ישורון

הקדמה
ברוכים הבאים לחלק השני והאחרון בסדרת מאמרים העוסקת בכתיבת .native hypervisor
ראשית ,למי שלא קרא את החלק הקודם  -מומלץ מאוד לגשת ולקרוא אותו בטרם קריאת חלק זה ,מכיוון
שמרבית מהנושאים כאן הם המשך ישיר של מה שעסקתי בו בחלק הקודם.
בחלק זה נעסוק במספר נושאים ,בין היתר נדבר על סיום אתחול ה־ ,VMCSתקשורת בין יחידות עיבוד,
אתחול ה־ hypervisorמעל כל ליבות המעבד ,ביצוע  hookלפסיקות  BIOSוכן העלאת מערכת ההפעלה.
קדימה ,בואו נצא לדרך!

אתחול ה־ - VMCSהמשך
את החלק הקודם של המאמר סיימנו בהסבר מקיף על מנגנון ה־ ,EPTוהראנו דוגמא לשימוש שכללה
ביצוע -hookים ל־ system callsבמערכות  46ביט של  ,Windowsתוך עקיפת מנגנון ה־.patchguard
עתה ,נציג את סיום האתחול של ה־ VMCSונרחיב על פיצ׳רים נוספים המאפשרים לנו לשלוט ולהשפיע
באופן ישיר על האופן בו ה־ guestרץ.

Unresricted Guest Mode
כאשר דיברנו על המצבים השונים בהם המעבד שלנו יכול לרוץ ,הסברנו שכאשר המחשב עולה ,המעבד
עולה במצב של  real address modeעל מנת לשמור על תאימות לאחור .לכן ,כל מערכות ההפעלה
מתחילות להריץ את הקוד הראשוני במצב זה .כאשר נסיים את אתחול ה־ hypervisorונרצה להעלות את
מערכת ההפעלה ,נצטרך להיות מצויים ב־ guest stateשרץ ב־.real address mode
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למה אני מציג לכם את זה בכלל כ״בעיה״? האם יש כאן משהו שעלול לסבך אותנו בצרות?
התשובה לצערנו הרב היא כן ,אך הפתרון לבעיה הוא פשוט מאוד .מנגנון הוירטואליזציה באופן -defaultי
איננו מאפשר ל־ guestלהיות מצוי ב־ ,real address modeאלא הוא חייב להיות ב־ protected modeעם
 pagingאו  .long modeאם כך ,איך אפשר להעלות את מערכת ההפעלה ,שצריכה לעלות ב־ real address
 ?modeיש לנו שני פתרונות אפשריים:


נפנה למייקרוסופט ונבקש מהם לספק לנו  imageשל  ,Windowsששם המערכת עולה ב־ protected
 modeאו ישירות ב־ .long modeברגע שיהיה לנו את ה־ ,imageה־ guestלא יצטרך לרוץ ב־ real
 address modeכלל.



נשתמש ב־ - unrestricted guest modeפיצ׳ר חדש שנוסף למנגנון הוירטואליזציה בשנת ,0222
המאפשר ל־ guestלרוץ במצב של .real address mode

אין ספק שמדובר בהתלבטות קשה מאוד ,והבחירה היא בהחלט לא קלה ,אך כרגע הוחלט שנבחר
שנבחר באופציה השניה מבין השניים.
ראשית ,על מנת להפעיל מצב זה השימוש ב־ EPTהוא חובה .נביא ציטוט מהספר האהוב עלינו:
If either the “unrestricted guest” VM-execution control or the “mode-based execute
control for EPT” VM execution control is 1, the “enable EPT” VM-execution control
must also be 1.
נפעיל את הביט המקושר אליו ב־:Secondary Processor Based Vm-Execution Controls

ובקוד זה נראה כך:
| __vmwrite(SECONDARY_VM_EXEC_CONTROL, AdjustControls(CPU_BASED_CTL2_ENABLE_EPT
;))CPU_BASED_CTL2_UNRESTRICTED_GUEST, MSR_IA32_VMX_PROCBASED_CTLS2

כמו שאתם מבינים ,אנחנו מבצעים כתיבה לשדה  ,SECONDART_VM_EXEC_CONTROLSוהערך שם הוא
הערך שהפונקציה  AdjustControlsמחזירה .״מה הפונקציה הזו עושה?״ ,אתם ודאי תוהים .ובכןintel ,
מציינת כי ישנם ערכים ב־ SECONDART_VM_EXEC_CONTROLSשחייבים להיות דולקים ,וחלק אחר
שחייבים להיות כבויים .ה־ MSRהמדווח על ערכים אלו הוא  .MSR_IA32_VMX_PROCBASED_CTLS2לכן,
מה שאנחנו עושים בפונקציה  AdjustControlsזה לקחת את הערך ב־ MSRהזה ,ומוסיפים עליו את
 CPU_BASED_CTL2_ENABLE_EPTו־.CPU_BASED_CTL2_UNRESTRICTED_GUEST
מעתה והלאה אנחנו רשאים להיכנס ל־ real address modeבתור  guestsללא חשש.
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MSR bitmap
יצא לנו לדבר לא מעט על ה־ MSRsבמהלך המאמר הקודם והנוכחי .למעשה מדובר באוסף של ערכים
אשר משמשים את המעבד לביצוע של פעולות מסוימות; את חלק מהערכים המעבד קובע בעצמו ,ואילו
חלק אחר אנחנו קובעים .בגלל חשיבותם הגדולה ,מנגנון הוירטואליזציה מאפשר לבצע בקרה לפעולות
של כתיבה וקריאה לכל ה־ MSRsבמערכת )שזה בעצם  hookלפעולות  wrmsrו־ .(rdmsrכלומר ,ביכולתנו
לגרום ל־ vm-exitיזום כאשר מתבצעת הפעולה  wrmsrוגם  .rdmsrשליטה במנגנון זה נעשית על ידי
שימוש ב־ .MSR bitmapsבפועל ,מדובר בוקטור באורך  pageבזיכרון ובו לכל  MSRמקושרים  0ביטים:
ביט אחד קובע האם בקריאת ערכים מה־ MSRהמסוים יתבצע  ,vm-exitוביט נוסף הקובע האם בקריאת
בעת כתיבת ערכים ל־ MSRהמסוים יתבצע  .vm-exitב ,SINGLE_CPU_DATA-דאגנו להצהיר עליו כך:
;]BYTE msrBitmaps[PAGE_SIZE

ה־ bitmapsמחולק)ים( באופן הבא:


 2206הבתים הראשונים קובעים האם בעת קריאת ערכים מ־ MSRsבתחום שבין  0x0ל־ 0x1fffיתבצע
.vm-exit



 2206הבתים שלאחר מכן קובעים האם בעת קריאת ערכים מ־ MSRsבתחום שבין  0xc0000000ל־
 0xc0001fffיתבצע .vm-exit



 2206הבתים שלאחר מכן קובעים האם בעת כתיבת ערכים ל־ MSRsבתחום שבין  0x0ל־0x1fff
יתבצע .vm-exit



 2206הבתים שלאחר מכן קובעים האם בעת כתיבת ערכים ל־ MSRsבתחום שבין  0xc0000000ל־
 0xc0001fffיתבצע .vm-exit

נציג עתה פונקציה המקבלת מספר  MSRושני משתנים בוליאנים  -האחד קובע האם יש לגרום ל־vm-exit
בקריאה ,והשני קובע האם יש לגרום ל־ vm-exitבכתיבה.
STATUS UpdateMsrAccessPolicy(IN PSINGLE_CPU_DATA data, IN QWORD msrNumber, IN
)BOOL read, IN BOOL write
{
;BYTE range
;QWORD msrReadIdx, msrWriteIdx
;BYTE_PTR bitmap
))if(!IsMsrValid(msrNumber, &range
;return STATUS_INVALID_MSR
 msrReadIdx = (range == MSR_RANGE_FIRST) ? msrNumber / 8 : (msrNumber;0xc0000000) / 8 + 1024
msrWriteIdx = (range == MSR_RANGE_FIRST) ? msrNumber / 8 + 2048 : (msrNumber
;- 0xc0000000) / 8 + 3072
;bitmap = data->msrBitmaps
)if(read
;))bitmap[msrReadIdx] |= (1 << (msrNumber % 8
else
;))bitmap[msrReadIdx] &= ~(1 << (msrNumber % 8
)if(write
;))bitmap[msrWriteIdx] |= (1 << (msrNumber % 8
else
;))bitmap[msrWriteIdx] &= ~(1 << (msrNumber % 8
;return STATUS_SUCCESS
}
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ראשית ,מתבצעת בדיקה האם ה־ MSRהוא -validי .במקרה שלא ,יוחזר  statusהמסמל שגיאה .כמו כן,
הפונקציה  IsMsrValidקובעת באיזה תחום נמצא ה־ msrNumberשהתקבל .לאחר מכן אנחנו קובעים את
האינדקס לקריאה וכתיבה )שימו לב כי לכל  MSRמוקצה ביט אחד ולא בית( ,ומדליקים/מכבים ערך זה ב־
 ,bitmapsבהתאם לערך הבוליאני שהתקבל כפרמטר לפונקציה.
הדבר הנוסף שנצטרך לדאוג לו הוא לקשר את ה־ bitmapsל־ VMCSהמשוייך לליבה הנוכחית .הקישור
של ה־ bitmapsוהפעלה שלו מתבצעים כך:
__vmwrite(CPU_BASED_VM_EXEC_CONTROL,
| AdjustControls(CPU_BASED_ACTIVATE_MSR_BITMAP
;))CPU_BASED_ACTIVATE_SECONDARY_CONTROLS, MSR_IA32_VMX_PROCBASED_CTLS
;))__vmwrite(MSR_BITMAP, VirtualToPhysical(cpuData->msrBitmaps

השורה הראשונה מפעילה את הביט המקושר ל־ MSR bitmapב־CPU_BASED_VM_EXRC_CONTROL
)ראו תמונה למטה( .השורה השניה אחראית על שיוך המשתנה  msrBitmapsל־ VMCSהנוכחי.

לאחר שהצגנו את המנגנון ואת אופן השימוש בו ,נראה כמובן דוגמא לשימוש:
בחלק הקודם הצגתי שיטה המאפשרת לבצע  hookל־ system callsבמערכות  64bitשל  .Windowsעתה,
נציג שיטה פשוטה יותר ,אשר פועלת במערכות  ,32bitוכמובן שגם המימוש שלה יהיה פשוט יותר.
במערכות

32bit

בלבד,

כאשר

מערכת

ההפעלה

עולה

היא

מאחסנת

ב־MSR

ששמו

 IA32_SYSENTER_EIP_MSRאת הכתובת של ה־ system call dispatcherאשר מעביר את הקריאות ל־
 system callsהשונים.
במערכות  ,Windowsקריאה ל־) NtWriteFileלמשל( ראשית מגיעה ל־ ,ntdllשם יש את הקוד הבא:
ntdll!NtWriteFile:
mov eax, 7h
mov edx, offset SharedUserData!SystemCallStub
]call dword ptr [edx
ret 24h

פקודת ה־ callמבצעת קריאה לקוד הבא )הנמצא גם הוא ב־:(ntdll
Ntdll!KiFastSystemCall:
mov edx, esp
sysenter

הפקודה  sysenterמשגרת אותנו ל־ ,kernel modeכאשר לבסוף נגיע לקוד של ה־ system callב־
 ,ntoskrnl.exeלאחר כמובן שה־ dispatcherיפנה אותנו לשם.
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איך זה קשור ל־ ?MSR bitmapאיך הכלי הזה בדיוק זה יכול לעזור לנו על מנת לבצע  hookעל system
 ?callsובכן ,כדי להבין את התשובה לשאלה הזו חשוב להבין כיצד הפקודה  sysenterעובדת .נצטט
מההסבר על הפקודה  sysenterבאתר :c9x
When the SYSENTER instruction is executed, it loads the instruction pointer from the
IA32_SYSENTER_EIP_MSR into the EIP register
אנחנו מבינים שהערך של  IA32_SYSENTER_EIP_MSRנכנס ל־ EIPבעת ביצוע הפקודה  .sysenterלכן ,אם
נוכל לשתול שם ערך לא -validי כלשהו )למשל  ,(0x93939393אזי יתרחש  page-faultבכל פעם שמערכת
ההפעלה תריץ את הפקודה  .sysenterאם ה־ hypervisorיתפוס את ה־ page-faultsהשונים )זוכרים את
ה־ ,(?EXCEPTION_BITMAPהוא יכול לבדוק את הכתובת שעליה אירע ה־ .page faultאם הכתובת היא
 - 0x93939393הרי שהורצה הפקודה  .sysenterאם הערך היא כל דבר אחר  -יש להזריק  page-faultעל
הכתובת הזו חזקה ל־ .guestנציג עתה אלגוריתם מלא:
בעת אתחול המערכת ,בצע:


הפעל את הביט המקושר לכתיבה לערך של  IA32_SYSENTER_EIP_MSRב־.MSR bitmap



הפעל את הביט המקושר ל־ page-faultשב־ EXCEPTION_BITMAPב־.VMCS

בעת אתחול מערכת ההפעלה:


כאשר התבצע  vm-exitבגלל כתיבה ל־ MSRזה ,שמור את הערך שמערכת ההפעלה ניסתה לכתוב
במבני הנתונים של ה־ .hypervisorכמו כן ,כתוב ל־ IA32_SYSENTER_EIP_MSRערך זבל כלשהו
) .(0x93939393לאחר מכן כבה את הביט המקושר לכתיבה לערך של ל־IA32_SYSENTER_EIP_MSR
ב־.MSR bitmap

בעת ריצת מערכת ההפעלה:


אם התרחש  vm-exitכתוצאה מ־ ,page-faultבדוק את הערך שעליו התבצע ה־) faultכיצד? בדקו!(.



במידה והכתובת היא  ,0x93939393הרי שמדובר ב־ .system callהרץ קוד כלשהו שיטפל ב־hook
ולאחר מכן עדכן את  EIPלהיות הערך המקורי של  ,IA32_SYSENTER_EIP_MSRאשר שמור במבני
הנתונים של ה־.hypervisor



אחרת ,לא מדובר ב־ system callויש להזריק את ה־ page-faultחזרה ל־guest.

כך למעשה ביצענו  hookעל כל ה־ system callsבמערכת ,כולל אלו של ) !win32kשגם מבצעים קריאה ל־
(sysenter
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חזרה ל־guest state
לאחר שסיימנו להריץ את הקוד שמאתחל את ה־ ,VMCSיש לזכור שאנחנו עדיין רצים בתור ה־,host
כלומר הקוד כרגע רץ ב־ contextשל ה־ .hypervisorהרגע בו נכנסנו ל־ contextשל ה־ hypervisorהיה
כאשר הרצנו את הפקודה .vmxon
בחלק הקודם הזכרתי שאת מערכת ההפעלה נהיה חייבים להעלות בתור  ,guestכלומר עלינו לצאת מה־
 contextהנוכחי בו אנחנו רצים .לכן ,עתה נציג את הקוד שאחראי על המעבר חזרה ל־:guest state

אלו

השורות

שלמעשה

חותמות

את

פונקציית

האתחול

של

ה־hypervisor

)ששמה

הוא

 .InitializeSingleHypervisorמדוע זה שמה? נגלה בהמשך( .נסביר את הקוד:
במידה והחזרה ל־ guestנכשלת ,אנחנו מדפיסים את ה־ flagsשיעזור לנו להבין מה הבעיה )על פי ה־
 ,manualsכמובן( .כמו כן ,הערך של  VM_INSTRUCTION_ERRORב־ VMCSיעזור לנו גם כן במצב זה.
לאחר מכן נכנס ללולאה אינסופית ) (ASSERTוהמחשב בעצם יתקע.
אם כך ,מה הוא הקסם הקורה בפונקציה  ?SetupCompleteBackToGuestStateמה בדיוק רץ שם? בואו
נסתכל יחד:
SetupCompleteBackToGuestState:
mov rax, 0x0000681c
vmwrite rax, rsp
vmlaunch

אנחנו מעבירים ל־ raxאת הערך ב־ VMCSשל ) GUEST_RSPכלומר ,המקום ב־ VMCSאליו נכתב הערך
של  rspשל ה־ guestברגע שיתבצע  .(vm-entryלאחר מכן אנחנו כותבים לשדה הזה את הערך הנוכחי
של  .rspמדוע אנחנו עושים זאת? ובכן ,בזכות השורה הזו ברגע שיתרחש  ,vm-entryה־ stackשל ה־
 guestיהיה בדיוק אותו ה־ stackשיש כרגע ב־.host
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מה הערכים שיושבים שם? בואו נסתכל על השרטוט הבא ,תוך כדי שנזכר כיצד מנוהלות קריאות
לפונקציות ב־:x86

מכיוון שכתובת החזרה תמיד מאוחסנת ב־ ,stackאנחנו מבינים שברגע שתבוצע הפקודה  ,retהמעבד
יקח את כתובת החזרה מה־ stackויחזור להריץ את הפקודה הבאה שאחרי הקריאה לפונקציה
.SetupCompleteBackToGuestState
לאחר כתיבת הערך הנוכחי של  rspל־ ,VMCSאנחנו מריצים את הפקודה  - vmlaunchשלמעשה גורמת
ל־ ,vm-entryכלומר היא גורמת לטעינת כל הערכים ב־ VMCSלמקומות המתאימים )הערך ב־
 GUEST_CR0יכנס ל־ ,cr0הערך ב־ GUEST_RSPיכנס ל־ ,rspהערך ב־ GUEST_CR3יכנס ל־ cr3וכו׳( .בין
היתר ,הערך שבשדה  HOST_RIPיכנס לאוגר  ,ripוהמעבד ימשיך להריץ קוד מהכתובת שמופיעה שם.
נזכיר מה כתבנו לשדה זה בחלק הקודם של המאמר:
;)__vmwrite(GUEST_RIP, VmmToVm

וכיצד נראית הפונקציה  ?VmmToVmחלקכם ודאי כבר הבינו ,שיש בה פקודה אחת בלבד )טוב ,כמעט(:
VmmToVm:
mov rax, STATUS_SUCCESS
ret

מכיוון ש־ raxתמיד יכיל את ערך החזרה מהפונקציה ,אנחנו שמים שם ) STATUS_SUCCESSשזה למעשה
 .(2הדבר הבא שנעשה הוא להריץ את הפקודה  ,retשכפי שהסברנו תגרום למעבד לחזור להריץ קוד
בכתובת שכרגע נמצאת בראש ה־ ,stackשזה בדיוק שורה אחת אחרי הקריאה לפונקציה
.SetupCompleteBackToGuestState
בום! השורה הבאה שתרוץ היא השורה שעליה מצביע החץ האדום ,שלצידו הכיתוב  ,Guest Stateוזאת
לאחר שהתבצע ) vm-entryכלומר עברנו מה־ contextשל ה־ hypervisorל־.(guest
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תקשורת בין יחידות עיבוד
אוקיי ,אז סיימנו את אתחול ה־ .VMCSהחלק הקשה ללא ספק מאחורינו .עכשיו אנחנו נרגשים להמשיך
הלאה ולהעלות את המערכת ,כי הרי סיימנו הכל! רגע… אולי לא .חכם זקן אמר פעם ״על כל ליבה של
המעבד ה־ hypervisorרץ כ־ processיחיד ו־ threadיחיד״ )רמז :זה הוא אותו האחד הכותב את שורות
אלו( .למה הכוונה בדיוק במשפט הזה? אסביר; כל הקוד שהרצנו עד עתה שדאג לאתחל את ה־ VMCSרץ
מעל ליבה מסוימת של המעבד וה־ hypervisorמוכן לשימוש מעל הליבה הזאת בלבד .השאלה
המתבקשת היא מה עם שאר יחידות העיבוד?
ובכן ,יש לי חדשות טובות וחדשות רעות .החדשות הרעות הן שצריך לעשות את כל התהליך המפרך הזה
עבור כל הליבות במערכת .החדשות הטובות הן שהקוד כבר כתוב ,רק צריך למצוא דרך להריץ אותו על
כל הליבות האחרות .כאן נכנס לתמונה מנגנון ה־ .APICבואו נדבר עליו קצת.
ראשי התיבות של  APICהן  - Advanced Programmable Interrupt Controllerמדובר במנגנון המאפשר
לשלוח  Interruptsבין ליבות שונות של המעבד ,מה שמכונה  .Inter Processor Interruptלמעשה כאשר
המחשב שלנו עולה ,אחת הליבות מקבלת את התואר הנחשק אליו כל ליבה שואפת במהלך חייה ,הלא
הוא ה־ ,BSPקיצור של  .Bootstrap Processorהליבה הזו אחראית על הרצת הקוד של ה־,Bootloader
והיא אחראית גם על "הפעלת" שאר הליבות במערכת )באמצעות מנגנון ה־ APICכמובן( ,שכן בעת עליית
המחשב רק ליבה אחת באמת מריצה קוד.
אם כך ,אנחנו מבינים שעלינו להשתמש בכלי הזה שהצגתי על מנת להריץ את פונקציית האתחול של ה־
 hypervisorעל שאר הליבות במערכת .לאחר הרצת פונקציית האתחול ,נריץ את הפקודה  hltעל מנת
להחזיר את הליבה למצב ״שינה״ ,עד שיתקבל ה־ Interruptהבא שיחזיר אותה לחיים.
איך שולחים -Interruptים בין הליבות השונות אתם שואלים? בואו נצלול ל־ manualsונצא עם תשובה
לשאלה הזו .סתם ,סתם! אל תברחו… אני פשוט אציג כאן את הדרך המלאה ,ואחסוך מכם את הקריאה
המפרכת.

ICR - Interrupt Command Register
כאן טמון הקסם הגדול .מדובר ב״אוגר״ בגודל  8בתים אשר אחראי להעברת IPIs - Inter Processor
 Interruptsבין הליבות השונות של המערכת .איך הדבר הזה בנוי? ובכן ,יש שתי גרסאות של מנגנון ה־
 ,APICובכל אחת מהן ה־ ICRעובד באופן מעט שונה.
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Standard APIC
אני כב ר אגיד שזה הוא לא המודל בו אנחנו נשתמש ,אבל חשוב להכיר אותו לפני שנעבור למודל החדש
יותר ) .(x2APICבמודל הסטנדרטי )הישן יותר( של מנגנון ה־ ,APIC״אוגר״ ה־ ICRהוא בגודל  8בתים והוא
נמצא במקום קבוע בזיכרון  6 -הבתים הראשונים בכתובת הפיזית  ,0xFFE00300ו־ 6הבתים האחרונים
בכתובת  .0xFFE00310כאשר מתבצעת פעולת הכתיבה ל־ 6הבתים התחתונים הפסיקה ״משוגרת״
לליבה בה אנחנו חפצים.
ה־ layoutשל האוגר המיוחד הזה נראה כך:

[קרדיט]Intel SDM, Volume 3A :
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נסביר על השדות פה ,ונגיד מה רלוונטי לשימוש שלנו:


 - Vectorה־ vector numberשל הפסיקה אותה אנחנו מעוניינים לשגר .למרות ההגדרה הפשוטה של
השדה ,יש שני מקרים יוצאי דופן הרלוונטים לנו  -אם סוג הפסיקה שאנחנו מבצעים היא פסיקת INIT
)חייבת להתבצע לפני שיגור של פסיקות אחרות(  -אזי הערך כאן צריך להיות  .2אם סוג הפסיקה היא
פסיקת ) SIPIקיצור של  ,Start up Inter Processor Interruptנרחיב עליה בעוד רגע(  -אזי הערך כאן
צריך להיות מספר ה־ pageבו נמצא הקוד שצריך לרוץ .כלומר ,אם אני רוצה שהליבה שאני שולח
אליה את ה־ IPIתתחיל להריץ את הקוד שיש בכתובת  ,0x8000נשים ב־ vectorאת הערך  0x8ונשגר
.SIPI



 - Delivery Modeמסמל את סוג הפסיקה שיש להריץ .אנחנו נשתמש ב־ INITו־Start up Interrupt
על מנת לאתחל את ה־ hypervisorעל כל הליבות של המעבד - INIT.כאשר ליבה מקבלת פסיקה
מסוג  ,INITהיא נכנסת למצב של  .Wait-For-Sipiהפירוש של  SIPIכפי שכבר רשמתי הוא Start up
 .Inter Processor Interruptכלומר לאחר קבלת  ,INITהליבה מחכה לפסיקה מסוג  SIPIשתועבר
אליה.
 - SIPIבהתאם לכתוב למעלה ,מדובר בפסיקה שלאחר קבלתה הליבה מתחילה להריץ קוד בכתובת
) Vector * 0x1000כלומר הערך בשדה ה־ vectorכפול  ,0x1000כגודל כל  .(pageלכן ,מה שאנחנו
נעשה יהיה לכתוב לכתובת כלשהי בזיכרון את הקוד שאנחנו מעוניינים שהליבה תריץ ,נחלק אותה ב־
 ,0x1000ואת התוצאה נשמור בשדה ה־.vector



 - Destination Modeאנחנו נשתמש בערך  2עבור  .physicalהמשמעות של ערך זה קובעת שבשדה
ה־ Destination Fieldיהיה את המזהה הייחודי שיש לכל ליבה ,בהתאם למה שנקבע על ידי ה־BIOS
בעת עליית המערכת )זוכרים את  coreIdentifierשנמצא ב־.(?SINGLE_CPU_DATA



 - Destination Fieldבהתאם למה שרשמתי ב־ ,Destination Modeשדה זה יכיל את המזהה הייחודי
שיש לכל ליבה.

על שאר השדות אני לא אפרט ,מכיוון שהם פחות קריטיים להבנה כאן.
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x2APIC
עם הזמן נוצר הצורך להביא חלופה למנגנון ה־ APICהקיים ולהחליף אותו במנגנון קצת יותר מתקדם ,אך
עם זאת לשמור על דמיון מקסימלי ל־ APICהמקורי .מה גם שכתיבה לכתובת  0xFFE00300על מנת לגרום
להרצה של פסיקה עלולה להיתפס כפעולה פרימיטיבית ולא מובנת.
גבירותיי ורבותי  -הכירו את  !x2APICמדובר במנגנון כמעט זהה לזה של ה־ ,APICומבחינתנו )כלומר,
במסגרתה שימוש בכתיבת ה־ (hypervisorההבדל יהיה רק באופן שבו ה־ ICRבנוי .בואו נביט על המבנה
החדש שלו:

[קרדיט]Intel SDM, Volume 3A :

כמו שאתם יכולים לראות ,השינוי כמעט ולא ישפיע עלינו ,והוא בא לידי ביטוי בעובדה שכל ארבעת
הבתים העליונים מוקדשים ל־ ,Destination Fieldשזה הוא המזהה הייחודי של כל ליבה.
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כיצד מתבצעת הכתיבה ל־ ICRב־ x2APICאתם שואלים?
הכתיבה מתבצעת באמצעות כתיבת ערכים ל־ MSRשמספרו  .0x830כלומר ,אנחנו נשתמש ב־Intrinsic
של  writemsrעל מנת לשגר -IPIים .ללא ספק מדובר בדרך מעט יותר נחמדה מאשר כתיבה ישירה
לזיכרון .יאללה ,בואו נציג את המימוש!
ראשית ,נוודא שאפשר להשתמש ב־ .x2APICאם המנגנון איננו זמין  -נבצע  .assertionאם הוא אכן זמין,
נפעיל אותו .זה נראה כך:
)(STATUS DetectX2APICAvailability
{
;QWORD tmp, ecx
;)__cpuid(1, 0, &tmp, &tmp, &ecx, &tmp
return (ecx & CPUID_2XAPIC_AVAILABLE) ? STATUS_SUCCESS :
;STATUS_2XAPIC_NOT_AVAILABLE
}
)(VOID EnableX2APIC
{
;)ASSERT(DetectX2APICAvailability() == STATUS_SUCCESS
__writemsr(MSR_IA32_APIC_BASE, __readmsr(MSR_IA32_APIC_BASE) | (1 << 10) | (1
;))<< 11
}

את זמינות ה־ x2APICאנחנו בודקים באמצעות  cpuidעם  main leafשל  2ו־ sub-leafשל  .2באמצעות
הביט המשוייך לזמינות  APIC2xבאוגר ) ecxהביט ה־ (02אנחנו יכולים לדעת האם הוא אכן זמין או לא.
לאחר מכן ,אנחנו מפעילים את ביט  22ו־ 22ב־ MSRה־ .MSR_IA32_APIC_BASEהחל מרגע זה ,השימוש
ב־ Standard APICאסור ,והוא עלול לגרום ל־.General Protection Exception
שליחת  IPIתיעשה באופן הבא:
VOID X2APICIssueIPI(IN QWORD destination, IN QWORD vector, IN QWORD
)deliveryMode, IN QWORD lvl
{
| QWORD ipi = (destenation << APIC_DESTINAION_BIT_OFFSET) | deliveryMode
;vector | lvl
;)__writemsr(MSR_IA32_X2APIC_ICR, ipi
}

כמו שאתם יכולים לנחש  -הערך של  MSR_IA32_X2APIC_ICRהוא בדיוק  ,0x830בהתאם לתרשים
שראינו למעלה מה־ manualשל .Intel
עתה ,כל מה שנותר לעשות הוא לעבור ליבה-ליבה ולשגר אליה  IPIשיגרום לאתחול ה־ hypervisorשלנו
על הליבה הזו .לאחר שהתהליך הזה יסתיים ,אנחנו יכולים להכריז על כך שה־ hypervisorשלנו מותקן
כהלכה על כל ליבות המעבד ,ונהיה קרובים יותר מתמיד להעלאת מערכת ההפעלה.
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:הרצת פונקציית האתחול על כל הליבות נעשית כך
STATUS ActivateHypervisorOnProcessor(IN QWORD processorId, IN PSINGLE_CPU_DATA
cpuData)
{
CopyMemory(APIC_FUNC_ADDRESS, ApicStart, ApicEnd - ApicStart);
X2APICIssueIPI(processorId, 0, APIC_INIT_INTERRUPT, APIC_LEVEL_DEASSERT);
Sleep(50);
*(QWORD_PTR)CPU_DATA_ADDRESS = cpuData;
*(QWORD_PTR)(CPU_DATA_ADDRESS + sizeof(QWORD)) = InitializeSingleHypervisor;
*(BYTE_PTR)SEMAPHORE_LOCATION = 0;
X2APICIssueIPI(processorId, APIC_FUNC_ADDRESS / PAGE_SIZE,
APIC_SIPI_INTERRUPT, APIC_LEVEL_ASSERT);
Sleep(50);
for(QWORD i = 0; i < 0x11ffffffffffffffULL && (*(BYTE_PTR)SEMAPHORE_LOCATION
== 0); i++);
return *(BYTE_PTR)SEMAPHORE_LOCATION == 0 ? STATUS_APIC_SIPI_FAILED :
STATUS_SUCCESS;
}

: נסתכל על הקוד הזה יחד ונפרש אותו.אין מה להילחץ כלל
 שהערך שלה מוגדר על ידי, אנחנו מעתיקים את הקוד שלנו לכתובת מסוימת בזיכרון,תחילה
 לכן בחרתי שלא, תוכלו להתרשם מהקוד שאנחנו מעתיקים כאן )הוא מעט ארוך.APIC_FUNC_ADDRESS
 זה מתבצע באמצעות. על הליבה שאותה אנו מאתחליםINIT  אנחנו מריצים, לאחר מכן.(להציג אותו כאן
.הפונקציה שהצגנו למעלה
 האחד זה את המבנה- הצעד הבא הוא להעביר את הפרמטרים הרלוונטיים לליבה עליה הקוד ירוץ
InitializeSingleHypervisor  והשני הוא את הכתובת של הפונקציה, השייך אליהSINGLE_CPU_DATA
.( מההתחלה ועד הסוף,VMCS)שעושה את האתחול ל־
 והליבה שאליה אנחנו שולחים,2 שהליבה הנוכחית מגדירה כ־, פרימיטיביlock אנחנו גם יוצרים לנו מעין
 כך למעשה הליבה הנוכחית. כאשר היא מסיימת את האתחול2  תדאג לשנות את הערך הזה להיותIPI
.נכנסת ללופ עד אשר האתחול יסתיים
: ממש כך, השגרה הזו תיקרא שוב ושוב עבור כל הליבות במערכת- כמו שאתם ודאי מנחשים
for(QWORD i = 1; i < numberOfCores; i++)
ASSERT(ActivateHypervisorOnProcessor(processorIdentifires[i], sharedData>cpuData[i]) == STATUS_SUCCESS);
// Initialize hypervisor on BSP
InitializeSingleHypervisor(sharedData->cpuData[0]);

 דואגBSP לאחר שה־.(BSP פרט לליבה הנוכחית )ה־,אנחנו מבצעים אתחול עבור כל הליבות במערכת
 הוא מבצע את האתחול בעצמו על ידי קריאה ישירה ל־, שיאתחל את כל הליבות במערכתIPI לשגר
.InitializeSingleHypervisor
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זיוף מפת הזיכרון
הגיע הזמן להשתמש לראשונה בכוח שמקנה לנו מנגנון הוירטואליזציה .כמו שתיארתי בחלק הראשון של
המאמר ,נרצה נבצע  hookעל הפסיקה שמעבירה את מפת הזיכרון למערכת ההפעלה ,ונעביר לה את
מפת הזיכרון שזייפנו בחלק הקודם )זוכרים שהסתרנו את האזור בזיכרון בו ה־ hypervisorעושה
שימוש? ( .על מנת להבין כיצד לעשות את זה ,נצטרך להיות בקיאים באופן בו פסיקות ה־ BIOSעובדות ב־
 .real address modeאסביר בקצרה על האופן בו מנוהלות פסיקות אלו.
כאשר המחשב עולה לראשונה ,ה־ BIOSכמו שראינו בחלק הקודם של המאמר מספק מערכת input-
 outputמינימלית ,והוא גם מספק תשתית מינימלית לקבלת מידע אודות רכיבי החומרה במערכת .מעבר
לשני תפקידים חשובים אלו ,ה־ BIOSיוצר  - IVTקיצור של  Interrupt Vector Tableשמתחיל בכתובת
הפיזית ) 2כן כן ,ממש בביט הראשון של ה־.(RAM
ה־ IVTבנוי כך:

[קרדיט]osdev :

כל הפנייה לפסיקה תופסת  6בתים בזיכרון ,וכאשר מתבצעת הפקודה  ,int Xהמעבד שלנו קופץ לקוד
שהטבלה הזו מורה לו )כל האמור כאן נכון בתנאי שהמעבד נמצא ב־ real address modeוהוגדר לו ה־IVT
כהלכה(.
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אחד הדברים הראשונים שה־) HALקיצור של  (Hardware Abstraction Layerשל  Windowsעושה בעת
עליית המערכת זה לבצע  .int 0x15הפסיקה הזו אמנם איננה מופיעה בטבלה הנ״ל ,אך היא הפכה
לסטנדרט ברמה כזו שה־ kernelשל מערכות הפעלה אשר רצות מעל  BIOSמשתמשות בו.
לפני שנחשוב יחד על איך לבצע את ה־ hookעל  ,int 0x15נצטרך להבין כיצד נראית החלוקה הפנימית
בכל תא של ה־) IVTכלומר ,כיצד בנויים ארבעת הבתים של כל מופע ב־ .(IVTבפועל ,אין שם הפנייה
לכתובת ישירה בזיכרון ,אלא יש חלוקה פנימית ל־ 0חלקים segment :ו־:offset

[קרדיט]osdev :

כלומר ,המעבד יבצע קפיצה לכתובת) segment * 0x10 + offset :כך פועל מנגנון ה־ segmentationב־
.(real mode
עכשיו שאנחנו כבר מבינים כיצד בנוי כל תא ותא ב־ ,IVTנרצה לשנות אותו כך שתתבצע ״קפיצה״ ל־
 hypervisorשלנו שיספק את התשובה המזוייפת .כלומר ,אנחנו רוצים לגרום ל־ vm-exitבאופן יזום ,כך
שבפונקציה  HandleVmExitExנדע לזהות מתי בדיוק התבצע  .vm-exitכיצד ניתן לגרום לדבר כזה?
למזלנו ,קיימת פקודה הנקראת  vmcallהפועלת באופן דומה מאוד לפקודה  ,syscallאשר אחראית לביצוע
המעבר מ־ user modeל־.kernel mode
הפקודה  vmcallגורמת ל־ ,vm-exitעם  exit reasonשל  .EXIT_REASON_VMCALLכאשר נזהה את exit
 reasonזה ב־ ,hypervisorנבדוק מהיכן הגיעה הקריאה )כלומר ,האם האוגר  ipמצביע על הכתובת של
ה־ hookשלנו( .אם כן ,סימן שהתבצעה קריאה כלשהי ל־ .int 0x15שימו לב שבשלב זה עדיין לא בטוח
שמערכת ההפעלה ביקשה את מפת הזיכרון ,אלא ייתכן שהיא ביצעה  int 0x15במטרה אחרת לחלוטין.
לכן ,נבדוק את הערך של  ;eaxאם הערך ב־ eaxהוא  ,0xE820סימן שמערכת ההפעלה אכן ניסתה לקבל
את מפת הזיכרון מה־ .BIOSאנחנו נספק לה את המפה המזוייפת ונחזור חזרה ל־ .guestאם הערך ב־eax
הוא לא  ,0xE820פשוט נחזיר את ה־ guestלכתובת האמיתית של  int 0x15ונתן לקוד הפסיקה המקורי
לטפל בקריאה ,ללא התערבות נוספת של ה־.hypervisor
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: כרצוננוIVT בואו נערוך את ה־,ראשית
STATUS SetupE820Hook(IN PSHARED_CPU_DATA sharedData)
{
DWORD_PTR ivtAddress = PhysicalToVirtual(0);
QWORD segment = (ivtAddress[0x15] >> 16) & 0xffffULL;
QWORD offset = ivtAddress[0x15] & 0xffffULL;
BYTE vmcall[] = { 0x0f, 0x01, 0xc1 };
CopyMemory(E820_VMCALL_GATE, vmcall, 3);
ivtAddress[0x15] = E820_VMCALL_GATE;
sharedData->int15Offset = offset;
sharedData->int15Segment = (segment << 4);
return STATUS_SUCCESS;
}

eax עם ערך ב־0x15  על מנת להפנות לשם פסיקות,IVTקודם כל אנחנו שומרים את הערכים הנוכחיים ב־
 מיד לאחר מכן אנחנו כותבים לאיזושהי כתובת בזיכרון )שערכה שווה לערך הקבוע. 0xE820 שהוא לא
 היה אפשר לבחור בכל. אין לכך שום סיבה מיוחדת- 0xfffc  הערך שלו הוא, בפועל.E820_GATE_CALL
IVT ומשנים את הערך של ה־,vmcall  שלopcode( את ה־BIOS על ידי ה־reserved כתובת שהיא לא
 מכיוון,2  הואsegment )שימו לב שה־vmcall להצביע לכתובת בה שתלנו את פקודת ה־0x15במקום ה־
.(segment ואין צורך ב־, ביטים24שהכתובת נכנסת ב־
:EXIT_REASON_VMCALL  שתטפל במקרה שלHandleVmExitEx נראה את הקוד ב־,עתה
case EXIT_REASON_VMCALL:
{
HandleVmCall(guestState);
break;
}

:HandleVmCall  מה שמעניין אותנו נמצא בפונקציה,וכמובן
STATUS HandleVmCall(IN PCURRENT_GUEST_STATE data)
{
PREGISTERS regs = &data->guestRegisters;
if(regs->rip == E820_VMCALL_GATE)
{
if(regs->rax == 0xE820)
{
BOOL carrySet = FALSE;
if(regs->rbx >= data->currentCPU->sharedData->memoryRangesCount)
{
carrySet = TRUE;
goto EmulateIRET;
}
regs->rax = E820_MAGIC;
regs->rcx = (regs->rcx & ~(0xffULL)) | 20;
CopyMemory(vmread(GUEST_ES_BASE) + (regs->rdi & 0xffffULL),
&(data->currentCPU->sharedData->allRam[regs->rbx++]), sizeof(E820_LIST_ENTRY));
carrySet = FALSE;
if(regs->rbx == data->currentCPU->sharedData->memoryRangesCount)
regs->rbx = 0;
EmulateIRET:
regs->rip = (DWORD)(*(DWORD_PTR)(vmread(GUEST_SS_BASE) + regs->rsp));
WORD csValue = *(WORD_PTR)(vmread(GUEST_SS_BASE) + regs->rsp + 2);
WORD flags = *(WORD_PTR)(vmread(GUEST_SS_BASE) + regs->rsp + 4);
if(carrySet)
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;flags |= RFLAGS_CARRY
else
;)flags &= ~(RFLAGS_CARRY
;)__vmwrite(GUEST_CS_BASE, csValue << 4
;)__vmwrite(GUEST_CS_SELECTOR, csValue
;regs->rsp += 6
;return STATUS_SUCCESS
}
;regs->rip = data->currentCPU->sharedData->int15Offset
;)__vmwrite(GUEST_CS_BASE, csValue << 4
;)__vmwrite(GUEST_RFLAGS, flags
;)__vmwrite(GUEST_CS_SELECTOR, csValue
;return STATUS_SUCCESS
}
;return STATUS_UNKNOWN_VMCALL
}

ראשית מתבצעת בדיקה על הערך שבאוגר  .eaxאם הוא לא  ,0xE820אנחנו לא מטפלים בה .אם הערך
הוא אכן  , 0xE820אז מתחיל כל האקשן; מי מכם שקרא את החלק הקודם ודאי זוכר כיצד עובדת הפסיקה
 , int 0x15וכיצד היא מחזירה את התשובה .מה שאנחנו עושים כאן למעשה זה לסמלץ את פעולת
הפסיקה ,ובכל פעם אנחנו מחזירים את האיבר הבא מה־ memoryRangeששמרנו בצד )גם כן ,בחלק
הקודם של המאמר( .לאחר שאנחנו מטפלים בתוכן הפסיקה ,יש להחזיר את ה־ guestלרוץ לנקודה שלפני
הקריאה .כדי לעשות זאת ,אנחנו צריכים לסמלץ את הפקודה  ,iretאשר נמצאת בסוף כל פסיקת real
-modeית .בפועל הפקודה הזו מוציאה מה־ stackאת הערך החדש של  ,ipאת הערך של  spוגם של אוגר
הדגלים .בשורות שלאחר ה־ labelשנקרא ״EmulateIRET״ זה בדיוק מה שאנחנו עושים  -מוציאים את
הערכים המתאימים מה־ stackומבצעים השמה לאוגרים המתאימים.

טעינת מערכת ההפעלה
הגענו לאבן הדרך האחרונה שלנו .לפני שניגש ונדבר על טעינת מערכת ההפעלה מהדיסק ,נעשה סיכום
של הדברים שעשינו עד כה:


אתחלנו את ה־ hypervisorעל כל ליבות המעבד ,וכל הליבות שהן לא ה־ BSP״ישנות״ ומחכות
לאתחול ע״י מערכת ההפעלה .כרגע על כל הליבות אנחנו נמצאים ב־ ,guest stateוכשה־ HALשל
 Windowsיבצע אתחול ,הוא ירוץ מעל ה־ hypervisorשאותחל כבר על כל הליבות ,באמצעות מנגנון
ה־.APIC



שתלנו  hookעל הפסיקה  ,int 0x15כך שה־ hypervisorיספק את מפת הזיכרון המזוייפת לכל מי
שמבצע שימוש בפסיקה.



דאגנו לקיום ואתחול מבני הנתונים השונים ההכרחיים לריצה תקינה של מנגנון הוירטואליזציה.

עתה הגיע הזמן לטעון מערכת הפעלה שתרוץ מעל ה־ hypervisorשלנו .ממש התרגשות שיא!
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BIOS vs. UEFI
בחלק הראשון של המאמר ,רשמתי הערה קטנה בתחילתו שה־ hypervisorנכתב עם תמיכה במערכות
 BIOSבלבד ,וללא תמיכה ב־ .UEFIאני לא הולך להיכנס לעומק ולעמוד על ההבדלים בין השניים ,אבל בכל
זאת בכמה מילים אנסה להסביר למה הכוונה.
עד ל־ 0222-0224ה־ firmwareהנפוץ ביותר בשוק ה־ PCsהיה לא אחר מה־ .BIOSכמו שרשמתי בחלק
הקודם ,מדובר ברכיב חומרה-תוכנה שדואג לאתחול בסיסי ומינימלי של רכיבי החומרה במחשב ,והוא
כולל גם ממשק  inputו־ .outputה־ BIOSהחל להיחשב ככלי ״פרימיטיבי״ כבר ב־ ,0222-0224ובתקופה
זו יצרניות החומרה החלו למכור את מוצריהם עם  UEFIבמקום ה־ BIOSשהפך ל־ .Legacyמבחינתו,
ההבדל העיקרי בין השניים הוא באופן בו ״מעלים״ את מערכת ההפעלה מהדיסק ל־) RAMכמובן שישנם
הבדלים רבים נוספים ,אך זה מה שמעניין אותנו בנקודת הזמן הנוכחית( .בואו נבין איך בדיוק ה־BIOS
טוען עבורנו את מערכת ההפעלה לדיסק ,ואנחנו נטען את  Windowsממש באותו האופן.

MBR
ה־ MBRהוא למעשה הסקטור הראשון בדיסק שהוא  ,BIOS bootableוראשי התיבות הם קיצור של
 .Master Boot Recordבכל דיסק שהוא ) bootableכלומר ,אפשר לבחור אותו בתפריט ה־ bootשל ה־
 ,(BIOSהסקטור הראשון מכיל  220בתים המחולקים באופן הבא )שימו לב כי יש מספר גרסאות שונות ל־
 ,MBRאנחנו נדון כאן ב־ MBRהקלאסי(:


 446הבתים הראשונים :בעצם מדובר בקוד שירוץ כאשר נלחץ על כפתור ההדלקה של המחשב .ה־
 BIOSטוען את הקוד הזה לזיכרון ומפנה את האוגר  ipלכתובת אליה הוא טען את בתים אלו.



 4 * 06בתים הבאים :כאן נמצא המידע על )לכל היותר(  partition entries 6בדיסק הנוכחי .אני לא
אפרט עליהם מכיוון שהם פחות רלוונטים לנו ,אבל חשוב לדעת שהם חלק מה־.MBR



 2בתים אחרונים :בשני הבתים האחרונים של ה־ MBRיש  signatureשתפקידו לעזור ל־ BIOSלהבין
כי הדיסק הנוכחי הוא  .bootableערך החתימה הוא .0xAA55

כפי שהזכרתי תוך כדי ההסבר ,תפקיד ה־ BIOSהוא מאוד פשוט .כל שעליו לעשות הוא לטעון את ה־MBR
מהדיסק שעליו יושבת מערכת ההפעלה ,ולמקם אותו ב־ .RAMבפועל ,ה־ BIOSיטען את ה־ MBRתמיד
לאותה הכתובת ,והיא  .0x7c00אין משמעות אמיתית לבחירה בכתובת הזו ,אלא זה נובע בעיקר מסיבות
היסטוריות .מוזמנים לקרוא על זה כאן.
אם כך ,על שעלינו לעשות הוא למצוא את הדיסק עליו מותקנת מערכת ההפעלה ,לטעון משם את
הסקטור הראשון ,ולהעתיק אותו לכתובת )הפיזית(  .0x7c00נשמע פשוט מאוד; בואו נצא לדרך!
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קריאת נתונים מהדיסק
סיכוי סביר בהחלט שכמעט כולנו מעולם לא קראנו באופן ישיר מהדיסק סקטורים .אמנם עבודה עם
קבצים זה משהו נפוץ מאוד וגם הוא מערב קריאה של נתונים מהדיסק ,אך סביר להניח שמעולם לא
התבקשתם לטעון סקטור ספיציפי מהדיסק לזיכרון .לשמחתנו הרבה ,ה־ BIOSדואג לנו מהבחינה הזו.
קיימת פסיקה אשר מקבלת מספר )אינדקס( דיסק ,סקטור לקריאה ,כתובת יעד בזיכרון והיא עושה עבורנו
את הקסם של קריאה מהדיסק .כל שעלינו לעשות הוא להשתמש בפסיקה הזו.

int 0x12
הפסיקה הזו משמשת אותנו בדיוק עבור מה שתיארתי למעלה .שמה המלא הוא Extended Read Sectors
 .From Driveהיא מקבלת כפרמטר  ,DAPשזה קיצור של  .Disk Address Packetה־ DAPנראה כך:

[קרדיט :ויקיפדיה]

הבית הראשון ה־ DAPמכיל את הגודל שלו ,שהוא תמיד  24בתים .הבית השני מיועד לשימוש ע״י ה־BIOS
בלבד ,וערכו צריך להיות מאותחל ל־ .2שני הבתים הבאים מכילים את מספר הסקטורים לקריאה .מכיוון
שאנחנו קוראים סקטור יחיד ,ערך זה יהיה  .2ארבעת הבתים הבאים מכילים את כתובת היעד של
הסקטור אותו נקרא מהדיסק .בערך זה נשים כתובת של  bufferכלשהו ,שיועתק לכתובת  0x7c00מאוחר
יותר .שמונה הבתים האחרונים מכילים את האינדקס בדיסק שממנו תתחיל קריאת הסקטורים .מכיוון
שה־ MBRנמצא בסקטור  2של כל  ,bootable deviceערך זה יהיה .2
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DAP להצביע אל ה־DS:SI  נכוון את,real mode נבצע מעבר של המערכת ל־,DAPלאחר סיום אתחול ה־
: האתחול נראה כך.int 0x12  ונריץ0x42  את הערךAH נשים ב־,שלנו
VOID ReadFirstSectorToRam(IN BYTE diskIndex, OUT BYTE_PTR* address)
{
PDISK_ADDRESS_PACKET packet = DAP_ADDRESS;
packet->size = 0x10;
packet->reserved = 0;
packet->count = 1;
packet->offset = FIRST_SECTOR_DEST;
packet->segment = 0;
packet->sectorNumberLowPart = 0;
packet->sectorNumberHighPart = 0;
*(BYTE_PTR)(DAP_ADDRESS + 0x10) = diskIndex;
EnterRealModeRunFunction(DISK_READER);
*address = FIRST_SECTOR_DEST
}

 הערך שיש שם הוא.DAP_ADDRESS בכתובת השמורה ב־DAP יצרתי מצביע ל־,כמו שאתם רואים
 פשוט בחרתי כתובת נמוכה, אין משמעות מיוחדת לכתובת הזו-  למה? כובע! )ועכשיו ברצינות.0x4000
 כדיdisk index  שמרתי את הערך שלDAP בכתובת שאחרי ה־.(real modeע״מ שנוכל להצביע אליה ב־
: הקריאה תתבצע כך. לפני הקריאהDLשנוכל להעביר אותו ל־
[BITS 16]
DiskReader:
xor eax, eax
mov si, DAP_ADDRESS
mov ah, 0x42
mov dl, byte [DAP_ADDRESS + 0x10]
xor bx, bx
int 13h

? לא ככה,פשוט מאוד
disk  הסקטור הראשון של הדיסק המשוייך ל־,ReadFirstSrctorToRam עכשיו כשנחזור חזרה לפונקציה
,bootable  כל שעלינו לבדוק הוא האם מדובר בדיסק שהוא. FIRST_SECTOR_DEST  ימצא בכתובתindex
 נעתיק את התוצאה ל־, אם זה אכן המצב. בסופוsignature 0xAA55כלומר לבדוק האם הוא מכיל את ה־
! בהצלחהWindows  טענו את, והופ-  לכתובת הזוfar jump  נבצע,real mode נעבור ל־,0x7c00
VOID LoadMBRToEntryPoint()
{
PMBR sectorAddress;
for(BYTE diskIdx = 0x80; diskIdx < 0xff; diskIdx++)
{
ReadFirstSectorToRam(diskIdx, &sectorAddress);
if(sectorAddress->bootCode == BOOTABLE_SIGNATURE)
{
Print("An MBR disk was found at disk #%d\n", diskIdx);
CopyMemory(MBR_ADDRESS, sectorAddress, MBR_SIZE);
*(BYTE_PTR)(WINDOWS_DISK_INDEX) = diskIdx;
break;
}
}
// 0x7c00 now contains the MBR
}
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אנחנו מתחילים לסרוק את הדיסקים החל מאינדקס  ,0x80שהוא האינדקס של הדיסק הראשון .בכל פעם
אנחנו בודקים האם שני הבתים האחרונים מעידים על כך שהדיסק הזה הוא  bootableאו לא .אם כן,
אנחנו מבצעים העתקה של הסקטור ל־) MBR_ADDRESSשהערך בו כמובן הוא  (0x7c00ונאחסן במקום
זמני בזיכרון את האינדקס של הדיסק בו נמצא ה־) MBRוזאת כדי לאחסן את הערך ב־ DLרגע לפני ביצוע
 far jumpל־.(0x7c00
כך נראה הקוד שמבצע את הפינאלה:
HandleControlToWindows:
]mov dl, [WINDOWS_DISK_INDEX
mov ax, 0
mov ds, ax
mov es, ax
mov ss, ax
mov fs, ax
mov gs, ax
jmp 0:0x7c00

אנחנו מאחסנים ב־ DLאת הערך ששמרנו בכתובת המוצבעת על ידי ) WINDOWS_DISK_INDEXשזה הוא
האידקס של הדיסק בו נמצא ה־ MBRשל  ,(Windowsוזאת כחלק מהדרך בה ה־ BIOSטוען  MBRשל
דיסק כלשהו לזיכרון.
זה הכל! זה הוא רגע מאוד מרגש ,שכן הצלחנו להעלות את מערכת ההפעלה שתרוץ מעל ה־hypervisor
שלנו!

אחרית דבר
זהו ,אפשר לומר שסיימנו כאן .מערכת ההפעלה עלתה )או יותר נכון הועלתה על ידנו( ,ה־hypervisor
שלנו פעיל על כל הליבות ,ולמעשה כאן מתחיל החלק הכיף הכולל טיפול ב־ vm-exitsושימוש בכלים
שהוירטואליזציה מציעה )משחקים עם  ,EPTביצוע -hookים מעניינים ומה לא( .את זאת ועוד אני לא הולך
לכסות במאמר ,אלא כל שנותר לי הוא לאחל לכם בהצלחה ,ולקוות שתיגשו אתם ותנסו לעשות זאת
בכוחות עצמכם .מקווה שנהנתם לפחות כמוני ,ובעיקר אני מקווה שהכלים שרכשנו יחד ישמשו אתכם ויהוו
בסיס מוצק לעבודה עם מנגנון הוירטואליזציה.
)אגב ,המימוש המלא של כל מה שהצגתי כאן נמצא ב־ repositoryשל הפרויקט ב־ ,githubיחד עם דברים
נוספים שלא עסקנו בהם(
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קצת עליי
 במהלך שני סגרי הקורונה שעברנו חיפשתי איך. עם כמה חודשים אחדים לפני גיוס21  בן,שמי אמיר
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קרדיטים
:האתר בו פורסמה סדרת המאמרים שבהשראתה נקבע שם המאמר
https://rayanfam.com/
Intel Manuals: https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-sdm.html
OSDev: https://wiki.osdev.org/Expanded_Main_Page
GNU Linker Scripts: https://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/ld-2.9.1/html_chapter/ld_3.html
GNU Grub: https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html
:Creately - האתר בעזרתו הוכנו השרטוטים
https://creately.com/
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בניית  klm rootkitבלינוקס  -חלק ב'
מאת איתמר מעודה

הקדמה
בהמשך למאמר הקודם ,בחלק הזה אציג חלק נוסף מתהליך כתיבת ה .rootkit-בחלק זה אציג שלושה
פיצ'רים שונים אשר ישמשו את ה rootkit-לטובת הסתרתו )הסתרת קבצים ,הסתרת תהליכים והסתרת
חיבורים רשתיים( .כל אחד מהפיצ'רים ישתמש בטכניקת  hookingשונה .בחרתי במיוחד את שלושת
הפיצ'רים אשר אציג בכדי להראות כיצד בפיתוח  rootkitsבפרט ובכללי בעולם האבטחת המידע
המתודולוגיה של  hookingהינה דבר מאוד פופולרי.
המאמר יחולק לשני חלקים :הראשון יהיה יותר תאורטי ויקנה את הבסיס לחלק השני אשר יהיה החלק
המעשי :בואו נבצע תהליך מו"פ )מחקר ופיתוח( לשלושת הפיצ'רים .בחלק הראשון נדבר על מה זה
 ,hookingאיך הוא מתבצע ויסביר מושגי בסיס כמו  system callsו .syscall table-והחלק השני יתחיל
ממחקר הבעיה וכיצד ניתן להשמיש נושאים מהחלק הראשון כדי לפתור אותה .לאחר מכן יוצג הפתרון
בהתאם לתהליך המחקר.
מעבר לפן הטכנולוגי והמדעי אשר מוצג במאמר ,השתדלתי להציג את המידע בצורה שדומה לתהליך
מו"פ מלא ובכך למעשה לתת לכם הקוראים דוגמא שבעתיד תוכל לעזור לכם לפטור את הבעיה הבאה
בעצמכם.

החלק התאורטי
מה זה  hookingולמה זה כל כך נפוץ ב?rootkits-
ראשית hooking ,הינו תהליך שבו אנו יוצרים ניתוב מחדש של תהליך זרימת הקוד ולמעשה מנתבים אותו
דרך פונקיות שלנו שבעזרתן נוכל להחליט האם לבצע מניפולציה על המידע המועבר .ממש בדומה
להתקפת  ,(Man In The Middle) MITMהתקפה בה התוקף נמצא בין שני מחשבים ומאזין לתקשורת
ביניהם ,כאן ,אנו י ושבים בין שני מוקדים מסוימים ומהווים כמעיין תחנת ביקורת למידע אשר עובר ביניהם.
אחת מנקודות ההנחה שהעליתי במאמר הקודם זה שעלינו להתלבש על מערכות קיימות בכדי לא למשוך
צומת לב ,ובהתאם לכך ניתן להבין למה  hookingזוהי דרך מאוד נפוצה בפיתוח נוזקות בכלל ,ובפרט
בעת כתיבת  .rootkitsבפיצ'רים רבים של  rootkitsאנחנו לרוב בסה"כ ניקח מנגנון קיים ונשנה אותו קצת
בכדי שיתאים למטרותינו ,לרוב השינוי שנבצע יהיה בדיקה של תנאי מסוים אשר אם הוא יתקיים אנחנו
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"נדלג" אליו ,לדוגמא ,אם קיים מנגנון בלינוקס שתפקידו להציג את כל התהליכים שרצים ברקע ,ואנו רוצים
להסתיר תהליך מסוים ,מה שנעשה זה לשתול תנאי שיבדוק אם התהליך שלנו מופיע ברשימה ואם כן אז
הוא פשוט ידלג עליו וימשיך הלאה .וכך למעשה אנחנו לא ממציאים את הגלגל מחדש ,אלא מתאימים
אותו למטרתנו תוך שמירה על אקטיביות מינימלית ואפקטיביות גבוהה .אנחנו משלבים פה שני אלמנטים,
הראשון הוא עצם ההתלבשות על מנגנונים קיימים ,והאלמנט השני הוא למעשה ה hooking-בפני עצמו,
אשר מחבר אותנו באופן ישיר למערכת ההפעלה תוך שמירת אקטיביות מינימלית.

איפה אפשר לממש ?hooking
נשאלת השאלה" :איפה אפשר לממש  "?hookingוהתשובה היא :בכל מקום! הכיצד? בואו ניזכר בכמה
אלמנטים :ראשית ,אנחנו  , klmלכן יש לנו המון כוח ובהינתן הידע ,אנחנו יכולים לשנות כל דבר במערכת
ההפעלה ,לכן שינוים ) system callsנדבר על כך בהמשך( charterer device ,ו file operation-של קובץ
מסוים הם דברים מאוד טריוויאליים ומתבקשים כאשר אנחנו כותבים  .rootkitשנית ,ישנן המון מערכות
שלמעשה נותנות לנו ממשק כמעט מלא למימוש  ,hookingלדוג' ניתן לראות את המימוש של המאמר
הקודם של ה ,keylogger-בו השתלנו  callbackשהוא דומה מאוד ל) hook-רק שהוא לא מבטל את הגעת
המידע לצד השני ורק מספק לנו אותו( ,אפשר לשאול למה זה קיים? הרי זה חלון למפתחי נוזקות.
התשובה לכך היא "כן ולא" :ראשית hooking ,הינו תהליך בעל כוח רב וחוץ מהניצול של פיתוח נוזקות יש
לו מימושים חיוביים כמו  debuggingוגם יש לזכור כי  hookingהיא מתודולוגיה ובהמון מיקרים לא צריך
מערכת שלמה כדי לשתול עליה  hookמסוים ,לדוג' ניתן לראות קורבנות של מתקפת  MITMאשר בסה"כ
כנראה השתמשו בערוצי תקשורת לא מוצפנים ) httpלדוגמא( ותוקף הצליח לבנות  hookמסוים על רשת
האינטרנט שלהם .נוסף לכך יש גם לזכור שלמרות הקלות שמוצגת פה לבצע  hookצריך לזכור כי אנחנו
פועלים דרך  rootואם לא היינו  rootאז סביר להניח שלא יכולנו בכלל לבצע את כל זה .בנוסף לכך יש
לזכור כי מנגד לכל אותן נוזקות עומדת מערכת הגנה אשר נועדו להקשות עלינו את ביצוע המשימה,
מערכת כמו  ,AppArmor ,Selinuxושלל מוצרי אבטחת המידע ,כך שלמרות שלעשות ""sudo insmod
)פעולת העלאת  klmשיכול להיות  (rootkitזה עניין פשוט ,עדיין קיימות מאות מוצרי אבטחה שאלפי
מתכנתים ישבו עליהן שעות ולכולם מטרה אחת :לחסל את ה rootkit-שלך.
לכן ,עלינו לבחור בקפידה כל צעד שלנו ,ובהתאם לכך בביצוע  hookעלינו לנצל את הכוח שלנו בתבונה
ולבחור את המקום והדרך הנכונה לפעול בו.

מציאת מקום לביצוע strace :hooking
הבנו מה זה  hookingושעלינו לבחור את מקום הפעולה שלנו בתבונה ,בעצם זה מניח אותנו בנקודת
הפתיחה וכרגע עלינו למצוא מקום שבו נוכל לפעול .לצורך כך ,אציג פקודה שתעזור לנו מאוד להבין מה
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קורה מאחורי הקלעים בכל פעולה שנעשה .תכירו את .strace :שבפשטות מה שהיא עושה זה לעקוב
אחרי ) signlsלא ידובר במאמר זה( ו) system calls-יוסבר בהמשך( ובעצם היא מציגה לנו את מה שקורא
מאחורי הקלעים של פעולה מסוימת ,לדוג' אם אריץ ב terminal-את הפקודה strace ls :אני אקבל את כל
מה שפקודת ה ls-הפעילה .ניתן לראות בדוגמא:

בשלב הזה כבר קיים צורך להבין בתכנות בשפת  cובמערכות הפעלה בכדי להבין את הפלט של ,strace
למרות זאת ,אנסה להסביר כמה מושגים בסייסים אשר יהוו לנו את המשך הדרך .לפי זה אציין כי ניתן
לקרוא על כל פקודה של הפלט  straceדרך שימוש ב man page-שלה )פשוט להקליד ב terminal-את
הפקודה.(man command :

System calls
 System callsובקיצור  syscallsהינן קריאות מערכת שנועדו לגשר בין ה userspace-לבין ה,kernel space-
אותן קריאות למעשה נועדו בשביל לתת ממשק מעבר בין פעולה אשר המשתמש רוצה לבצע )אזור ה-
 (userspaceלבין המימוש ברמת מערכת ההפעלה ) ,(kernel spaceלדוגמא כאשר יש לנו תוכנית פייתון
פשוטה כמו:

אשר בסה"כ יוצרת לנו  socketומאזינה ל ,8282 port-בפועל מערכת ההפעלה איננה יודעת פייתון ,ולכן
גם כאשר נריץ את התוכנית נשתמש במילה  pythonלפני הפעלתה) .כמעט( באותה דרך הדבר מתקיים
ב C-כאשר נשתמש ב ,libpacp--מה שבעצם יקרה מאחורי הקלעים זה שתופעל קריאת  syscallsמסוג
 ,socketאשר בהינתן ותעבור בהצלחה ,ייווצר לנו ה socket-המתאים ונקבל בחזרה מה syscall-את התוכן
הדרוש לשימוש בו )במקרה של ה socket-זה  file descriptorשל ה.(socket-
יש לציין כי ניתן להרחיב רבות על תהליך ה system call-וכיצד מערכת ההפעלה מחליטה אם להעביר
אותו או לא וכיצד ,במאמר זה לא ארחיב על כך ,אך בהמשך אכתוב גם על אודות התהליך.
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בעצם בעזרת ה syscalls-יש לנו מעיין אבסטרקציה של פעולות מסוימות ברמת מערכת ההפעלה ,ובעיה
מסוג טיפול בתוכנה בינארית ותוכנה שרצה על  JVMאו דרך אינטרפרטר של פייתון  -לא קיימת בכלל.
מעולה! ,מצאנו מקום טוב לעשות עליו  ,hookעכשיו נותר לנו להבין כיצד להגיע אליו.

System call table
אז כמו שאפשר לנחש מהשם וגם מעצם העבודה שאנחנו יודעים שמערכת ההפעלה בנויה משכבות של
אבסטרקציות )הפשטות( ,אפשר כבר לנחש שקיים משהו שירכז את אותן  .syscallsובכן זוהי הsystem -
 .call tableה syscall table-בהתאם לשמה הינה מעיין טבלה של שמכילה עמודה של שם הsyscall-
והכתובת שלה בזיכרון .כך למשל בקריאה ל) open-קריאת מערכת לפתיחת של  fileמסוים( מערכת
ההפעלה מפעילה פונקציה בכתובת הנמצאת בשורה של  openב.syscall table-
לכן למעשה מה שעלינו לעשות זה בסה"כ לשנות הערך בטבלה ובכך בפעם הבאה שאותה syscall
תיקרא ,הכתובת בטבלה תהיה של הפונקציה שלנו והפונקציה שלנו תרוץ .לפני שנאגד את הרעיון נדגיש
אלמנטים חשובים :הראשון הוא שה syscall table-היא  read onlyולכן אי אפשר לכתוב אליה )אבל אנחנו
 rootולכן יש לנו את הכוח לעשות הכול( ,לכן מה שנעשה זה ליצור פעולה אשר תאפשר לנו לכתוב לאותו
אזור בזיכרון .שימוש בזיכרון הריצה )בדרך כלל ה (RAM-מנוהל על ידי מנהל הזיכרון ) )MMUאשר מקצה
לכל תהליך איזורי זיכרון בגודל מסוים )לרוב זה  (6gbומייצג אותם כדפים ) ,)pagesוכך למעשה הוא נותן
מודולריות מלאה ואפשרות ליעל את פעולות המחשב .לאותם -pageים ישנם הגדרות אשר אחת מהם
הינה מצבם ,כלומר  read only, read writeוכו' .אך הגדרה זו איננה ברמת התוכנית שלנו ,אלא ברמת
מערכת ההפעלה ,עקרונית קיימות שני דרכים לביצוע הפעולה ואציג את שתיהן .הראשונה היא לשנות את
הכתיבה דרך ה struct-של ה page-עצמו ,והדרך השנייה היא רמת אבסטרקציה יותר נמוכה אשר היא
שינוי ה.cr0-

 cr0ו hooking-על הsyscall table-
ראשית ,ה cr0-הוא רגיסטר שכל ביט מכיל בתוכו דגל אשר מאופיין מראש על ידי מיקומו ומצבו ,כלומר
לביט מס'  2יהיה תפקיד שונה מביט מס'  ,0בהתאם לכך קיים ביט אשר יכול לעזור לנו בבעיית הread-
 onlyוזהו ביט  24ששמו הוא ) Write protectאו בקיצור  ,(WPוכפי שניתן להבין משמו :כאשר הוא דולק
אי אפשר לכתוב וכאשר הוא כבוי ניתן לכתוב .כאמור המחשב בנוי משכבות של אבסטרקציה והחלק של
אותן ההרשאות של ה page-נמצאות עליו אך בפועל בעת ההפעלה במעבד הן עולות ל .cr0-כך שיש לנו
שתי אפשרויות :הראשונה היא לשנות את אפשרות הכתיבה ברמת ה page-עצמו או לשנות את אפשרות
הכתיבה כאשר הוא כבר נמצא על המעבד .בכדי לא להעמיס על המאמר אציג את שתיהן בפשטות יתרה
ורק במצב שהן מבטלות את הגנת הכתיבה.
כאמור ,לאחר ה hook-עלינו להחזיר את הגנת כתיבה כדי לא להשאיר עקבות מאחורינו:
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המאקרו קורא לתוך  orig_cr0את  cr0באמצעות  ,read_cr0ולאחר מכן מכבה את ) wpשימו לב
למשמעות ה '~'-שלמעשה מבצעת  NOTל.(0x10000-
ובקטע הקוד הבא ניתן לראות את המימוש של הדרך השנייה שבה אנחנו מעבירים לפונקציה כתובת
בזיכרון ,לאחר מכן בעזרת  lookup_addressמשיגים את ה page-של אותה כתובת ,ולבסוף בודקים אם
היא ניתן לא לכתיבתה ,אם התנאי מתקיים אנחנו משימים אליה את אפשרות כתיבה בעזרת
:_PAGE_RW

אך נשאלת השאלה ,איך בכלל ניתן לדעת היכן נמצאת ה syscall table-בזיכרון? התשובה לכך היא
באמצאות  kallsyms .kallsymsהינו קובץ אשר נמצא ב /proc-אשר מכיל בתוכו את כל הסמלים
) (symbolsשה kernel-מכיר ואת הכתובת שלהם.
לכן בהתאם לתיקיה הזו קיימת גם פונקציה אשר דואגת לנו להסיג את אותן כתובות על פי שם הסמל
בקובץ ,זוהי ה , kallsyms_lookup_name-שבהתאם לדוג' פה ,ניתן לראות כי מעבירים אליה ארגומנט של
שם הסמל שאנו מחפשים וה return value-יהיה מצביע לאותה כתובת )כאשר כתובת הינה unsigned
.(long

נוסף לכך יש לציין כי גם ניתן לזהות את ה syscall table-באמצעות חיפוש גנרי .משמע למרות על כל
הזיכרון עד למציאת ,ערך ממנה ואז לשמור את אותו אזור בזיכרון ,זוהי דרך מאוד מעניינית שיש לצין
אותה אבל לא אתמקד בה במאמר הזה ,אוסיף בסוף המאמר קישור לחלק שמדבר על הדרך הנ"ל.
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אז הבנו איך למצוא את ה syscall table-ואיך לבטל את הגנת הכתיבה בזיכרון ,מה שנותר זה לזהות
בתוך ה syscall table-את המקום של ה syscall-שאנו רוצים לעשות לה  .hookingלמעשה זה החלק
היותר פשוט נוכח בספרייה  asm/unistd.hשיודעת להציג לנו בעזרת מאקרו לכל  syscallששווה להמרה
בין שם ה syscall-למספרה המזהה ב .syscalls table-לכן ,מה שנותר זה לציין את הכתובת של הsyscall-
אותה אנו רוצים לשנות בתוך ה syscall table-על ידי ציון המיקום הספציפי באמצעות אותם מאקרו
שמגיעים מ .asm/unistd.h-כך ניתן לראות בדוגמא כי אנחנו לוקחים את המשתנה  sys_call_tableבערך
של ה getdents64 syscall-ומשנים את הפונקציה הקיימת שמה )כעקרון את הכתובת ששווה לפונקציה
שאנו רוצים להחליף(.

בשלב הזה אנו יודעים לממש  hookב syscall table-באופן כמעט מלא ,נותר לנו להבין איך בונים את
הפונקציה שתהיה ה hook-שלנו ,הסבר זה יגיע בהמשך כי אני מאמין שכדאי להבין זאת תוך כדי לדוגמא
מלאה .לכן בשלב זה נעבור לחלק המעשי של המאמר ונתחיל לחקור ולממש  3מנגנוני הסתרה שקיימות
במרבית ה-rootkit-ים כיום והם :העלמת תהליכים ,העלמת קבצים והעלמת -socketים!

 (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

33

החלק המעשי
לפני שנצלול למימוש השונים נגדיר מעיין תוכנית עבודה שתלווה אותנו לאורך כל מנגנון שנבנה .החשיבות
של תוכנית זו היא בעיקר לייצר תהליך מחקר עמוק שייתן לנו בסיס והבנה רחבה ,הן על החלקים
הספציפיים שהמערכת משתמשת בהם והן על דרך הניצול שלהם בהשתלת ה .hook-כאמור תוכנית
ה עבודה שלנו תהיה יחסית קבועה ,נתחיל מלענות על השאלה "מה קורה מאחורי הקלעים?" אביא רקע
כללי על הפעולה המדוברת )לרוב המידע יהיה נגיש דרך גוגל או  (man pageלאחר מכן נפעיל את strace
שבעזרתה ננסה לאתר את החלקים אשר אמורים לעניין אותנו .אחר כך ניקח את החלקים המעניינים
מהמידע שאיתרנו קודם וננסה להבין איפה וכיצד אפשר למקם את ה hook-שלנו .אחרי כל זה אציג את
המימוש שלי עם הסבר שמקביל לתהליך המחקר שלנו.

העלמת תהליכים
רקע כללי
תהליכים כשמם ,הם תוכנית שרצות במחשב ,גוגל כרום ,השעון של המחשב ,החיבור לשירותי המייל ,וגם
תוכנות זדוניות כמו -keyloggerים הם כולם תהליכים .יש כאלו שאנחנו כמפתחי נוזקות רוצים להעלים ,יש
לציין כי לכל תהליך יש מספר  ,(Process ID) pidכמו מס' ת"ז שמאפיין רק אותו ותקף כל עוד אותו תהליך
רץ .כדאי לראות אילו תהליכים רצים במחשבנו )בלינוקס כמובן( ניתן להריץ את הפקודה ps :אשר תדפיס
את התהליכים שרצים באותו רגע או  topשתריץ את כל התהליכים בצורה אינטראקטיבית.
ב ps-לרוב משתמשים בדגלים  auxכדי להציג את כל התהליכים )התמונה היא רק חלק קטן מהרשימה(:

וב top-ניתן לראות כי הממשק הינו יותר ויזואלי ומנגיש יותר מידע למשתמש:
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procfs
למי שיש קצת ניסיון ב linux internals-או בכללי ב linux-יודע כי  /procזה לא סתם מקום ,על הנייר /proc
זה המקום שמרכז לתוכו את כל התהליכים אבל  /procהוא חלק מ procfs-שזה קיצור של proc file
 ,systemב linux-קיימת הנחה כי " "everything is fileובהתאם לכך גם  ,procאבל מעבר לכך ,בעצם
היותה של  /procהמקום של כל התהליכים של מערכת ההפעלה procfs ,נמשלת לכך שהיא מערכת
הקבצים של כל התהליכים.process file-system :

מאחורי הקלעים
באופן שרירותי ניקח  psונבצע עליה :strace

אם הרצתם במקביל את  straceסביר להניח שקיבלתם המון שורות שונות מהתמונה  -אבל התחלה
דומה .הבה נתחיל ממנה:
ראשית ניתן לזהות פה ש ps-מפעילה בינארי שנימצא ב /usr/bin/ps-כאמור עקב זה שהוא נמצא
בתיקיית  binניתן להבין כי הוא בינארי .לאחר מכן אנחנו רואים תהליך ארוך של יבוא ספריות עזר אשר
לא כל כך מעניינות אותנו כרגע )כי אנחנו לא עושים איזה רברסינג לתוכנית עצמה אלא מנסים להבין את
התהליך בשלמותו ברמת מערכת ההפעלה(.
ניתן לזהות את תהליך יבוא הספריות בעזרת צפייה במעיין רוטינה חוזרת של פתיחת קובץ ספרייה,
העתקת מידע ,סגירת קובץ הספרייה )ניתן לראות בחיצים השחורים דוג' לכך( .נדלג על כל תהליך היבוא
וננסה לאתר את הנקודה ב ps-מתחילה לרוץ .אתם יותר ממוזמנים לנסות לבד.
אז ההתחלה הינה בקריאה ל getdents64-ואחריה מתחילה סידרה של פתיחת קבצים במבנה קבוע של
 . /proc/number/statusאם ניזכר ברקע הכללי ,אנו יודעים שלכל תהליך יש תיקייה על פי מספר הpid-
שלו .נוסף לכך ,אנחנו יכולים לזהות את ההתחלה של הקריאה בזה שהקריאה הראשונה אחרי
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 getdents64היא לתהליך שה pid-שלו ) 2אם אתם רוצים להעמיק ,נסו לקרוא על תהליך  2ומה מיוחד
בו( .אז מכל זה אפשר לזקק מעיין השערה )עד שלא נסיים את הפיתוח ונוכיח הצלחה מלאה ,לא נוכל
לטעון כי דעתנו היא הנכונה( כי  psלוקח את המידע שקיים בכל תיקייה של תהליך בקובץ  statusומדפיס
אותו.

אם נסתכל על התוכן של  statו status-ניתן לראות כי אכן קיים בהם מידע שדומה לפלט של :ps

גם אם ההשערה נכונה או לא ,אנחנו יודעים שיש מידע ש ps-עובד אתו מ status-ו .stat-לכן ,בואו ננסה
להבין שני דברים ,הראשון הוא מהו  .getdents64אנחנו כבר יודעים מה קורה בתהליך הקריאה של stat
ו status-של כל קובץ ,השאלה היא אם ה getdents64-יכול לתת לנו עוד מידע על זה ,והדבר השני הוא
איך למעשה הבינארי  psמצליח לסנן את המידע נקרא מאותם קבצים ומה הוא עושה אתו אחר כך.
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getdents64
מתוך ה man page-ניתן לזהות עוד כמה דברים מעניינים:

ראשית מציינים ש getdents64-מתייחסת לממשקים של הקרנל ואומרים לנו ללכת להסתכל על readdir
במקום ,אבל שימו לב ,בגלל שאנחנו אכן מפתחים ל kernel-ולא ל userspace-אז זה לא תקף אלינו
ולמעשה אנחנו במקום הנכון .נמשיך ונסתכל על ההגדרה של ) getdents64שהיא דומה במהותה ל-
 (getdentsועל המשך ההסבר שלה :ניתן להבין כי היא קוראת את ה-struct-ים מסוג  linux_direntמתוך
אזור ספציפי שהוא מיוצג על ידי  fdלתוך ארגומנט  dripשהוא מסוג .linux_dirent64
נוסף לכך ,ניסתי לבחון את השינוי בין שני מצבים ,ראשית הפעלתי את  straceעל  psכאשר לא רצו
תוכניות פרט ל firefox-במחשב ולאחר מכן הפעלתי את נגן המוזיקה והרצתי את  strace psשוב .והפעם
קיבלתי שינוי מבחינת  :getdents64ניתן לראות שינוי בארגומנט השני )שבו גם נשמרים כמות ה(dirent-
וגם ב return value-שהוא גדול יותר:

מתוך מחקר מקביל שביצעתי על העלמת קבצים ,ראיתי ש getdents64-משומשת גם ב ls-שהיא פקודה
שבה אנו מדפיסים את כל תוכן התיקייה שאנו נמצאים בה .לכן מחיבור כל המידע שהסקנו ניתן להבין כי
 getdents64לוקחת חלק מרכזי ב ps-ושהיא אחראית לפרוס את הקבצים הקיימים בתיקייה הניתנת
אליה ,במקרה שלנו  ,/procאבל איך המידע של כל קובץ מיוצג? ידוע לנו שיש את  linux_direntששומר
בתוכו את מידע על כל קובץ אבל איך הוא מנהל אותם? כלומר איך הוא יודע היכן נמצא הקובץ הבא?
התשובה לכך היא בגוף השאלה ,ולמעשה בגופו של ה linux_dirent-עצמו.
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אם נסתכל למעלה בהגדרתו ,המשתנה  d_offהוא  offsetל dirent-הבא ברשימה .כלומר שהארגומנט
השני מכיל לנו את כמות ה) enteries-קבצים/תיקיות( ש getdents64-מצאה.
אם ננסה לחשוב בצורה של הנדסה לאחור לבינארי  bin/psאתו התחלנו את המסע ,אפשר לשער כי מה
שקורה בבינארי עצמו זה ש getdents64-מייצאת את התוכן של  /procולאחר מכן רצים על אותו תוכן
ועוברים על התיקיות הרצויות ,לכן אנחנו יכולים להסיק מתוך כך כי אם נצליח להעלים את ה dirent-של
התהליך שלנו בשלב בו  getdents64מייצאת את התוכן של  - /procנצליח להיעלם.
לכן ,מתוך הרעיון הזה אפשר לצמצם את היקף החיפוש והפעולה לאזור ספציפי יותר שהוא ה-
 ,getdetns64מבט על ה source code-שלה שנמצא ב fs/readdir.c-מראה לנו מספר דברים :ראשית אם
נעבור במבט מהיר על ה getdents64-נראה את  iterate_dirשככל הנראה היא החלק בו רצים על הקובץ,
איך אפשר לדעת? קודם כל ניתן לציין כי היא פונקציית של  ,(Virtual File System) VFSכלומר שהיא
נועדה לרוץ על מערכות קבצים וירטואלית  -כמו  .procfsלכן אם נמשיך לצלול לעומק של  iterate_dirנוכל
לשים לב כי יש שימוש ב.iterate_shaerd-
יש לציין כי לרוב ,ב source code-של לינוקס ,המבנה בנוי מהרבה שכבות של אבסטרקציה ,כלומר
שבמקרה של שפונקציה אשר מבצעת פעולה  xאך לפני כן צריכה לוודא את  – yיהיה סביר להניח
שבסה"כ יהיו לנו כ 3-פונקציות )אחת לטפל ב ,x-אחת שתבדוק את  yואחת שתשמש בשניהם( ,לכן זה
בסדר גמור שאנחנו צוללים לרמת עומק שכזו:

נמשיך לצלול ונסתכל על  ,iterate_shaerdנוכל לראות שהיא איננה פונקציה מסוימת אלא ,file operation
כלומר כמו שעשינו במאמר הקודם עם ה file operation-של קובץ ה ,keylogging-ניתן להגדיר לו פונקציה
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אשר היא תהיה ה iterate_shaerd file operation-של הקובץ .אז כבר בעצם השלב הזה ,עוד לפני
שאנחנו יודעים משהו על  ,iterate_shaerdאנחנו כבר יודעים שאפשר להשפיע עליה :זוהי נקודת תקיפה
מאוד טובה שגם תשמש אותנו בהמשך .נמשיך ,נסתכל  iterate_shaerdב struct file operation-הרי זה
המקום בו היא מוגדרת .והיא מוגדרת כך:

אפשר לראות שהיא מקבלת קובץ ) (fileו ,struct-נסתכל גם עליו:

אפשר לראות שהוא מכיל את  filldir_tשעוד רגע נבין את משמעותו ,ו offset-מסוים ,אפשר להסיק מה זה
שה struct-הזה הוא מעיין ארגומנט עזר לקובץ שהעברנו ל.iterate_shaed-

filldir

מעבר להגדרת הפונקציה יש לנו הסבר קטן עליה ,ראשית הוא אומר לנו ש filldir_t-מופעלת דרך
 ,readdirזוכרים שש man page-של  getdents64אמרו ש readdir-הוא הממשק של getdents64
ב ,userspace-לכן אפשר להבין ש  filldir_tהיא חלק גם מ) getdents64-שאנחנו כבר יודעים זאת אבל זו
עוד הוכחה לכך שאנחנו בכיוון הנכון(.
נמשיך לקרוא וניתן להבין משני השורות האחרונות כי הפונקציה מאפשרת לקרוא תיקיות לתוך הקרנל
ממקום מסוים ,כעת אני אחסוך ואומר כי בשלב זה אנחנו נמצאים בליבה של  getdents64ושלמעשה
המשימה שלנו כעת היא להבין איפה ואיך משתלים בה את ה hook-שלנו .נתחיל ונסתכל על הsource -
 codeשל  . filldirמפאת גודלו אני אציג רק את החלקים החשובים לנו ,כעקרון אתם יכולים לצפות בכולו ב-
.fs/readir.c
לפני שאכנס להסבר אציין כי יש לזכור שאנחנו כרגע רצים על -direntים שנמצאים ב ,/proc-לכן אפשר
להסיק שאם נחפש את השם של כל  direntשב /proc-שמם יהיה ה pid-של אותו תהליך ,אם נשווה אותו
לשם של התהליך שאנחנו רוצים להסתיר ,נוכל לזהות את התהליך שלנו .בהינתן וזה נכון )ספוילר :זה נכון
 (מספיק ונבצע  hookשבודק אם הארגומנט השני שווה ל pid-שאנחנו רוצים להעלים אם כן נחזיר 2
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ואם לא ,נקרא ל filldir-האמיתי .לכן סימנתי את כל ההופעות של  nameבהמשך הפונקציה בכדי לזהות
היכן קיים שימוש בו:

נתחיל בלחפש את  nameונראה את השימוש הראשון שלו ,שעל פי השם של הפונקציה אפשר להבין כי
 nameהוא אכן הארגומנט שמכיל את שם ה dirent-הנוכחי ,אם נסתכל על  verify_dirent_nameנוכל
לראות כי היא בסה"כ בודקת את  nameעל הקריטריונים של  nameומשימה זאת לתוך  errorשל buf
שזהו המקום בו אנחנו שומרים את המידע לאחר הטיפול בו )אמעיט בהסבר עליו ,כי אנחנו נבין את
השימוש בו תוך כדי(:

משני החלקים הללו ניתן לזהות שני מרכיבים :הראשון הוא שאנחנו לוקחים את התוכן של  nameושמים
אותו בתוך ערך ה name-של ה dirent-הנוכחי -שזה נותן לנו עוד ביסוס לטענה כי  nameהוא השם של ה-
 direntהנוכחי ,שזה למעשה התיקייה במקום בו אנו נמצאים .והדבר השני הוא שלושת השורות בהם ניתן
לראות שאנחנו "מעדכנים" את  :bufניתן להבין זאת כי בשורה הראשונה אנחנו קודם כל אנחנו מגדילים
את ה dirent-בגודלו וגם מציינים עם * __userשזה אזור ב usermode-הרי ה dirent-אכן נמצא ב-
 .usermodeכל זה דומה לצורת התקדמות בלולאה ,בה אנחנו מתקדמים על ידי הגדלת האיטרטור שבו
אנו משתמשים ,נמשיך ונראה כי בשתי השורות הבאות אנחנו משימים את  reclenומקטינים את .count
פעולות אלו אכן דומות לפעולות של ריצה לולאתית ,לכן אפשר להסיק מכל זה ש filldir-רצה על הdirent-
מסוים )במקרה שלנו  (/procומאתרת בו את ה dirent-הקיימים .ב /proc-הם יהיו התיקיות של תהליכים
הרצים .לכן בצורה מאוד פשטנית ,ניתן כבר להבין איפה לשים את ה hook-שלנו.
נעבור למימוש הפתרון.
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תוכנית פעולה
כאמור ,לב המערכת הינו  filldirשנמצא בתוך  struct dir_contextשמועבר כארגומנט השני של
 iterate_shaerdשהיא פונקציה של  file operationולכן אם נשנה את ה file operation-שלה-ניצור .hook
לכן מה שנעשה זה את הדבר הבא:

בואו נבין מה קרוה פה:
החיצים הכחולים הינם דרך הזרימה הרגילה ואילו האדומים הם תוכנית הפעולה שלנו .בצורה הרגילה,
כאשר אנחנו מפעילים את  psאו  topאנחנו מתחילים מ ,/proc-מפעילים את  getdents64בכדי לאגד את
כל ה-dirent-ים הקיימים ב ,/proc-וכמו שראינו  getdents64מפעילה בתורה את  iterate_shaerdשל
התיקייה  /procשהיא מפעילה בתורה את .filldir
אנחנו נעשה משהו מעט שונה וקודם כל נייצר  iterate_shaerdמשלנו שתכיל בתוכה  filldirשיעשה את
תהליך הזיהוי של -direntים אם הוא ימצא  direntשעונה על קריטריוני התהליך שלנו .בפועל הוא בסה"כ
יבדוק את הארגומנט  ,nameהוא יחזיר  ,2אחרת )משמע שה dirent-הוא של משהו אחר( הוא יקרא ל-
 filldirהאמיתי אם כל הפרמטרים הנחוצים.
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נתחיל ביצירת  filldirמזויף

ראשית נראה כי ראש הפונקציה זהה לראש הפונקציה של  ,filldirומה שקורה זה השוואה עם strncmp
בין  proc nameלבין  proc_to_hideשהוא מוגדר מראש )עקרונית ניתן גם לבנות פה רשימה שתכיל כמה
תהליכים אבל פחות התמקדתי בזה כי בשבילי היה יותר חשוב פיתוח ה .(hook-אם  proc_nameשווה ל-
 proc_to_hideאז אנחנו מחזירים  -0ומודיעים למשתמש )בשביל  ,(procאחרת אנחנו קוראים לfilldir-
האמיתי עם כל הפרמטרים שכבר קיבלנו.
כאמור  filldirעושה את חלק של סינון ה-dirent-ים שאנו לא רוצים שיראו ,ובכדי להפעיל אותו אנחנו
צריכים לחבר אותו ל ./proc-את זה עושה  .iterate_shaerdאם ניזכר  filldirמועבר כ member-של struct
 dir_contextשהוא בעצמו ארגומנט שמועבר ל .iterate_shaerd-נתחיל ב dir_context-שמקבל אליו את
 filldirוגם את  posשהוא כאמור ה offset-בתוך ה .file-לכן בשלב זה אחשוף גם את מימוש הstruct-
 dir_contextוגם את :iterate_shaerd

בשלב זה ,הקוד אמור להיות קריא לכם בלפחות  ,82%החלק היחיד שלא עברתי עליו הוא backup_ctx
שהוא מייצג את ה struct dir_context-הישן ,שבו נשתמש כאשר נרצה להמשיך את מעבר התעבורה
למשתמש )בהינתן ו direntהנוכחי לא צריך שיעלימו אותו ,נקרא ל filldir-הישן(.
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על מנת לאתר את  backup_ctxבשביל לקרוא לו )כאשר ה dirent-צריך להיות גלוי( ,אנחנו ניקח אותו בכל
פעם מ iterate_shaerd-ובהינתן ונרצה להשתמש בו מתוך ה filldir-נוכל לעשות זאת )כי הוא מצביע
סטטי( ולכן יש גישה אליו בכל הקובץ שלנו .בנוסף ,בגלל שהוא מצביע אז אנחנו גם רק עובדים מול
פונקציה שקיימת כבר בזיכרון ואנחנו לא משנים אותה ,אלא עושים מעיין ניתוב קטן אליה וממנה )שלבים
 6ו 2-בשרטוט(.
אחרי בניית  iterate_shaerdנותר רק לחבר אותו ל /proc-ולמעשה ליישם את ה hook-במערכת .בשביל
זה צריך לשמור את ה iterate_shaerd-הישן ,כי כאשר נמחק את ה rootkit-נרצה להשאיר סביבה שקטה
מרעשים.
לכן ניצור את  ,backup_fopsשהוא למעשה יהיה מצביע קבוע סטטי ל struct-מסוג :file_operations

כאשר נעלה אתה ה rootkit-נשמור בו את ה file_operations-של  /procולאחר מכן נעשה את ה-
 . Hijackingכשנרצה להוריד אותו בסה"כ נחזיר את המצב לקדמותו בזה שנשים ב file_operations-של
 /procאת  backup_fopsשכאמור יצביע ל file_operations-של המצב הקודם .כעת ,כאשר אנו מבינים
את המשימות שעלינו לעשות בעליית התוכנית וירידתה ,נעבור למימושה!

הסבר על המימוש:
אנחנו צריכים רק להשיג את הfile operations-
של  ,proc/את זה אנו נבצע בעזרת kern_path
שלוקחת מיקום ו struct path-שדרכו ניתן
להוציא ה.file operations-
לאחר מכן ניתן לראות כי אנחנו גם שומרים
לתוך  backup_fopsאת הfile operations-
הקיימים בקובץ ,ולאחר מיכן משנים את
 iterate_shaerdשל .file operations
בתהליך

הסרת

התוכנית,

אנחנו

בסה"כ

מחזירים את המצב לקודמו בזה שאנחנו שמים
ב file_operations-את  back_fopsשאותו
שמרנו קודם עם ה file_operations-של הקובץ
לפני ה.hijacking-
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העלמת קבצים
רקע
בלינוקס קיים דיון על ” . “everything is a fileמבלי להיכנס למעמקי הדיון ,אפשר לומר כי בלינוקס קיים סט
רחב של פיצ'רים במערכת ההפעלה אשר דרך ייצוגם הם כקבצים .ממש בדומה לכך שהתהליכים מיוצגים
כתיקיות ב./proc-
בלינוקס ,כדי לפרוס את רשימת הקבצים במיקום מסוים ,קיימת הפקודה ls :שתפרוס לנו את כל התוכן
של אותו מיקום .אם נחשוב על זה ,אפשר בדרך דומה לדרך שבה העלמנו תהליכים להעלים קבצים :הרי
כאשר העלמנו תהליכים בסה"כ העלמנו את התיקייה שלהם מ !/proc-בהתאם לכך ,נעלים את הקבצים
רק שננסה לגשת ל getdents64-בצורה שונה ,הפעם אנחנו נעשה  hookingל syscall-ולא לfile-
 .operationהרצת הפקודה strace ls :תוכיח לנו את זה:

 Getdents64מנקודת מבט שונה
כדי לשמור על תוכן מגוון במאמר ,אציג תצורת מבט שונה על  .getdents64מיותר לציין כי בשלב זה של
המאמר אפשר להבין את כוחה של  getdents64מבחינת  ,hookingיש לציין כי יש אנשים אשר העדיפו
לקחת חלקים מסויימים כמו העלמת קבצים ותהליכים ואיחדו אותם ל hook-אחד .אישית העדפתי לא
לעשות זאת כדי למנוע סרבול וגם כי ראיתי שקיימות שני דרכים לעבדו מול  ,getdents64כאמור אחת
כבר הצגתי וכעת ניגע באופציה השנייה.
אזכיר פה נקודה קריטית שהיא למעשה הדבר שמאפשר את ה hook-הזה ,בואו ניזכר בארגומנטים של
:getdents64

יש לנו  file descriptorשמייצג את המקום שאנחנו מפעילים ,את  getdents64ויש לנו את  dripשאם אתם
זוכרים הוא החלק שבו נשמר התוצאה של  .getdents64לכן ,נשאלת השאלה ,מה יקרה אם נשנה אותו,
כלומר אם נבצע משהו בסגנון הזה:
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תאורטית ,בהינתן ואנחנו יודעים לעשות את השינויים של  dripבצורה הנכונה ,זה אמור לעבוד .עכשיו
בואו נתחיל להבין מה זה  dripואיך אנחנו יכולים לעבוד מולו.

Linux dirent64
אז בואו נראה מול מה אנחנו עובדים ,עקרונית כבר עברנו על  linux_direntו linux_dirent64-הוא די אותו
דבר רק בהתאמה לארכיטקטורת  46ביט:

כאמור ,המטרה שלנו לרוץ על ) dripה linux dirent64-שמכיל את כל התוכן שקרה  (getdents64ועל כל
 direntלבדוק מה שמו )כי זה מה שמייצג לנו את שם הקובץ( .לכן יש לנו פה מספר דברים שיכולים לעזור
לנו לבנות אלגוריתם קצר שינתח את  :dripהראשון )שהוא בכלל איננו חלק מ ,(drip-הוא הReturn Value-
של , getdents64כאשר הפעולה הצליחה ה Return Value-של  getdents64הוא כמות הבטים שנקראו
כאשר  2מציין את סוף התיקייה ,כאשר יש  errorאז יוחזר  -2ויוגדר .errno
לכן ,כרגע יש לנו את גבולות הריצה ועכשיו נות rלנו לזהות את גודל ה dirent-הנוכחי ושמו .לצורך כך יש
לנו שני memberים ב drip-שיעזרו לנו ,הראשון הוא  d_nameשהוא מכיל את שם ה dirent-והשני הוא
 d_reclenשמייצג את גודלו של ה dirent-הנוכחי .לכן נוכל לייצג אלגוריתם כזה:
;int i=0
;)int ret = getdents(fd, drip, count
struct linux_dirent64 dir = drip; // we assume that dir is the drip arg
while (i < ret) //running through the drip
{
;dir = (void*) dir +i
))if (memcmp(hide_me, dir->d_name, strlen(hide_me
{
remove the dirent
;}
;i + = dir->reclen
}
;return ret

בהינתן וזהו המצב ,נותר לנו רק להשמיש את האלגוריתם וליצור ממנו את  getfents64שלנו .לכן בשלב
הזה אציג את המימוש שלי ,אציג אותו בשני חלקים ,הראשון יהיה החלק בו ניצור את המשתנים ונכין את
כל מה צריך לשלב בו נתחיל לרוץ על  .dripבהתאם לכך בשלב השני נרוץ על .drip
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קודם כל אם נביט כבר עכשיו בראש הפונקציה נראה משהו מוזר:

אנחנו שולחים אליה  .const struct pr_regs *pr_regsשכאמור בכלל רצינו להעביר לו .count ,drip ,fd
בנימה אישית :על הדבר התעכבתי במשך זמן רב ,אך לאחר הרבה התייעצויות עם אנשים ,הצלחתי להבין
שמה שבעצם קורה זה שהחל מגרסה מסוימת בלינוקס ,אנחנו מעבירים את כל הארגומנטים דרך
הרגיסטרים )שהם מיוצגים על ידי  (struct pt_regsומתוכם ניתן לזקק את אותם ארגומנטים:

בהתאם לתכנון שלנו ,נפעיל את  getdents64האמיתית ,ונתחיל לעבוד ממנה ,מבחינת המשתנים אנחנו
יוצרים את  errשיהיה לצורך בדיקת  ,errorsשלושה  structשל  linux_dirent64שאיתם נוכל לנוע בתוך
 dripובנוסף נייצר  structשל  linux_direntשהוא יכיל את .drip
ניתן לראות בשורה  62כי אנחנו משימים לו את הערך שקיים ברגיסטר ) siכאמור  -המידע מועבר דרך
הרגיסטרים( .מבחינת שלושת ה-struct-ים ,הראשון ) (dirיהיה זה שייצג את ה dirent-הנוכחי שנרוץ עליו
בכל איטרציה ,השני יהיה העתק של התוצאה ) (dripשל ה getdents64-שהפעלנו מקודם .ולבסוף ה-
 structהאחרון pull ,ייצג לנו בכל איטרציה את ה linux_dirent-הקודם.
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כבר עכשיו ניתן לשים לב שבשורה  22אנחנו משימים ל struct-השני את  direntמה ,user-space-כי הרי
התוצאה של  getdents64הינה כבר ב userspace-ואנחנו נמצאים בקרנל.
בשלב זה נותר לנו לרוץ על הפלט ולהתחיל לחפש את ה dirent-שאנחנו רוצים להסתיר .אם נמצא אותו -
נמחק כל זכר שלו ונסדר את המבנה של הפלט של  getdents64על מנת שלא יכיל את אותו  ,direntבסוף
נשלח אותו ל:user space-

פה אנחנו מתחילים לרוץ על הפלט של  .getdents64קודם כל נראה שטווח הריצה של הלולאה הוא כל-
עוד  iקטן מ ret-שהוא כאמור מייצג כמה בטים נקראו מ .getdents64-ניתן לראות בשורה  84כי בכל
איטרציה בלולאה אנחנו מעדכנים את  iבכמות שכבר קראנו .בגוף הלולאה ניתן לראות כי אנחנו מעדכנים
את  dirשיצביע ל dirent-הבא בתוך הפלט של .getdents64
לאחר מכן ,בשורה  ,46אנחנו מבצעים השוואה בין ערך השם של ה dirent-שעודכן ב(dir->d_name) dir-
לבין שם הקובץ אותו אנחנו רוצים להסתיר ) ,(HIDE_MEאם הם זהים ,אנחנו מתחילים לטפל בפלט הכללי
ולהעלים את אותו  ,dirאחרת אנחנו מעדכנים את  prevואת .i
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כאמור ,בהינתן ושם ה dir-זהה ל ,HIDE_ME-אנחנו מעילים את ה dirent-מתוך הפלט של ,getdents64
כדי לעשות זאת ,ניזכר לרגע כיצד בנוי אותו  dripשאנו רצים עליו ,אנחנו מתחילים ב dirent-הראשון
ועוברים לשני דרך קידום  iב) dir->d_reclen-הגודל של אותו  ,(direntלכן אם נרצה להעלים  direntמסוים
נרצה פשוט להגדיל את ה dirent-הקודם בגודל של ה dirent-שאותו נרצה להעלים ,אך בנוסף יש לזכור
מה יקרה אם לא יהיה לנו  direntקודם  -לדוגמא ,בתרחיש בו ה dirent-שנרצה להעלים יהיה הראשון.
לכן קיימות שני דרכי העלמה ,הראשונה מתייחסת למצב בו ה dirent-שנרצה להעלים הוא הראשון שקיים
ב .drip-במצב כזה מה שנעשה זה ראשית לבדוק אם הוא אכן הראשון )שורה  (44ואם כן  -נקטין את גודל
כל ה .drip-שזה למעשה ה ret-שמייצג את כמות הבטים שהצלחנו לקרוא )שורה  ,(48ולאחר מכן לצמצם
את כל  dripבזה שנעתיק את התוכנו החל מהנקודה של ה dirent-הבא )שורה  .(41לעומת זאת ,בהינתן
וה dirent-שנרצה להעלים איננו הראשון מה שנעשה זה פשוט להעלים את אותו  direntבכך שפשוט נדלג
עליו בעזרת הגדלת ה d_rcelen-של ה dirent-הקודם בגודל של ה dirent-שנרצה להעלים )שורה .(80
לאחר הריצה על  dripאנחנו נעתיק ל) dirent-אשר היה ה drip-של ה (getdents64-את  kdirentשמכיל
את ה drip-ששכתבנו ונחזיר את .ret
בשלב זה כבר אפשר לראות את הפתרון המלא ,נוכח העובדה שנשאר לנו רק לממש את ה hook-של
 getdents64ב syscall table-בעליית ה klm-והסרתו:

ניתן לראות כי אנו מוצאים את ה syscall table-בעזרת  ,kallsyms_lookup_nameלאחר מכן מבטלים את
הגנת הכתיבה לאותו אזור בזיכרון ,שומרים את ה getdents64-האמיתית )כדי שנוכל להשתמש בה וגם
לשלב בו נסיר את ה ,(klm-משכתבים אליו את הכתובת של ה hook-שלנו )ה (getdents64-ולבסוף
מפעילים את הגנת הכתיבה.
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העלמת TCP connections
רקע
קודם כל יש לציין כי אנחנו מתמקדים ב sockets-ולא ב ,packets-כלומר שבהינתן ונצליח לממש את
מטרתנו ,אנחנו כן נעלים  socketsולא נראה אותם דרך  netstatאבל אם נפעיל  wiresharkנוכל לראות את
התעבורה של הפקטות של ה socket-שהסתרנו .למה?  -כי זה עבודה בשני מישורים שונים ,שכל מישור
דורש טיפול בפני עצמו .כאמור בחלק זה נעבוד על מישור ה.packets-

מאחורי הקלעים
נפעיל את  straceוננסה לנתח את המרחש ,כאמור אני אציג רק את החלקים הרלוונטיים:

קצת בדומה ל ps-ו ls-קיימת פה קריאה מקובץ מסוים מ /proc/net/tcp-וגם אם נעשה לו  catונסתכל על
תוכנו ,מבלי להתאמץ ניתן לראות כי קיים הבדל בין תוכן הקובץ לבין הפלט של :netstat

חלקכם יצליח להבין כי ההבדל הוא בצורת הייצוג ,כלומר שב /proc/net/tcp-הוא הקסהדצימלי )בסיס
 (24ואילו ב netstat-הייצוג הוא בבסיס  22ובצורה יותר קריאה )שימוש ב ascii-והמרת מספרים למילים
כמו .(listen
עולות פה כמה שאלות כמו מה היא ההמרה הזו ומי אחראי עליה?  -האם זו ברמה של הבינארי של
 netstatאו שקיים איזה שהוא פיצ'ר קרנלי שעוזר פה? אסביר בקצרה את השאלה האחרונה כדי למקד
את המחקר :העניין של מי אחראי על ההמרה הוא חשוב ,כאמור אם זה ברמת הבינארי של  netstatאז
השינוי שיבוצע יהיה חייב להיות ב userspace-ואת זה אנחנו לא רוצים .מנגד ,אם קיים איזה פיצ'ר קרנלי
שנמצא בין השניים ,נוכל לנצל אותו ועדיין להישאר ב!kernel space-
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לכן בואו נתחיל ונקראה על /proc/net/tcp
גיגול פשוט ישלח אותנו למסמך של  kernel.orgשבו קיים תיאור מלא של הקובץ:

ה soruce-הזה זורק לנו שני דברים מאוד חשובים :הראשון הוא שב /proc/net-קיימים כמה קבצים אשר
כל אחד מייצג סוג מסוים של תקשורת ,לדוגמא קיימים גם הקבצים  .tcp6 ,udp6 ,udpולכן כדי לבצע
העלמה מלאה יהיה עלינו לטפל גם בקבצים הללו )במאמר זה יהיה פירוט רק על הקובץ  tcpאבל ניתן
להמשיל את זה גם על שאר הקבצים( ,הדבר השני הוא )( ,tcp4_seq_showשלפי המשפט האחרון נאמר
לנו ש tcp4_seq_how()-הוא הדבר שאחראי על המימוש של הקובץ.
אז בואו נמשיך במסע ונתחיל לקרוא על )(:tcp4_seq_how

אפשר לראות בשורה  0434הדפסה שהיא זהה לשורה הראשונה של הפלט של  ./proc/net/tcpלפני
שנתחיל ממש לנתח מה קורה פה ,שמתם לב על המילה  seqשחבויה פה? היא לא סתם ליופי ופה יש לה
משמעות גדולה.

 (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

51

The seq_file Interface
חיפוש קצר יביא אותנו למאמר של  kernel.orgבנושא  The seq_file Interfaceשמסביר כי ,seq files
בדומה קצת ל ,file operations-הם דרך שבה אנחנו מגדירים כיצד לפעול כאשר רוצים לפתוח קבצים
מיוחדים כמו אלו הקיימים ב ./proc-היחוד של  seq filesזה שהם נועדו לעבוד עם טקסטים ארוכים יותר
ובכך למנוע מהמתכנת לבצע גישה או שינוי לא נכונים -שיכולים לגרום לנזק רב.
כדי להבין את זה יותר טוב ניתן להסתכל על  /proc/net/tcpולנסות להבין דרכו .הקובץ עצמו בעיקר
משומש על ידי  netstatאו  - ssשאלו הן מנגנונים שלמעשה עושים לו  openומעבדים את התוכן שלו.
ה seq_files-פועלים באמצעות ה ,open file operation-שכאשר נפתח את הקובץ ונפעיל את  openאנחנו
נפעיל את המנגנון של ה .seq files-וכמו שכבר ציינתי בגלל ש /proc/net/tcp-הוא קובץ מיוחד )נמצא ב-
 (procfsאשר מכיל הרבה מידע  -יש צורך להפעיל בו את ה .seq operation-לטובת כך קיימת לנו
 ,tcp4_seq_showאשר מנגישה לנו המידע הנ"ל.
ננסה לנתח את מה שהיא עושה ודרך כך להבין איפה אפשר להכניס את ה hook-שלנו! נסתכל על
השורות הראשונות של  tcp4_seq_showונסה להבין מה קורה:

נסתכל שהפונקציה מקבלת מצביע ל struct seq_file-ומצביע גנרי ) .(void * vבחלק הזה מה שבעיקר
מעניין אותנו זה המצביע הגנרי ,הוא אמור למשוך את צומת הלב בגלל שני דברים :ראשית ניתן לראות כי
בשורה  0430הוא מושם ל struct sock-שאנו יודעים שזה  structשל  .socketבנוסף בשורה  0432ניתן
לראות שהוא משומש ב if-שלאחר מכן מדפיס את השורה הראשונה של הפלט של ./proc/net/tcp
לכן אפשר כבר להסיק כי זה האזור בו נמצא המידע על כל  socketמסוים .לכן אם נביט על :struct sock
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נוכל לראות כי ב struct-קיימים -memberים של  structפנימי שתואמים את מאפייני ה .sockets-ניתן גם
לראות ב-define-ים שהם ניגשים לתוך אותו  structכדי להוציא את המידע על ה.socket-
אם נצלול גם לתוך  ,sock_commonניתן לראות כי קיים  sk_dportשמתאר את  portהיעד ואת skc_num
שמתאר את ה .local port-לכן ,בהתאם למבנה של  ,tcp_seq_showאם לאחר הצהרת המשתנים ,נכניס
 if stemaentשיבדוק את ה :port-אם זה פורט שנרצה להסתיר פשוט נצא מהפונקציה ובכך נדלג על
תהליך העברת המידע .אחרת ,פשוט נמשיך את התהליך  -ויצרנו !hook

כעת נותר לנו לחבר את ה ,hook-הווה אומר להשיג את  tcp_seq_showהאמיתית ולשמור אותה ,ובנוסף
להחליף אותה ב hook-שלנו .באופן מפתיע ,דווקא בחלק זה השקעתי את מרבית הזמן עקב שינויים
בכמה -structים שמנעו גישה לאזורים מסוימים .אחרי הרבה חיפושים מצאתי דרך מאוד יצירתית
להשתיל את ה .hook-והדרך הייתה להשתיל  ftraceשיעבוד כ.hook-
 ftraceהיא מערכת בלינוקס שנועדה לעזור למתכנתים לדאבג מנגנונים מסוימים בקרנל ,כאשר בעזרתה
ניתן להשתיל .callbacks
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לכן בהתאם לכך נייצר  callbackשיופעל כאשר תהיה קריאה ל tcp_seq_show-והיא תפעיל את
הפונקציית ה hook-שלנו:

לפני ההסבר על פונקציית ה ,callback-יצרנו  struct ftrace_hookשיעזור לנו לנהל את התהליך .ה-
 membersשלו הם :שמו ,הפונקציה שתחליף את הפונקציה הקיימת ,הפונקציה הקיימת ,הכתובת של
הפונקציה במערכת ההפעלה )ב (kallsyms-ו struct ftrace_ops-שיחיל מידע ל.ftrace-
בהתאם לקוד אנחנו מכניסים מידע ראשוני לשם ולמצביעי הפונקציה )הראשון הוא פשוט לפונקציה שלנו
ואת השני אנו מוצאים דרך .(kallsyms_lookup_name
כאשר אנחנו מנהלים תהליך שכזה מול  ftraceעלינו לציין כמה דברים :מתי הפעולה תופעל ,מה יופעל
ואיך אנחנו מונעים מצב של קריאה אינסופית ) callbackשקורה ל.(callback-
נתחיל בליצור פונקציה שתנהל את ה .callback-ניצור את  register_callback_hookשהיא למעשה תיקרא
כאשר יהיה  ,callbackיש לציין חלק מאוד קריטי שהוא התנאי בדיקה שאנחנו בודקים ,בכדי למנוע מצב
של קריאה אינסופית לעצמה )שבה ,ה callback-קורא לעוד  callbackוכולי( ,אנחנו בודקים אם הקריאה
לפונקציה מגיעה מתוך התוכנית שלנו או שהיא מגיעה מבחוץ ובהתאם לכך אנחנו משנים את  eipשהוא
הרגיסטר שאחראי על הפעולה הבאה תקרא במחשב.
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לפונקציה אשר נרצה להפעיל:

לאחר מכן נוסיף כמה הדגלים שיעזרו לנו לנהל את ה ,callback-דרך ה flags member-של ,struct ftrace
נוסיף את הדגלים הבאים:
FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS



FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE



FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY



שיאפשרו לנו לשנות את  eipולמנוע מצב של לולאה אינסופית.
ולבסוף נשתמש ב register_ftrace_function-שנעביר אליה את  struct ftrace_opsכדי שתעלה את ה-
:callback

כעת נותר לנו רק למנוע מ tcp_seq_show-האמיתית לפעול ,ובכדי לממש את זה קיימת האפשרות
להגדיר רק אילו פעולות נפעיל נגיע לנקודה מסוימת )קרי :הפעלת כתובת שבזיכרון על ידי  ,(eipאת
האפשרות הזאת נפעיל באמצעות הפעלת פונקציית פילטר ftrace_set_filter_ip :שנגדיר לה להפעיל רק
את ה hook-שלנו כאשר נגיע לכתובת של  tcp_seq_showהאמיתית:

ובהתאם

לכך

כאשר

נרצה

להסיר

את

ה,klm-

פשוט

נסיר

את

הcallback-

בעזרת

:unregister_ftrace_function
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סיכום
מאמר זה מסכם את סדרת המאמרים הקצרה על כתיבת -rootkitים בלינוקס .את המאמר התחלנו בדיון
כללי בשאלת כיצד לממש בכלל את ה hook-ואיך אנחנו יכולים להתלבש על מערכת ההפעלה ולנצל אותה
לטובתינו.
המשכנו וצללנו לשלוש דוגמאות ש rootkits-מתמודדים איתן .למדנו על  seq_opertions ,syscallsואיך
לנתח התנהגות של קובץ בעזרת  .straceולבסוף יצרנו מנגנונים משלנו שבהינתן ונפעיל אותם יחדיו ,נוכל
לשתול במחשב  reverse shellשלא יראו אותו כתהליך ,כ socket-ואפילו לא את הקובץ שהפעיל אותו.
לשאלות ,תהיות ולכל דבר ,מצורף המייל שלי ,אני זמין תמיד לעזור 
כתובת המייל שלי היא:
Itamarmaouda101@gmail.com
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 ,IEEE 802.1xפתרונות  EPP ,NACומה שביניהם
מאת יהונתן אלקבס

הקדמה
כאשר מישהו מגיע אלינו הביתה ,סביר להניח שהוא ידפוק על הדלת ,יזדהה ,יבקש אישור להיכנס ורק
לאחר שנוודא שזה אכן הוא ,נאשר את כניסתו ,נפתח את מנעול הדלת  -הוא יכנס .גם אם אתם לא
מבצעים את כל השלבים בעצמכם ,ככה פחות או יותר נראה פרוטוקול בריא של אימות .זאת בניגוד
למצב בו אדם )מכר או זר( מגיע אל מפתן הדלת ונכנס ישירות אלינו לבית.
מאז ומתמיד רוב ההשקעה באבטחת מידע בארגונים גדולים התמקדה באיומים המגיעים מבחוץ  -חומות
אש ,שרתי פרוקסי ,שרתי דואר מבודדים ואמצעי הגנה נוספים הוקמו במטרה להגן על הרשת אך בשנים
האחרונות הבשילה ההבנה כי איומים פוטנציאלים עשויים לבוא גם מכיוון הבית.
ברמת העיקרון ,כל רשת מקומית נגישה לכל משתמש המתחבר אליה באופן ישיר .אם נמשיך את
האנלוגיה שפתחנו עימה ,נבין שזה לא מצב 'נחשק' במיוחד .היינו רוצים להחיל סוג של הקשחה ו\או
אימות ו\ או הרשאה ספציפיים לפני שאנחנו חושפים משאבי רשת פנימיים בפני מישהו ) akaמכשיר(
שמבקש להתחבר ל LAN-שלנו .בדיוק בשביל כך פותח  .IEEE 802.1xתקן המספק שירותי אימות,
הרשאה והחלפת מפתחות הצפנה למכשירים מסוגים שונים שמבקשים להתחבר לרשת כך שמשתמש
קצה יוכל להשתמש במשאבים ללא סיכון.
במהלך המסמך אנחנו הולכים להכיר פתרונות  NACשונים ,ללמוד על  ,EPPלצלול אל תהליך האימות של
 IEEE 802.1xוחלקיו השונים ,לדבר על פרוטוקולים שונים ממשפחת ) EAPואיזה מהם הכי טוב עבורכם?(,
לנתח פאקטות ב Wireshark-שמעוברות בתקשורת של  802.1xבין הרכיבים השונים ,לדבר לא מעט על
חולשות ,מתקפות  DOSולקנח בקינפוג שרת  ,RADIUSמכנות  + Win10מתג כדי שיממשו את הפרוטוקול.
מטרת המסמך היא פשוטה  -להסביר בקצרה על כל נושא של טכנולוגיות  NACהשונות ,להסביר כיצד הוא
מתקשר לנושא רחב יותר  EPP -ולבסוף לפרט בצורה מעמיקה על תקן  802.1xוהחלקים שמרכיבים אותו.
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להבדיל מהמאמר הקודם שפרסמתי במגזין ,המאמר הנוכחי מניח שלקוראים יש ידע בסיסי מקדים ואתם
מבינים דבר או שניים בכל הקשור לתקשורת ,חתימה דיגיטלית ,סוגי הצפנות ,פרוט'  ,TLSתעודות ,מ"ה
וטיפה קריפטוגרפיה .לאורך המאמר אני אשתדל להסביר בשורה-שתיים מושגים 'חדשים' אבל במידה
ואתם לא מבינים משהו תרגישו חופשי לפתוח גוגל ולשאול .לא כולם באותו שלב בהבנה וזה טבעי ובסדר
גמור לא להכיר הכל.

מאיפה מתחילים?
למה מתכוונים כשאומרים שאיום יכול להגיע מכיוון הבית? כאשר אדם נמצא פיזית בארגון ,הוא יכול לחבר
התקן )כדוגמת מחשב נייד( לכל נקודת רשת באשר היא .לרוב כל מה שצריך זה פורט בקיר  +כבל
 ,Ethernetולפעמים גם זה לא )במקרה של .(Wi-Fi
זה מציב בפנינו שני סיכונים גדולים  -הראשון הוא שלכאורה כל אחד יכול להתחבר לרשת ה ,LAN-להאזין
לתעבורה ,לגשת לשרתים ולספוג מידע רגיש .השני הוא שאנשים שמתחברים לרשת יכולים להדביק את
כל הרשת במזיקים שנמצאים להם על המכשיר .על מנת להתמודד עם הבעיות אלו הגיעו פתרונות ה-
 (Network Access Control) NACשמטרתם למנוע גישה "מבפנים לבפנים".
חשוב להבין שכאשר אנחנו מתייחסים ל NAC-אנחנו בסופו של דבר מדברים על  3מרכיבים עיקריים
שצריך לתת עליהם את הדעת  -הגנה על נקודות קצה ,אימות ובקרת גישה.
ישנם מספר פתרונות ) NACומלאא  vendorsשונים( אך אפשר לפרק את רובם ל 3-ארכיטקטורות
מרכזיות:
ניהול  - MACגישה זו אומרת שמכניסים גורם ניטור לרשת קיימת ומספקים לו "תקופת למידה" בה
המערכת מזהה את כל כתובות ה MAC-הנמצאות במרחב ולאחר תקופה זו ,שבדר"כ עורכת מס' שבועות
בודד ,כל כתובת  MACחדשה שרוצה להתחבר תחשב כפולש או מזיק  -ותחסם .במידה ומשתמש לגיטימי
רוצה לקבל הרשאה לרשת עליו להוסיף ידנית )או לדאוג שמנהלי הרשת יוסיפו( את כתובתו למאגר
כתובות ה .MAC-שיטה זו פשוטה מאוד למימוש ולהקמה אך כפי שבוודאי ניתן להבין ,קיימים לה חסרונות
רבים  -תחזוקה וניהול של  DBענק  +התמודדות עם  MAC spoofingהם הבולטים ביותר.
 NACמבוסס סוכנים  -לאור הטרנד החדש של חברות אבטחת המידע הגדולות בעולם לאחד את כל
מוצרי הגנת תחנות הקצה שלהן לסוכן יחיד ,גם יכולות אכיפת מדיניות נכנסות לסוכן זה .הפרטים הקטנים
משתנים מיצרן ליצרן ,אך התמונה הכוללת נשארת זהה .ברגע שיש סוכן על התחנה אפשר לבצע מספר
רב מאוד של בדיקות .לדוגמא ,האם המכשיר מכיל קובץ שאנטי-וירוס חתם עליו כמזיק? מתי היה העדכון
האחרון? בדרך כלל בפתרונות האלו ישנו שרת ,שאחראי על אימות התחנה ובדיקת הקריטריונים ,ולא
מתבצעת תקשורת ובדיקות אל מול המתגים עצמם .החיסרון בפתרון שכזה הוא שבעצם ההגנה היא על
משאבי הרשת  -ולא על הרשת עצמה .הפתרון הוא לא היקפי אלא תמיד נקודתי.
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 - Port NACטכנולוגיה זו מסתכלת על תמונת הרשת הכוללת ומנהלת את מדיניות הגישה ברמת
הפורטים על המתגים .שרת שאחראי על ניהול הפורטים מאזין לתעבורת הרשת )בדר"כ באמצעות
התממשקות  SNMPלמתגים עצמם  SSH , traps +למכונות  Linuxוכו'( ברמת התשתית של הרשת .על ידי
כך הוא יכול להשיג תמונת מצב של כל ההתקנים שחיים במרחב הרשת .כשהמידע והגישה הנ"ל בידיו
השרת יכול להתחיל לתשאל באמצעות  queriesאת המכשירים ברשת שאלות שונות  -האם אתה חלק
מה ?domain-האם למשתמש יש הרשאות  local adminעל המכשיר? האם מותקנות עלייך updated
 ?patchesאפשר להרכיב ולשאול כמעט כל שאלה עם Windows Management) WMI
 ( Instrumentationולהתחיל לקבוע תנאי סף עבור מכשירים שרוצים להתחבר ומחוברים לרשת .במידה
ומישהו סוטה מהמדיניות שהוגדרה  -מכבים לו את הפורט והוא מנותק מהרשת .דוגמא למוצר NAC
שעובד בתצורה הנ"ל .Portnox -
ארכיטקטורה נוספת של הטמעת פתרון  NACהיא  802.1xעלייה נפרט במסמך .הרעיון הכללי של
הפרוטוקול הוא לחלק את תהליך האימות לשלושה סגמנטים שונים  -לקוח ,מאמת ושרת אימות .כל אחד
מהם ממלא תפקיד בפרוטוקול ובאמצעות ההפרדה הברורה הזו ניתן לאפשר אבטחה ברמה גובהה יותר.
ניתן לקרוא בהרחבה על פתרונות  NACבמאמר טכנולוגיות  NACהמעולה של רועי חורב מגליון  4במגזין.

כולם רוצים לגלוש לפייסבוק בעבודה
 802.1xאו כפי שאומרים בעברית צחה) dot1x ,דוט-וואן-איקס( הוא פתרון  .NACאם נסכם את התת פרק
הקודם במשפט אחד NAC ,מדבר בדרך כלל על תוכנה שמטרת קיומה הוא לוודא שמשתמשים פזיזים
)ופחות פזיזים( לא דופקים את הרשת על ידי כך שהם מחברים מכשיר )שלא אמור להתחבר( לרשת ה-
 LANומשם משפיע על כל הרשת.Simple .

יותר ויותר ארגונים ומקומות עבודה משלבים פרקטיקות שמגדילות את מספר מכשירי הקצה שיכולים
להתחבר לרשת על מנת להקל על הגישה לנתונים ובכך לייעל את הפעילות של עובדי החברה .אפשר
לראות את הגידול במדיניות שונות כדוגמת (Choose Your CYOD ,(Bring Your Own Device) BYOD
) Own Deviceו (Corporate-Owned, Personally-enabled) COPE -שתופסות תאוצה בשנים האחרונות
כראייה לכך.
ארגונים מעודדים עובדים ,סטודנטים ואפילו תלמידים בביתי ספר להביא עימם את המכשירים
הממוחשבים שבבעלותם )טלפונים חכמים ,מחשבים ניידים וכו'( ולעשות בהם שימוש לצרכי עבודה או
לימוד .עלייתם של מכשירי  IoTומדיניות  BYODמעלה משמעותית את מספר וסוגי מכשירי הקצה שיכולים
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להתחבר לרשתות ארגוניות ואיתם גם הפגיעויות בשכבות הגישה אליהם ומשטח התקיפה הפוטנציאלי
של תוקף  -קווי ,אלחוטי ,וירטואלי ,ענן ו.You name it .VPN-
נוח לתת כדוגמה ארגון שבעמדות של העובדים שלו יש  0סוגים של פורטים )חיבורי  - (Ethernetשחורים
ואדומים .מצד אחד ,פ ורטים שחורים מתחברים לרשת האינטרנט הרגילה שאנחנו מכירים )למטרת מחקר
\ שירותים אזרחיים \ קנדי קראש( ומצד שני ,פורטים אדומים מתחברים לרשת פנימית של הארגון אשר
בה יהיו בדר"כ ה Repositories-של החברה ,שרתים פנימיים ,ממסדי נתונים וכו'.
צירפתי איור שמדגים את הרעיון ,הוא נכון )תקשורתית( עד כדי קבוע אבל ממחיש בצורה טובה את
הרעיון של  0עמדות נפרדות:

מה יקרה אם בטעות נחבר מחשב לפורט הלא נכון  -מחשב שחור לרשת אדומה? מחשב אדום לרשת
שחורה?
בין אם זה דלף מידע ,חדירה של וירוסים לרשת או התחברות של אינדיבידואלים לא מורשים  -במידה ולא
יהיו הגנות מותאמות ברשת ,מידע ותקשורת יוכלו לעבור בחופשיות.
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 EPPעל רגל אחת
מכשירי קצה הם כל המכשירים  /חיבורים  /פורטאלים שנגישים לרשת פנימית  -מחשבים ,שרתים,
לפטופים ,טלפונים ניידים ואפילו סביבות וירטואליות EPP .הם ראשי תיבות של .Endpoint Protection
לפעמים תתקלו במאמר או מסמך שמדבר על  (Endpoint Security) EPSולא על  ,EPPפחות או יותר
מדובר על אותו דבר כאשר  vendorsשונים נותנים לעיתים את הדגש על כך שהראשון הוא cloud-base
או  next-gen solutionבעוד שהשני הוא יותר מוצר של  .on-premisesזה לא קריטי איך בחרו לקרוא לזה
ולמעשה אין הבדל בין  EPPו EPS-וזה בסך הכל עיניין של טרמינולוגיה )אמירה אמיצה(.
לרוב ,עמדות הקצה הן החולייה החלשה ברשת  -זה לא משנה אם אתם משתמשים בשיטות ההצפנה
הכי חדשות שיש או עם מפתחות  RSA / ECCבגודל אסטרונומי ,אם המחשב קצה מריץ  Windows XPאו
משאיר פורטים פתוחים ולא מוגנים לצד האינטרנט אז שיהיה בהצלחה .זו גם הסיבה מדוע ציוד קצה הוא
וקטור תקיפה פופולארי .אם כי עמדות הקצה הן בהחלט לא המשאב הכי חשוב ברשת ,המטרה של
התוקף היא )לרוב( לא להשתלט על המכונה עצמה בלבד אלה להשיג דריכת רגל ברשת וגישה אל
משאבים חשובים.
לדעת איך להגן על מכשירי הקצה שלך זו משימה לא פשוטה .צריך לקחת בחשבון ולאזן המון נושאים
כדוגמת  -האם סביבת העבודה היא ב ?domain-האם מדובר על רשת  ?stand-aloneאיך תצורת הרשת
משפיעה על הגישה למשאבים מעמדות הקצה? האם קיימת מדיניות לעבודה מרחוק? עיקר העבודה
באמצעות תעודות מכונה או  ?credentialsאילו אנשים עובדים עם המחשבים  -טכנאים עם רקע מקצועי
או משתמשים ללא ניסיון כלל? כמה עמדות הקצה חשופות מבחינה פיזית? מה בנוגע להרשאות של
מנהלים לוקאלים? אילו מערכות הפעלה מותקנות? כיצד מפיצים עדכונים? האם יש שרת  ?WSUSאלו
התקני מדיה ) (USD, Flash, HD, CDמחברים לעמדות קצה? באיזו תדירות? יש עמדות הלבנה ו\או
השחרה? איך חיברו אותן?
המון שאלות צצות במהרה .בסופו של יום ,על מנת לתפור את חליפת ה EPP-בצורה טובה לא מספיק רק
ללכת לתופר טוב ,צריך גם לבצע הרבה מדידות .לכן ,אין זה פלא שהמון חברות בתעשייה מפתחות
מוצרים מתחרים\ משלימים עבור מערכות  .EPPחברות ענק כדוגמת Check Point, Kaspersky, McAfee,
) Symantecועוד רבים( מקדישות תשומת לב מיוחדת לכך.
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בשלב הזה אני מניח שיצא לכם כבר לחשוב לפחות פעם או פעמיים "למה הוא חופר כל כך הרבה על
מכשירי קצה ו EPP-במאמר על  "??802.1xהתשובה היא פשוטה 802.1x ,הוא פתרון  NACו NAC-הוא סוג
של  .EPPמי שלא רואה את התמונה הגדולה לא יכול להרשות לעצמו לעשות  zoomעל הפרטים הקטנים.
על מנת לפשט את ההבנה יותר ,אני הולך לעשות צעד אמיץ נוסף ולחלק את כל סוגי ה EPP-ל 2-עיקריים:
- Anti-malware .1אנטי וירוס מהווה את ההגנה הבסיסית ביותר שנוכל לספק לעמדות הקצה ומטרתו
להגן מפני כניסה של נוזקות למערכת ה IT-דרך המכונה עצמה .לכן ,בדרך כלל נתקין את התוכנה
ישירות על עמדות הקצה .מוצרים בקטגוריה יכולים לזהות נוזקות ידועות על ידי החתימות שלהן או
על ידי בחינת ההתנהגות של התוכנה החשודה .לאחר זיהוי ודאי התוכנה בדרך כלל תמחק את
הקובץ או תכניס אותו ל) quarantine-כן בקי כמו בקורונה( .תוכנת  Anti-malwareעשויה לזהות מגוון
איומים ,החל מ Ransomware ,Rootkits-וחלה באבטחת  .Anti-phishingעם זאת ,אנטי וירוסים לא
מסוגלים להרתיע ולהגן מפני מתקפות  Zero-daysאו להגן על נקודות קצה מפגיעות ברשת עצמה.
בשורה אחת  -התפקיד של תוכנות  Anti-virusהוא לאתר ולהסיר יישומים זדוניים.
 - Web browser security .2דפדפן האינטרנט נעשה יותר ויותר הממשק העיקרי שמשתמשים בו
בשביל לגשת ליישומים במסגרת העבודה .גם יישומים מבוססי ענן וגם יישומים מקומיים (on-
 ( premiseמשתמשים בממשקים אינטרנטיים .עם זאת ,דפדפנים מציבים אתגרים ביטחוניים רבים.
הדוגמה השכיחה ביותר היא שעובדים עלולים לבקר שלא במכוון באתר אינטרנט שנדבק בתוכנה
זדונית ובכך להדביק גם את הדפדפן ומשם את עמדת הקצה ואת הרשת .ישנם  0סוגים של אבטחת
דפדפן אינטרנט:
 - Web filtering .iקובע את הגישה שניתנת לאתרים וחוסם קבצי  malwareידועים .אפשר
להתקין אותו גם על עמדות הקצה וגם לבצע  deploymentברשת .סינון תעבורת רשת היא
הפתרון הכי שכיח אבל בהחלט לא הכי מתוחכם ומקיף.
 - Web gateway .iiמכיל פיצ'רים מתקדמים בהרבה מ web filtering-כמו ניתוחים אנליטיים
להתנהגות ) (Behavioral analysisעל מנת לזהות  Zero-daysאו חקירת  SSLמתקדמת )in-
 (depth SSL inspectionלזיהוי איומים מוצפנים.
- Application control .3מה תוכנות יכולות ולא יכולות לעשות בעמדת הקצה .באמצעות פונקציונאליות
של  Whitelistו Blacklist -כלי בקרת יישומים יכולים להגביל ולמנוע הרצת יישומים לא מאושרים או
תוכנות נגועות בעמדות הקצה ובכך להגן על הרשת .אתם יכולים להבין לבד שזה לא הכי מתוחכם וכי
יש הרבה בעיות בכך ,אבל היי  -זאת עוד אבן בחומה.
 - Data control .4אכיפת מדיניות בנושא שיתוף נתונים וחסימת שליחה של תוכן מסוים )על פי קינפוג(
אל מחוץ לארגון ,למשל מניעת חיבור כונן  USBלעמדת קצה ועל ידי כך הורדת רשימת כל העסקות
של החברה ו\או פרטים אישיים של הלקוחות .תוכנות  Data controlמסווגות ומנטרות על קבצים,
הודאות דוא"ל ותוכן נוסף על מנת להבטיח שרק משתמשים מורשים ניגשים ,מורידים ומשתפים
נתונים ברשת הארגון) .מישהו אמר שירביט?(
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 - Network access control .5זהו ה NAC-החביב שלנו .קינפוג נכון של  NACקובע אלו משתמשים
ומכונות יכולים לקבל גישה לתשתית הרשת .פתרונות אלה מאפשרים לתשתיות רשת שונות כגון
חומות אש ,מתגים ונתבים לעבוד עם ציוד מחשוב למשתמשי קצה ושרתי  Back Officeכדי לאכוף את
מדיניות אבטחת הרשת לפני שהם מאפשרים בכלל העברת תקשורת.

למה  EPPחשוב לארגונים וחברות בכל הגדלים?
התשובה היא פשוטה  -כסף .מערכות קצה מוגנות מונעות שימוש לא סדיר של משתמשים ושירותים,
ריגול ,הוצאת מידע רגיש מהרשת ,מניעת ומבלימת התפשטות של נוזקות בארגון ובסופו של דבר חוסכות
מלא כאב ראש לאנשי ה IT-ובכך מאפשרות להתרכז בעבודה האמיתית  -וידוא  uptimeשל כל המכשירים
בארגון תוך מתן דגש על פונקציונאליות ואופרטיביות גבוהה של אפליקציות החברה.
בנימה יותר רצינית ,כולנו יכולים ללמוד על חשיבות פתרונות  EPPואבטחת הרשת ממה שקרה לחברת
הביטוח שירביט כתוצאה מדלף המידע העצום שהודלף  /נמכר וזעזע את המדינה )או לפחות את מי שלא
שמע מימיו על 'אירועי סייבר' בקנה מידה שכזה(.
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למה  802.1xטוב בכלל?
אז ככה ,בשלב הזה אתם בטח תוהים למה אני בכלל טורח לכתוב מאמר שגולת הכותרת שלו היא
 802.1xבפרט ולא לתאר תמונה מלאה יותר של פתרונות  NACאחרים שקיימים בתעשייה .הסיבה היא
פשוטה  802.1x -הוא תקן ,הוא נתמך על ידי מספר רב של  ,vendorsהוא יחסית לא מסובך לקינפוג
ובפשטות  -הוא עוד כלי בארגז הכלים שאנחנו צריכים להכיר .בנוסף ,כשחיפשתי מידע על הנושא כחלק
משטף העבודה ,לא מצאתי מסמך כחול לבן על  802.1xש-וואלה מסביר בצורה מספקת על הנושא .אז
החלטתי לכתוב את המאמר העברי הכי טוב שיש בנושא ולעשות אותו מספיק מפורט על מנת שהוא
יישאר כזה להרבה זמן vive la Israel .אני מניח .טוב ,בואו נתחיל עם המידע פרקטי.
קודם כל ,מה זה השם הזה בכלל? למה לא לתת לו שם מפוצץ סטייל  ?Kerberosהתשובה היא פשוטה -
כי הוא תקן ב IEEE-בשכבת הקו .כל התקנים ש IEEE-הפיצו בשכבת הקו ובשכבה הפיזית במרחב ה-
 LAN\MANמתחילים ב .820-במשפחה המאוד מפורסמת אפשר למצוא את דוד  ,)820.3( Ethernetאת בן
הדוד  )820.2AE( MACsecואת אביו של  dot1xה )820.22( Wireless LAN-ועוד רבים אחרים.
כאמור 802.1x ,הוא תקן סטנדרטי של איגוד המהנדסים הבינ"ל ) (IEEEעבור בקרת גישה לרשת מבוססת
פורטים .הפרוטוקול נותן מענה הגנה בשכבת הקו )לפני שמוקצית כתובת  IPללקוח ברשת( ומספק מנגנון
אימות זהות למכשירים המבקשים להתחבר לרשת מקומית  -קווית ) (LANואלחוטית ) .(WLANבפרוטוקול
מעורבים  3גורמים  -המבקש ) ,(supplicantהמאמת ) (authenticatorושרת אימות .האימות מתבצע
באמצעות .(Extensible Authentication Protocol) EAP

[מקור]cisco :

שימוש נכון ב  802.1xמציב אותו כ golden standard-באבטחת אימות .הוא יכול למנוע מתקפות Man-in-
 ,the-Middleגניבת  ,credentialsומתקפות  Evil Twin proxiesשבמסגרתן פותחים חיבור  wi-fiזדוני
למטרת הסנפת התעבורה היוצאת.
) dot1xמקובל מאוד לקרוא לו גם ככה( מספק תמונה רחבה יותר של הרשת מכיוון שתהליך האימות
מספק דרך לקשר בצורה חד ערכית מכשיר )של משתמש מזוהה( עם כתובת  ,IPכתובת  ,MACמתג
ופורט .איגוד וריכוז כל הישויות הללו תחת ישות אבסטרקטית אחת מקל משמעותית לביצוע ,audits
סטטיסטיקות של השימוש ברשת ,פורנזיקה ו .troubleshooting-בנוסף ,התקן מאפשר למנף את תהליך
האימות בצורה דינאמית ולהקצות שירותים ייעודיים על פי סוג המשתמש .למשל ,משתמש מסוים יכול
לקבל גישה ל VLAN-ספציפי או לקבל הרשאות מתאימות במיוחד עבורו ובכך לאכוף את עיקרון Least
) Privilegeלדוג' משתמש שזקוק רק לקרוא נתונים מ DB-ברשת יקבל רק הרשאות קריאה ולא הרשאות
כתיבה ו/או הרצה(.
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עם זאת ,בין החסרונות המרכזיים של  dot1xניתן למצוא:
 - Legacyברירת המחדל של  802.1xלא מאפשרת  network accessלעמדות קצה שלא יכולות לבצע
אימות בגלל שהן לא תומכות בתקן .במקרה כזה יש לאפשר למכונות  legacyלהשתמש במנגנון חלופי
כדוגמת  (MAC Authentication Bypass) MABאשר מהווה אמצעי לניהול ) MACאותו הצגנו מקודם( או
אימות דרך .web
 - Delayלא אוהבים לחכות? באסה לכם .בברית המחדל  dot1xלא תומך בנתינת כל שמץ של גישה לפני
שתהליך האימות הסתיים .עמדות קצה שצריכות גישה דחופה לרשת חייבות להיות מסוגלות לבצע
 802.1xבשלב ה boot-up/ link-up-או להשתמש במנגנון אחר.
אבטחת  dot1xיכולה להשתנות מאוד בהתאם לשני גורמים .הראשון הוא האם משתמשי הקצה נדרשים
לקנפג את המכשירים שלהם בעצמם או לא .תהליך הקינפוג מצריך ידע על מנת להטמיע את הפרוטוקול
וטעות בהגדרות עלולה לספק לתוקף משטח תקיפה .לכן ,מומלץ מאוד להשתמש בתוכנת  802.1xייעודית
להטמעה .המשתנה השני תלוי באופן בו הארגון מממש את האימות  -על בסיס  credentialאו על בסיס
 .certificateלדוגמה ,אימות  Certificate-base EAP-TLSמאלץ את המשתמשים לעבור הרשמה\ תהליך
אימות פנימי מה שמבטיח כי המכשירים שלהם מקונפגים כהלכה אבל כמובן כולל את כל הoverhead-
שכרוך בתעודות  -הנפקה ,ניהול ,בקרה ,מדיניות מסודרת וכו'.
מבחינה פיזית 802.1x ,יכול לפעול בשני מצבים שונים:
 - Single Host Modeלאחר אימות ה  supplicantמול הפורט רק תעבורה שמגיעה מה MAC -שעבר
אישור מאושרת לעבור דרך הפורט.
 - Multi-Host Modeלאחר אימות ה  supplicantמול הפורט כל תעבורה שמגיעה מהפורט מאושרת.
שני המצבים מאפשרים ל 802.1x supplicant-אחד לאשר פורט אחד ,לאחר אישורו אף  supplicantנוסף
לא יכול לעבור אימות עד אשר הראשון מתנתק.
כמו כן ,כאמור ,לפני שמכשיר הקצה מזדהה ומקבל הרשאות שום תעבורה לא יכולה לעבור ממנו ואליו
ברשת .ובכן זה לא מדויק .מכיוון שקינפוג של כל הסיפור לא כזה פשוט יש  3שלבים של מימוש על מנת
להקל את המעבר ל 802.1x-ולאפשר  trouble-shootingנוח.
 - Monitor mode .1כאשר מקנפגים את המתגים גם עם  802.1xוגם עם MAC Authentication ) MAB
 (Bypassומתעלמים מתגובות שרת ה) RADIUS-שרת האימות( ומאפשרים את החיבור לרשת ללא
התייחסות לתוצאות של שירות האימות .נשמע דבילי אבל כן ,זה קיים ונפוץ.
 - Low Impact mode .2כשמו כן הוא ,מאפשרים תעבורה בסיסית של רק ) DNS / DHCP / ADבשביל
להיות עדיין מסוגלים לבדוק קיפוגים כלליים ברשת( וכל חיבור שידרוש משהו מעבר לזה יידרש לעבור
אימות מלא.
 - Secure mode .3רק תעבורת  EAPoLיכולה לעבור עד לאימות מלא )המצב הדיפולטיבי(.
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ממה  802.1xבנוי בתכל'ס
בתקן מעורבים שלושה גורמים  - supplicant, authenticator, authentication server -שרת אימות,
מאמת ולקוח .בדרך כלל שרת האימות יהיה שרת מסוג ) RADIUSמושג חשוב נוסף ,יוקש לו תת-פרק קצר
בפני עצמו למי שצריך ,אם מכירים את הנושא מוזמנים לרפרף עליו במהירות( ,המאמת יהיה מתג והלקוח
יהיה מכשיר קצה )מחשב שולחני ,טלפון חכם ,לפטופ וכו'( .באמצעות יחסי גומלין בריאים הם מאפשרים
למערכת לאמת חיבור של משתמש קצה ולאפשר לו גישה למשאבים פנימיים.

[מקור]https://www.securew2.com/solutions/802-1x :

שחקנים מרכזיים בפרוטוקול:


 ,Extensible Authentication Protocol - EAPזה למעשה הפרוטוקול שנמצא בליבה של .802.1x
הפורמט של ההודעות ושל ה framework-שמספק את הדרך לישות המאמתת לנהל משא ומתן על
שיטת האימות ) (EAP methodביחד עם ה) supplicant-המכונה שמבקשת להזדהות(.



 - EAP methodהדרך שבאמצעותה מתבצע האימות ,כלומר ,כיצד המכונה שמבקשת להזדהות
צריכה לספק את ה credentials-שלה לשרת האימות באמצעות ה .EAP framework-מטודות EAP
שכיחות הן  EAP-TLSו) PEAP-MSCHAPv2-לא ,זאת לא שגיאת כתיב ,נרחיב [מאוד] על כך בהמשך(.



 ,EAP over LAN - EAPoLשיטת כימוס ) (encapsulationהמשמשת לשינוע הודעות ה EAP-מהמכונה
המבקשת להזדהות אל המתג המאמת ברשת EAPoL .הוא פרוטוקול בשכבה .0



 - RADIUSהסטנדרט המקובל ביותר לתקשורת בין המתג המאמת לשרת האימות .המתג מוציא את
ה EAP payload-מפאקטת ) EAPoLבשכבה  (0ומבצע לו אנקפסולציה בפאקטת ) RADIUSבשכבה (4
וכך למעשה הוא מגשר בין המכשירים ושכבות העבודה השונות.
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הסבר מעולה על שרתי RADIUS
אני חושב שזה מספיק חשוב לצבור את ההבנה על שרתי  RADIUSומטרתם בשביל לעצור שנייה ולתת
עליהם את הדעת .אני מאמין שרוב מי שקורא את המאמר הזה יודע ברמה כזו או אחרת על מה מדובר
אבל מטרת התת פרק הנ"ל היא בעיקר ליישר קו )גבוה( ולתת הבנה בסיסית\ מבוא לנושא למי שחסר.
 ,Remote Authentication Dial-In User Service - RADIUSאו אם אתם מעדיפים בעברית צחה  -שירות
משתמש לאימות מרחוק בחיוג .כלומר ,מדובר בפרוטוקול רשת של  client-serverשרץ ברמת האפליקציה
)שכבה .(4
בכללי ,שרת  RADIUSלוקח את תפקיד "השומר" ברשת של הארגון; בזמן שמשתמשים מתחברים לרשת
הארגון הוא מאמת את זהותם ומאשר להם גישה )בהרשאות המתאימות( לרשת .משתמש זכאי לגישה
לרשת משרת ה RADIUS-רק לאחר שהוא הוכיח את זהותו  -באמצעות תעודה דיגיטלית ,שם משתמש
וסיסמה או  credentialsאחרים.
 RADIUS Clientהוא רכיב רשת )כדוגמת רכז  ,VPNנתב או מתג( שאחראי על האימות של משתמשים.
 RADIUS Serverהוא התהליך שרץ על שרת  UNIXאו  Windowsומאפשר לנו לנהל את הפרופילים של
המשתמשים ב DB-אחד מרוכז .כלומר ,הוא רואה ושולט על מי יכול להתחבר לרשת.
כש user-רוצה להתחבר ל RADIUS Client-ה RADIUS Client-לוקח את הבקשה ושולח אותה לשרת.

[מקור]https://forum.huawei.com/enterprise/en/how-to-configure-the-radius-authentication/thread/450231-861 :
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העבודה של שרת הרדיוס תלויה באופן ישיר בטבע של ה ecosystem-של הרשת .עם זאת ,לכל השרתים
יש יכולות  (Authentication, Authorization, Accounting) AAAובחלק מסוגי ה ecosystems-השרת
רדיוס יכול לשמש כ proxy client-לשרתי רדיוס אחרים.
בדרך כלל ,ספקי שירותי אינטרנט ) (ISPמשתמשים בשרת  RADIUSלביצוע משימות אישור ,הרשאה
וחשבונאות .הפרוטוקול משתמש ב UDP-כפרוטוקול בשכבת התעבורה ועושה שימוש בפורט 2820
לאימות ו 2823-לחשבונות .בכללי ,ניתן לתאר את שלבי  AAAבקצרה לפי התפקיד של כל שלב:


שלב אימות :השרת מוודא את ה credentials-בממסד נתונים מקומי



שלב הרשאה :השרת קובע אם לאשר בקשה לגישה למשאב וכתובת  IPמוקצית ללקוח.



שלב חשבונאות :איסוף מידע אודות השימוש במשאבים למטרת ניתוח מגמות ,ביקורת חשבונות,
חיוב עבור זמן ההפעלה או הקצאת עלויות.

שאלה לגיטימית שבוודאי עלתה לחלקכם היא  -מדוע בכלל  802.1xצריך שרת ?RADIUS
ובכן ,צריך להיות מישהו ברשת שיאמת כל הנתונים של המשתמשים שמתחברים ברמת ה LAN-וספוילר -
זה לא יכול להיות המתג ,הוא גם ככה עמוס ובדר"כ לא עושים אותם חזקים מספיק .כאילו ,זה יכול להיות
הוא אבל זה יהיה חייב להיות  APחזק בטירוף ,כמו במקרה של אימות ) (pre-shared key) PSKוגם אז
במקרה של  802.1x ,WLAN serviceהוא פשוט הפתרון המלא והמומלץ יותר( .אופן הפתרון הוא פשוט,
להכניס ישות לרשת שזה יהיה כל העבודה שלה .היא תדע לדאוג לכולם ולהיות אמא טרזה בכל הקשור
לאימות וניהול.
חלקכם מכירים בוודאי את פרוטוקול  DIAMETERשהתפתח מ RADIUS-וכולל שיפורים בפרוטוקול כגון
שימוש בחיבור יציב יותר של ) TCPבמקום  (UDPאו  SCTPואבטחה גבוהה יותר הודות ל.TLS-

אז מה שרת  RADIUSיודע לעשות?
ובכן ,הרבה דברים .בין אם זה לתעד פעולות ניהוליות )בקשות אימות ,מצב חשבונות ועוד( לקובץ  txtאו
לשרת  DBשל  , SQLיצירת קובץ תיעוד לוגים חדש לפי זמנים )יומיומי ,שבועי ,חודשי או כאשר הקובץ
מגיע לגודל מסוים( ,לבצע פילטור לכתובות  IPוכולי או בין אם אלו פוליסות התחברות  +פוליסות רשת
שאנחנו כמנהלים הגדרנו.
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דוגמאות לקינפוג פוליסות:


הגבלות מבוססות זמן ויום  -למשל ,לאפשר לכל העובדים בחברה להתחבר רק בשעות העבודה
הקונבנציונאליות ) (4:22-02:22למשאבי הרשת ומחוץ השעות הללו לא לאפשר לאף משתמש
להתחבר ,כולל בסופ"שים:



הגבלה על סוגי ה media-דרכם ניתן להתחבר לרשת  -לאפשר חיבור מרחוק של  VPNולאמת רק
חיבורים של :Wireless + Ethernet
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הגדרות על סוג ה tunnel-שבאמצעותו משתמש יוכל להתחבר:

טוב ,זה כבר לא רלוונטי אם אכתוב על כל פוליסה ,אז לנוחיותכם ,לקחתי  Screenshotשל כל הפוליסות
הכלליות שניתן לקנפג .תרגישו חופשי לעבור ולשאר מתי כל אחת מהן רלוונטית:
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אלו בהחלט לא מעט אופציות .קינפוג פוליסות אכן מציג פונקציונאליות גבוהה ומנהל רשת שמכיר את
האופציות בצורה איכותית יעניק נגישות וניהול טובים יותר .במיוחד במקרה של הצלבת פוליסות.
בכל מקרה ,לעניינו  -בהמשך המאמר נקים שרת  Radiusבעצמנו על מכונה וירטואלית ונקנפג אותו
בהתאם לחוקות .802.1x

 (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

70

הבנת תהליך  - 802.1xקדימה צוללים
בשביל לנסות לפשט כמה שיותר את ההבנה של הצד הפרוטוקולי-תקשורתי שמאחורי התהליך אני הולך
להציג  3רמות שונות של ניתוח:


הרמה הראשונה הולכת להציג דיאגרמה כללית שמתארת את התהליך האבסטרקטי של  .802.1xהיא
לא הולכת להתעמק יותר מידי בפרטים מינוריים או בתהליך האימות אלא להציג שלבים כלליים של
התקן.



הרמה השנייה הולכת להציג דיאגרמה עשירה יותר ו'עטורת פרטים' שמתארת באופן מלא את
התהליך עם פרוטוקול אימות נבחר  .PEAP -כאמור ,ישנם מספר פרוטוקולי  EAPאשר באמצעותם
ניתן לבצע את התהליך .אני בוחר להציג דווקא את  PEAPמכיוון שהוא הנפוץ ביותר לבחירה במכונות
מסוג  .Windowsהניתוח ברמה הנ"ל הולך להיות מלא יותר אך עדיין לא שלם.



הרמה השלישית והאחרונה עתידה להציג את הכניסה לפאקטות שאשכרה עוברות בתהליך האימות
באמצעות  Wiresharkוניתוח שלהן .אנחנו הולכים להסתכל על מכשיר סמארטפון מסוג Huawei
שמגיע להתחבר לרשת ומתג  Cisco Merakiמאמת אותו אל מול שרת  .Cisco ISEאת הניתוח ברמה
הנ"ל אנחנו נפרק ל:0-


 - unoהתקשורת של הסמארטפון מול המתג



 - dosהתקשורת של המתג מול שרת האימות

ההבנה של כל רמת ניתוח תאפשר הבנה טובה יותר של הרמה שאחריה כאשר זה די בטוח לומר שאם
הבנתם את רמות  0ו 3-במלואן  -הבנתם את התהליך כולו.
יאללה נתחיל.

 (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

72

רמה  - 0דיאגרמה כללית שמתארת את התהליך האבסטרקטי של :802.1x

אז מה אנחנו רואים בעצם?
לקוח )מכשיר קווי או אל-חוטי( מתחבר לראשונה לפורט במתג שפרוטוקול  802.1xפועל בו .לאחר מכן,
הלקוח )ביתר דיוק התוכנה שיושבת על הלקוח  -ה (supplicant-שולח הודעת  EAPoL Requestלמתג על
מנת להודיע לו כי מכשיר קצה רוצה להתחבר לרשת.
המתג )שמשמש כמאמת  (authenticator -שולח פאקטת  EAPבה הוא מבקש מהמכשיר להזדהות.
כאשר הלקוח עונה לו ,המתג מעביר את ההודעה לשרת האימות בתוך פאקטת  .RADIUSמתקיים חילוף
הלוך-חזור של הודעות  Challenge-Responseבין השלושה כאשר בסופן הלקוח מקבל )או לא מקבל(
אישור חיבור לרשת.
המכשיר חי ברשת עד שנמאס לו ו\או הגיע הזמן ללכת הביתה ואז הוא מתנתק על ידי שליחת הודעת
 EAP Logoffאשר מאותתת למתג להחזיר את הפורט למצב  .unauthenticatedפשוט ,לא?
לאחר שהבנו את הצורה הכללית ,ניקח עוד צעד קדימה ונראה כיצד נראה תהליך אימות המלא )כמעט(
של  802.1xבאמצעות .PEAP
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רמה  - 2דיאגרמה 'עטורת פרטים' שמתארת את תהליך  802.1xעם פרוטוקול אימות נבחר :PEAP -

ובכן ,זה בהחלט נראה מאיים יותר .בכל מקרה ,אני מבטיח שמה שמוצג פה לא 'הרבה' יותר מורכב ממה
שהוצג בדיאגרמה הקודמת .נתחיל.
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ראשית ,אני מקווה שזה ברור לכולם כי לפני שהתהליך בכלל התחיל היה צריך להעביר למשתמש את ה-
 credentialsשלו  +את התעודת שרת ולקנפג אותה ב certmgr.msc-במכונה של הלקוח כך שכאשר ה-
 supplicantיקבל את התעודה של השרת הוא ידע לסמוך עלייה .בסופו של יום מחשבים הם גושי ברזל
שיעשו מה שאנחנו אומרים להם אז חשוב להגיד להם הכל בצורה ברורה.
את תהליך האימות של  802.1xהמבוסס על  PEAPאפשר לחלק ל 2-שלבים :אתחול ) ,(initiationאימות
) ,(authenticationהרשאה ) ,(authorizationניהול ) (Accountingוחיסול ).(termination
שלב האתחול ) (2-4bמתחיל כאשר המאמת מזהה מכשיר חדש שמנסה ליצור חיבור ) Link upבפורט(
אך קיימת אופציה בה גם ה supplicant-יזום בעצמו את המצב .פורט האימות מוגדר במצב
” “unauthorizedומאפשר רק תעבורת  ,802.1xכל ניסיון לחיבור אחר יושמט .מנקודת מבטו של המתג,
לאחר שהוא מזהה חיבור הוא שולח הודעת  ,EAP Request Identityכלומר הוא שואל מי הישות
שמבקשת להתחבר .אם המתג לא מקבל תשובה הוא מחל לשלוח את הבקשה בפרקי זמן קבועים )ניתן
לקינפוג(.
ה supplicant-ישלח הודעת  EAPoL Start frameעל ההתחלה )כמו שנתון בדיאגרמה( כאשר נרצה להאיץ
את התהליך או במקרים בהם תוכנת ה supplicant-לא מוכנה עדיין לענות ל EAP Request-מהמתג
)לדוגמא כאשר מחברים את המכונה לפורט כשהיא עדיין במצב  (bootוגם כאשר מדובר בחיבור לא קווי
)כדוגמת  (Wi-Fiבו המתג לא יכול לזהות שינוי במצב ה .Link-כאמור 802.1x ,מותאם לאימות מכשירים
קווים ואל-חוטיים כאחד.
ההמלצה הרווחת היא לקנפג את תוכנות ה supplicant-לשלוח הודעת  EAPoL Startבעצמן.
שלב האימות ) (4b-16הוא השלב המרכזי בתהליך וללא ספק אפשר לראות לפי האורך שלו שהוא אכן
מהווה את הנתח הכי מרכזי בפרוטוקול .המתג )שלוקח את תפקיד המאמת בסיפור( משמש כמתווך בין
המכשיר קצה לשרת אימות  -הוא לוקח את הודעות ה ,EAP-מפרק את ה ,payload-עוטף אותו בהודעת
 RADIUSושולח את הפאקטה לשרת .תהליך דומה קורה בכיוון ההפוך  -מהשרת ללקוח.
שלב האימות חשוב מכיוון שבמהלכו נקבעות  0נקודות מרכזיות שמשפיעות באופן ישיר על אבטחת
הפרוטוקול:


נקבעת ה - EAP method-תצורת החיבור שבמהלכו הלקוח ישלח  credentialsעל מנת להזדהות אל
מול השרת .תצורת האימות יכולה להתבסס על סיסמא ,תעודה token ,וכו'.



לפני שליחת ה ,credentials-השרת והלקוח מסכימים בניהם על התווך דרכו המידע עובר בתעלת TLS
מוצפנת בתור .hash

בדוגמה שבדיאגרמה התצורת  EAPשנבחרה היא  PEAPעם  Challenge/ Responseשל EAP-MS-
.CHAPv2
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הלקוח יכול לקבל את השיטה ולהיענות ל"אתגר" ,או לדחות אותה באמצעות שליחת ) NAKקיצור של
 (Negative Acknowledgementושלוח את שיטת ה EAP-בה הוא מוכן להתאמת .ברמה הבאה ,נסביר
)ונדגים( את כל הקטע הזה במהלך שנעקוב אחרי המעבר של הפאקטות.
כלומר ,אנחנו בוחרים  (PEAP Phase 1) EAP-Methodשבאמצעותה נעביר פאקטות  EAPשישמשו את
המערכת לאימות באמצעות שליחת  Challenge/ Responseבצורה מוצפנת ).(PEAP Phase 2
שלב האימות מסתיים כאשר השרת שולח הודעת  successאו  failureוזה הסימן לתעלת הTLS-
להתמוסס.
בשלב ההרשאה ) ,(07-18, 19-23במידה והלקוח סיפק  credentialsתואמים ,שרת האימות מחזיר
הודעת  RADIUS-Access-Acceptעם  payloadשל הודעת  .EAP-Successזה מסמל למתג הגישה לפורט
מאושרת למכשיר הנ"ל.
בנוסף ,שרת האימות יכול )אך בהחלט לא חייב( לספק גישה דינאמית לרשת ) Dynamic network
 (accessבאמצעות פוליסה שקונפגה אצלו מראש )גישה ל VLAN-ו\או  .(ACLדוגמא כזו יכולה להיות
הוראה להתחבר ל VLAN-כזה או אחר במידה והמכשיר הזדהה בצורה מסוימת .במצב בו לא מסופקת
פוליסת רשת דינאמית המתג פשוט יפתח את הפורט עם הודעת האישור להתחברות .אופציה זו פחות
מומלצת ולכן כשנממש את הפרוטוקול בעצמנו ניצור -VLAN 3ים שונים עבור קבוצת מכשירים שצלחו את
האימות ,קבוצה למכשירים שסיפקו  Credentialsלא מתאימים וקבוצה למכשירים שאין באמצעותם יכולת
להזדהות עם .EAP
אם ה credentials-שמכשיר הקצה סיפק לא מאושרים )או במידה והשרת זיהה את זהות המכשיר וקבע
כי לפי הפוליסה הקיימת הוא לא ראשי לקבל גישה לרשת( ,השרת יחזיר הודעת RADIUS Access-Reject
עם  payloadשל  .EAP-Failureהודעה זו תאותת למתג לא לאשר את פתיחת הפורט למכשיר .בהתאם
לאיך שקונפג המתג ,הוא עשוי לנסות לאמת שוב את הלקוח ו\או להעביר את הפורט לAuth-Fail VLAN-
ו\או לנסות שיטות אימות נוספות )מבוסס  MACוכו'(.
אחרי שלב האימות מגיע תהליך ה .(21-03) 6-Way Handshake-הפרדתי בכוונה את השלבים השונים
)במקום לכתוב  24-03ישירות( מכיוון שזה נושא שפתוח לפרשנות האם הוא חלק מ 802.1x-או לא.
התת-תהליך הנ"ל מורכב מ 6-החלפת הודעות בין ) access pointהמאמת בסיפור שלנו( לבין תוכנת ה-
 .supplicantמטרת התהליך היא פשוטה  -ליצור מפתחות הצפנה אשר באמצעותם יוכלו להצפין את כל
ה Data-שעובר בתווך אלחוטי .התהליך עצמו לא מסובך אבל כניסה אליו פחות רלוונטית לנושא המאמר.
בשלב הניהול )אשר לא מופיע כלל בדיאגרמה( במידה והמתג מסוגל להכיל פוליסות ניהול שונות ,הוא
יכול לשלוח הודעות  RADIUS Accounting-Requestלשרת האימות עם נתונים בנוגע ל session-עם
מכשיר הקצה .הודעות אלו נשלחות בד בבד ל sessions-שקיבלו הרשאה בצורה דינאמית והרשאת חיבור
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לוקאלית .כלומר ,שלב הניהול מתבצע באופן רציף לאורך חיי החיבור )ולכן לא הופיע בדיאגרמה( ודוגם
אותו מעת לעת ובכך מספק לשרת אימות את שם מכשיר הקצה ,כתובת ה ,MAC-כתובת  ,IPסוג האימות
עליו התבסס החיבור ואפילו סטטיסטיקות ולוגים.
שלב חיסול הקשר )לא מופיע גם( הוא חלק חשוב בתהליך האימות של  .802.1xעל מנת לוודא את
היושרה של ה session-המאומת ,כל החיבורים חייבים להימחק לגמרי כשמכשיר הקצה מתנתק מהרשת.
חיבורים שלא מנותקים במידי עלולים לגרור לפגיעה באבטחה ) .(no shit Sherlockבמצב אידיאלי ,חיסול
הקשר מתרחש עם ניתוק מכשיר הקצה אך קיימים מקרים בהם החיבור אינו ישיר אלא עקיף ,כדוגמת IP
) Phonesב (VOIP-ושימוש ב) Hub-פיזי או וירטואלי( .על מנת להתגבר על מקשות אלו קיימים מספר
מנגנוני  terminationלפרוטוקול כגון ביצוע  Link downבאופן ישיר לפורט ,שימוש בהודעות EAPoL Logoff
ו\או  ,proxy EAPoL Logoffשימוש בפרוטוקול  (Cisco Discovery Protocol) CDPשבאופן פעיל בודק את
מצב החיבור ואחרון חביב ,שימוש ב Inactivity Timer-שמכבה את הפורט באופן אוטומטי לאחר שלא
מתקבלת ממנו תעבורה במשך זמן מקונפג .כמובן ,לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות שלה.
נקודה שחשוב להבין היא ש dot1x-מגן על הפורטים הפיזיים של המתג ,לא מדובר על פורטים UDP\TCP
אלא אשכרה על פורטים במתג שכל אדם )בעל גישה פיזית למתג( יכול לבוא ולחבר את המחשב שלו
אליהם .זו גם הסיבה מדוע  dot1xמורכב  -אנחנו מספקים גישה פיזית לחומרה באמצעות תוכנה .חייבים
להיות הרבה מנגנוני בטיחות ובקרות איזון ביניהם.

רמה  - 3הפאקטות שאשכרה עוברות בתהליך וניתוח שלהן:
כאמור ,התת-פרק הקרוב הולך להתחלק ל 0-חלקים:
 ניתוח התקשורת בין מכשיר הקצה למאמת
 ניתוח התקשורת בין המאמת לשרת האימות
אנחנו הולכים לעבור על חלק מהפאקטות שהוקלטו בזמן התהליך של  802.1xולנתח מה בעצם קורה שם
"באמת".
את קצבי ה pcap-של התקשורת בין הלקוח למאמת ובין המאמת לשרת אימות ניתן למצוא בנתיב
המצורף ,תרגישו חופשי להוריד את הקובץ ולעבור על הניתוח שלב אחרי שלב ביחד:
https://drive.google.com/drive/folders/0B4-AWwD5siI1VFVTU01aV3QxWHc
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ניתוח התקשורת בין מכשיר הקצה למאמת


לקוח :טלפון  - Huawei Nexus 6Pכתובת 00:9a:cd:b7:c9:f0 :MAC



מאמת - Cisco Meraki MR33 :כתובת e2:55:2d:f2:d1:54: MAC

נסתכל על קובץ ה.pcap -
על מנת לסנן את כל הרעש שלא רלוונטי אלינו נגדיר  3מסננים  -פרוטוקול התקשורת  ,EAPoLכתובת ה-
 MACשל הלקוח והכתובת של המאמת )חידוד קל  -נשתמש ב wlan.addr-מכיוון שזה חיבור אלחוטי,
במידה והיה מדובר בחיבור קווי היינו משתמשים ב .(eth.addr-נקבל:
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החלק של  EAPoLבתקשורת עשוי להשתנות בהתאם לסוג האימות בו משתמשים .בדוגמא הזו התעבורה
שהוקלטה הייתה של  .EAP-PEAP w/EAP-MsCHAPv2הסנפה של פרוטוקול  EAPהמבוסס על יצירת
) tunnelכדוגמת  (EAP-TTLS ,TLS-EAPהייתה נראית דומה.
נתחיל לנתח את התקשורת:
ראשית ,נוכל לראות כי הטלפון סרק אקטיבית ושלח  probe requestלכל התחנות הקרובות )(broadcast
וחיפש האם קיימות רשתות  802.11לידו .המאמת קלט את האות ושלח לו בקשה לאימות )למרות
החיבור  ,802.11אימותים מסוג  802.1xאו  WPA/WPA2מחייבים החלפת מפתחות דינאמית לפני החלפת
מידע(:

לכן ,לאחר החיבור הראשוני של  ,820.11אפשר לראות בפאקטה  04כי המאמת )(Cisco Meraki MR33
שלח פאקטת  EAPoLמסוג  0x888eמה שמעיד שזו פאקטת אימות  802.1xוכי הוא שולח בקשה לזיהוי
משתמש המכשיר שרוצה להתחבר לרשת:

חדי העין אולי שמו לב שרשום פרט מעניין נוסף  -גרסת האימות של  .802.1x-2004 :dot1xמה זה?
מדובר באופרציה של הגדרת פורטים .קיימים שני סוגים של הגדרת פורטים – .0222&0226
 :802.1x-2001במתג מוגדרים  0סוגים לוגיים לפורט עצמו  -מאומת או לא מאומת .כל עוד הפורט לא
מאומת ,לא ניתן לשלוח ולקבל ) Dataימנע מעבר של פרוטוקולים גבוהים יותר( ורק הודעות  EAPoLיוכלו
לעבור בחיבור הנתון.
 (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

79

 :802.1x-2004אותו רעיון כמו  0222רק מצד ה - supplicant-כעת הלקוח לא יאשר שימוש ומעבר של
פרוטוקולים אחרים אם תהליך האימות לא הושלם במלואו וזאת במטרה למנוע  Data leakageבמקרה
והמכשיר יתחבר לרשת לא בטוחה .שימוש ב 802.1x-2004-מתאשר כאשר נבחרת תצורת EAP
שמאפשרת אימות הדדי.
במקרה הנ"ל ,מכיוון שהמתג שלח את ההודעה לתוכנת ה supplicant-שרצה על מכשיר הטלפון ,הוא
'עשה בשבילה את העבודה' ואמר מראש שהוא לא מתכוון להעביר או לקחת ממנה מידע שלא לצורך
האימות.
הטלפון )תוכנת ה (Supplicant-ענתה שהזהות שבשימוש היא ”:“employee alex

ניתן לראות שסוג האימות השתנה וכעת הוא  802.1x-2001וזאת מכיוון שכעת הטלפון פונה למתג .לאחר
קבלת הזהות של המכשיר ,המאמת )המתג( "מציע" לבצע את האימות ב :EAP-TLS

ב  IEEE 802.1xפרוטוקול  EAPמספק דרך ללקוח ולמאמת לבצע משא ומתן על תצורת אימות  EAPבה
יוגדרו סוגי האישורים ) (credentialsואופן הגשתם מהלקוח לשרת.
 " Extensible" .Extensible Authentication Protocol - EAPמציין כי ניתן להרחיב את הפרוטוקול על ידי
הוספת שיטות  EAPנוספות .שיטות אימות נפוצות של  EAPהמשמשות ב 802.1x-הן EAP-) EAP-TLS
 (Transport Layer SecurityוProtected EAP-Microsoft Challenge Handshake ) PEAP-MSCHAPv2 -
.(Authentication Protocol version 2
ברמה הדיפולטיבית ,כמו בפרוטוקולים אחרים ,שני הצדדים יבחרו בפרוטוקול המאובטח והחזק ביותר
שהם מכירים.
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בחלק מהמקרים ,תלוי בקונפיגורציה של שרת ה ,RADIUS -הלקוח ראשי להציע  EAP methodבה הוא
רוצה לערוך את האימות ,השרת מנגד יכול לבחור אם לשים עליו פס או לא .במידה והשרת לא מעוניין
בכך ,תהליך משא ומתן יכשל והשרת יענה בהודעת .Access-Reject/EAP-Failure
נחזור למקרה הנ"ל )להזכיר ,כרגע אנחנו מסתכלים רק על התקשורת בין המאמת ללקוח ללא צד שרת(:
הלקוח עונה  ,(negative acknowledgment) NAKכלומר הוא לא מעוניין לבצע את האימות ב .EAP-TLS
ומציע לערוך אותו דווקא באמצעות .EAP-PEAP

המאמת שולח את ההודעה שקיבל מהלקוח לשרת ומחזיר את ההודעה שהשרת ענה  "-סבבה נערוך את
האימות ב."PEAP -

לאחר שנקבעה תצורת האימות ,השרת יציג ללקוח את התעודות ) .(certificateבשלב הזה המשתמש
ראשי להחליט שהוא לא סומך על התעודה ולבטל את ההתקשרות.
עם זאת ,בדוגמא הנ"ל הלקוח סומך על הסרטיפיקציה של השרת ושתי נקודות הקצה מאבטחות את טווח
התקשורת עם .TLS tunnel
בפאקטה  38אפשר לראות את תחילת תהליך החלפת המפתחות בו הטלפון שולח ","Client hello
בהודעה יש מספר מאפננים ומידע אודות הלקוח שישמש את השרת בהמשך בתהליך ההתקשרות.

 (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

80

אני לא הולך להיכנס לעובי הקורה בכל הקשור לתהליך האימות ב TLS Handshake-ושיטת יצירת ה-
 .tunnelהקדשתי לכך פרק שלם )ומעולההה( במאמר הקודם  -עמ' .62-68
בפאקטה  68השרת עונה ב “server hello” -ושולח את הסירטיפקציות שלו ובנוסף את המפתח.

)Supplicant (phone

מכיוון שכעת נוצרה  TLS tunnelהתעבורה מוצפנת ולכן לא נוכל להתבונן בתוך מה שקורה מבחינת ניתוח
הפאקטות של תהליך האימות ) .(Welp.. Bummerכראייה נוכל לראות שכעת  Wiresharkסיווג את
החבילות כ .“Application Data” -בכל מקרה ,תמיד יהיה לנו את התיאור בדיאגרמה של רמה  0מלפני 8
עמודים.
 ,All in allלאחר שהאימות הפנימי באמצעות  MSCHAPv2הסתיים והמנהרה התמוטטה ,בפאקטה 48
נוכל לראות שמתקבלת ההודעה " "Successבפרוטוקול  EAPבלבד ,מה שאומר שתהליך האימות הושלם
בהצלחה.

במידה והיה מדובר במכשיר קווי התהליך היה מסתיים פה והמשתמש היה יכול להתחיל לקלוט ולשדר
מידע ,אולם מכיוון ומדובר במכשיר אלחוטי )טלפון סלולרי( ,נוצר  -way-handshake6ליצירת מפתחות
מוצפנים לתקשורת בטוחה .אפשר לראות זאת בפאקטות .82,80,82,84
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ניתוח התקשורת בין המאמת לשרת האימות (:)RADIUS server


מאמתIP: 22.22.2.220 - Cisco Meraki MR33 :



שרת אימותIP: 22.22.2.34 - Cisco ISE server :

בשלב הזה של הניתוח נסתכל על הודעות  .radiusהודעות אלו בדרך כלל לא מוצפנות אלא אם עושים
שימוש ב AES-KeyWrap-או ב .RADSEC-כאמור ,בדוגמא נסתכל על הודעות לא מוצפנות.
כפי שנאמר מקודם radius ,משתמש ב UDP-כפרוטוקול בשכבת התעבורה ועושה שימוש בפורט 2820
לאימות וב 2823-לחשבונות )קיימת ווריאציה בה פורט  2462משמש לאימות ו 2464-לחשבונות( .על מנת
לסנן את התעבורה למה שאנחנו צריכים בלבד ,נסנן לפי כתובות  IPולפי פרוטוקול :radius

כפי שניתן לראות בעזרת ההסנפה ,התקשורת בין המאמת ושרת הרדיוס מורכבים מהרבה Access-
 Requestsו Access-Challenges-כתשובה מהשרת.
יש לציין כי כל ההתקשרות בין ה client-לשרת בזמן האימות עטופה ) (encapsulatedבRADIUS-
 ,requestsזה יכול לעזור מאוד להבנה כיצד המאמת מתרגם את המידע לשרת אימות.
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נסתכל על הפאקטה הראשונה ) (#32שהשרת מקבל מהמתג ברגע שהמשתמש הזין את שמו:

אפשר לראות שהמאמת שלח המון מידע שימושי לשרת אודות המשתמש לפי Value Attribute) AVP
 .(Pairsניתן לראות את שם המשתמש " "employee alexבתוך הודעת  EAPוהרבה מידע נוסף על סוג
החיבור .כשמקנפגים את השרת אפשר להגדיר אילו משתנים קריטיים לאופן הפעולה שלו ולקנפג פוליסות
מותאמות לציבור הלקוחות שלו.
מעקב אחר המשתנים כגון  NAS-Port-Type, Service-Type, Called-Station-IDעתידים לעזור מאוד
בהגדרת שרת נכונה .ב NAS-IP-Address -משתמשים בדרך כלל על מנת להבדיל בין  clientsשונים
בשרת.
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בפאקטה הבאה אפשר לראות את ה challenge-ששלח השרת  radiusלאחר שקיבל את המידע הראשוני
של ה ,client-וגם אפשר לראות שהשרת הציע לערוך את האימות ב:EAP-TLS-

ברשותכם ,אני א בחר לא להציג את כל הפאקטות בתקשורת בין המאמת לשרת אימות מכיוון שהן מאוד
דומות לתקשורת בין המאמת ל.client-
נעבור ישר לסוף ,בפאקטה  22השרת שולח כי הוא מאשר את המכשיר החדש:
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אפשר לראות את פאקטת  EAPשמאשרת את הכניסה לרשת וגם את הגישה שאופשרה לאותו מכשיר:
 (Bring your own device) BYOD-Accessבלבד .יש חלוקה ל State-ול Class-אליהם שייך המכשיר של
המשתמש שאושרה לו גישה לרשת אבל הם מוגדרים ספציפית ופחות רלוונטיים לנו להבנה.
בפאקטות  24 & 24אפשר לראות שתהליך האימות הסתיים )זה כבר לא חלק מ (802.1x-ותצורת
התקשורת בין השרת  radiusל client-עברה למצב חשבונאות ) (accountingוה client-קיבל כתובת IP
משרת ה .DHCP-כמו כן אפשר לראות את השדות ) Event-Timestampsשעוזר לסנכרון בין לקוח לשרת(
ו Session-ID-ששומר על רצף החיבור.
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 3צדדים למטבע  -אופנים שונים למימוש EAP
אם שקלתם לעשות הפסקת קפה ו/או להתפנק במנת סוכר טובה  -זה הזמן.
טוב ,כבר הבנו שלתצורת אימות ה EAP-יש גורם מכריע במימוש ורמת האימות שנדרש .בין אם זה
כשאנחנו דורשים הצגת תעודה דיגיטלית ממכשיר הקצה )ו\או מהשרת האימות( או מסתפקים בהזנת שם
משתמש וסיסמה נכונים .השאלה הנדרשת  -איזו שיטת  EAPהכי טובה לנו?
ובכן ,העבודה שיש יותר מ (!) 50-סוגי  EAPלא עוזרת במיוחד לפשט את העניינים.
מכיוון שאבטחת  W\LANחיונית וסוגי אימות  EAPמספקים הגנה טובה יותר מחיבורי  ,W\LANספקים
מפתחים ומוסיפים שיטות אימות  EAPנוספות למקבלי השירות שלהם .חלק מסוגי האימות  EAPשנפוצים
ביותר הן .EAP-MD-5, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-Fast, Cisco LEAP
נסביר בקצרה על כל אחת מהן:
 :EAP-MD-5עושה שימוש באלגוריתם  Message Digestהמוכר והאהוב על מנת להחביא את ה-
 credentialsבגיבוב  .Hashמחרוזת הגיבוב נשלחת לשרת ושם עוברת השוואה למחרוזת  hashלוקאלית
על מנת לבדוק אם ה credentials-שנשלחו היו ואלידיים .כפי שבוודאי אפשר להבין לבד בשלב הזה ,זו
שיטת אימות 'לא מוצלחת במיוחד' .מי שחפץ ברמת אימות גבוהה לעולם לא יסתפק בכך שסיסמאות
המשתמשים יהיו הג ורם העיקרי לאימות חד כיווני ללא ביסוס של אימות משותף של לקוחות הרשת .כמו
כן EAP-MD5 ,לא מספקת מנגנון לאימות דו-כיווני ,כלומר ,אמצעי ללקוח לוודא שהוא אכן מתחבר לשרת
אימות שהוא בוטח בו )ולא ל (Evil Twin-ובנוסף הוא השיטה לא מספקת אמצעי להפיק מפתחות דינמיים
.per session
עם זאת ,מכיוון שמאוד קל לבצע  Deploymentל EAP-MD5-לפעמים בוחרים בו לאימות IP Phones
) + (VOIPמשלבים אימות  (MAC Auth Bypass) MABברמת המתג.
ת'אמת? לא מומלץ להשתמש בו בכלל ,מכיוון שעם טיפת כוח חישוב  /זמן ומעט מאוד מודיעין ניתן
לפענח את ההודעות כאילו עברו ב .clear text-תנסו בעצמכם:
(:

3ddaeb82fbba964fb3461d4e4f1342eb

 :EAP-TLSסוג  EAPזה נחשב על פי רוב לחזק ביותר שיש אך עם זאת גם לקשה ביותר ליישום .הוא
מספק אימות דו כיווני של תעודות  X.509בין מכשיר הקצה והשרת באמצעות הסטנדרט של פרוטוקול
 TLSבצורה דומה לדרך בה הדפדפן שלכם יוצר חיבור לאתר אינטרנט בטוח .אופן עבודתו בקצרה -
השרת משתמש ב TLS-על מנת להראות שהוא מחזיק בתעודה דיגיטלית ומבקש מהלקוח לבצע דבר
דומה .הלקוח בתורו ,משתמש בתעודה שברשותו על מנת להוכיח את זהותו ופרטי יצירת מפתחות
מוחלפים בין השניים )הצפנת מחרוזת רנדומאלית שמייצר הלקוח עם המפתח הציבורי של השרת עצמו(
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כשבסופם לשני הצדדים יש מפתח סימטרי .ה TLS tunnel-נגמרת ברגע שתהליך האימות הסתיים אבל
המפתחות שהתקבלו ב EAP-TLS-יכולים להיות משומשים להצפנת מידע עם  AES ,TKIPאו .WEP

היתרון של  EAP-TLSזה שהוא סטנדרט של  IETFובכך נחשב ל" "Universal supportedעם זאת ,נדרש
להקים תשתית  PKIשתספק מענה גם לצד שרת וגם לצד לקוח בגלל התעסוקה עם תעודות ,מה שמרתיע
ארגונים מלבחור בתצורה הנ"ל.
שימוש ב (Multi Factor Authentications) MFA-יוצר רמת אבטחה גבוהה אף יותר .כאשר המפתחות
הפרטיים של תעודת צד לקוח נמצאים על גבי כרטיסים חכמים )ולא על המכשיר עצמו( .הסיבה לכך היא
שאין דרך לעשות שימוש בהצפנה של המפתח הפרטי של תעודת הצד לקוח מכרטיס חכם מבלי לגנוב את
הכרטיס עצמו .סביר להניח שגניבה פיזית של הכרטיס תעלה חשד ויבטלו את הכרטיס לעומת המקרה בו
נגנבת סיסמא רגילה )+קשה הרבה יותר להבחין בכך( .בנוסף ,המפתח הפרטי בכרטיס החכם מוצפן
בדרך כלל באמצעות מספר זיהוי אישי  PINשרק בעל הכרטיס החכם יודע ,ובכך מצמצם את משטח
התקיפה לגנב:
הערה EAP-TLS :נעשה במהרה לשיטת ה EAP-המועדפת כאשר מדובר בתמיכה לBYOD-
בארגון .Enterprise
 (Tunneled TLS) EAP-TTLSהוא אמצעי להרחבת  .EAP-TLSלאחר האימות של הצד שרת נוצרת tunnel
בין המאמת ללקוח ובכך כל התעבורה של תהליך האימות מוצפנת .כתוצאה מכך ,הלקוח יכול אבל לא
חייב לאמת את עצמו בתעודה אל מול השרת )תצורת הקינפוג קובעת את אופן ההזדהות( .אופציה זו
מפשטת את המימוש מכיוון שכעת לא כל לקוח חייב להזדהות עם תעודה.
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 ,Protected-EAP :PEAPשיטת אימות זו נהפכה במהרה לשיטת ה EAP-הכי פופולארית ומיושמת בעולם.
אופן פעולה דומה מאוד ל - EAP-TTLS-היא יוצרת ערוץ בטוח לתקשורת שהוא מוצפן וגם משתמשת ב-
 .TLSטווח זה נוצר באמצעות תעודה שהשרת אימות שולח ל supplicant-בתחילת משא ומתן של .PEAP
בתוך הערוץ הבטוח ,מתרחש שוב תהליך משא ומתן בנוגע למטודת ה EAP-המשמשת לאימות ה.client-
 EAP-MsCHAPv2היא לרוב המטודה השנייה של  EAPבה נעשה שימוש בתוך התעלה של  PEAPוהיא
מבוססת סיסמא העושה שימוש ב  MD4וב DES-לשם הצפנת התשובות.
בפני עצמו MsCHAPv2 ,פגיע למתקפות  offline dictionaryאך מכיוון שבתצורה הנוכחית נעשה שימוש
ב PEAP-ובאבטחת ערוץ  TLSהוא בטוח לשימוש.
שכיח גם לראות שימוש ב (Generic Token Card) EAP-GTC-שמשמת אלטרנטיבה לGTC .MsCHAPv2-
מאפשר אימות גנרי לכמעט כל  ,Identity storeכולל LDAP ,Token servers (One Time Password) OTP
ועוד.
השוני העיקרי בין  PEAPל EAP-TTLS-הוא ש PEAP-אינו מטודת  EAPאלה שיטת PEAP .encapsulation
הוא  SSL wrapperמסביב ל EAP-אשר משנע  EAPנוסף ו TTLS-הוא  SSL wrapperמסביב למידע שמועבר.

אופן פעולת :PEAP

[מקור]https://www.cisco.com :
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 (Flexible Authentication via Secure Tunneling) EAP-FASTמשתמש גם הוא בתעלה ולמעשה הוא
הגרסה ה-cisco-ית של  .PEAPהוא מאפשר  Re-authenticationזריז ותומך בחיבור אלחוטי מהיר יותר.
בדיוק כמו  FAST ,PEAPיוצר תעלה חיצונית של  TLSואז משדר את ה credentials-של הלקוח בתוכה.
השוני העיקרי בין השניים הוא ש FAST-משתמש ב (Protected Access Credentials) PACs-שהם סוג של
" "Cookiesמאובטחים שמאוחסנים לוקאלית על ה host-בתור "הוכחה" שבוצע אימות בטוח.
 FASTמשתמש בשיטת  EAPנוספת לאימות הלקוח בתוך התעלה )בדיוק כמו  .(PEAPבין השיטות ניתן
למצוא את  EAP-GTC ,EAP-MSCHAPv2וגם .EAP-TLS
 (Lightweight EAP) LEAPהוא אימות  EAPהמשמש בעיקר ב WLAN-של סיסקו .הוא מצפין שידורי נתונים
באמצעות מפתחות  WEPשנוצרו באופן דינמי ותומך באימות הדדי של צד השרת והלקוח .בדומה לEAP-
 ,MD5שרת  LEAPשולח למכשיר הקצה אתגר אקראי ,בו המכשיר קצה משתמש על מנת להחזיר סיסמה
מגובבת .לאחר אימות הלקוח ,הלקוח פונה לשרת אימות ו'מאתגר' אותו גם לקבלת הסיסמא ,לאחר מכן
מתבצע החלפת המפתחות .ובדומה ל EAP-MD5-הוא גם פגיע למתקפות  Dictionaryוהיום ניתן למצוא
מספר כלי תקיפה שיכולים לפרוץ .LEAP-authenticated passwords
אם להוסיף חטא על פשע ,מכיוון ש LEAP-הוא פרוטוקול  ,Proprietaryהוא שמיש רק ב WLANs-עם Cisco
 APsוכרטיסים מתאימים של .Cisco
סוגי  EAPנוספים )ופחות שכיחים( שלא הוזכרו EAP-AKA ,(Subscriber Identity Module) EAP-SIM -
)AP-PSK ,(Protected One Time Password) EAP- POTP ,(Authentication and Key Agreement
) . TEAP ,(Pre-Shared Keyאם כי הם נפוצים פחות בתעשייה ,במידה ויוצא לכם להמליץ ו\או לקבוע
תצורת  ,EAPמומלץ לקורא עליהם קצת.
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סיכום סוגי האימות  EAPהנפוצים ביותר:

נחזור לשאלה שפתחנו עימה את הפרק  -איזו שיטת  EAPהכי טובה לנו?
ובכן ,כמו כל דבר ,זה תלוי .שיטות  EAPשונות מציעות רמות שונות של אבטחה ומורכבות .בעת פריסת
 802.1xחיוני לבחור שיטת  EAPשעומדת במדיניות האבטחה של הארגון ונתמכת על ידי התשתית
הזמינה .גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון בבחירת שיטת  EAPכוללים את הגורמים הבאים:


חשיבות הסביבה והרשת  -אם אנחנו מדברים על סביבה -Standaloneית שמבצעת תפקיד לא רגיש
ומאוד ספציפי ורוצים להוסיף לה שכבת הגנה נוספת באמצעות פריסה של  ,802.1xאולי שווה לבחור
בסוג  EAPשמצד אחד לא הכי מאובטח אבל מצד שני ,קל לתפעול ולהרצה.



סוגי אישורים  -סוגי ה EAP-בו משתמשים נקבע בחלקם על פי סוג האישורים שבהם הארגון ירצה
להשתמש .למשל EAP-TLS ,דורש מהלקוח תעודה דיגיטלית ו PEAP-MSCHAPv2-משתמש
בסיסמאות.



אימות הדדי  -כדי להימנע ממצב בו  supplicantsפונים לשרתי אימות לא מהימנים )ובכך חושפים
את התעודות של ה client-לתוקף( שווה לשקול בחירה בשיטת  EAPהמציעה אימות הדדי .אימות
הדדי מאלץ את השרת אימות לאמת את זהותו לפני הגשת התעודות של ה supplicant-ובכך לצמצם
את הפגיעות להתקפות .man in the middle
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תמיכת  - PKIכל שיטת  EAPמציבה דרישות שונות על ה ,PKI-התשתית היוצרת ,מתחזקת ומבטלת
את תעודות  X.509עבור נקודות קצה ומשתמשים ברשת .יכולתו של ארגון לתמוך ב PKI-עשויה
להשפיע על הבחירה בשיטת  EAP-TLS .EAPדורש  PKIמורכב יותר )תעודות לקוח ושרת( ואילוPEAP-
 MSCHAPv2מאפשר דרישת  PKIפחות מורכבת )תעודות צד שרת בלבד(.

כמו כן יש לקחת בחשבון כי קיימים מגבלות לקוח ,מגבלות מאגר מידע של הסיסמאות וחששות אבטחה
בנוגע לבחירת מטודת ה .AP-למשל iOS clients ,לא תומכים ב  EAP-TTLSאם לא מתקינים אותם ידנית
אלא רק ב .MsCHAPv2 -ואילו מכשירי  Androidתומכים כמעט בכל הצירופים של  EAPו.PEAP-
ובכן ,אם נסכם את כל הפרק שעברנו בצורה פרקטית:
שיטות  EAPשונות מציבות רף אבטחה שונה ומורכבות .אם אתם מטמיעים  802.1xבסביבה לא רגישה
ומבודדת משאר הרשת ,פתרון מהיר כמו  EAP-MD5עשוי להיות משהו ששווה לשקול )אבל לא בקלות
דעת( .אם מדובר במערכת חשובה שמתממשקת לאזורים חשובים נוספים ברשת כנראה שווה להטמיע
 PKIולהשתמש ב .EAP-TLSאם מדובר במערכת שרצף תפעולי אצלה בעדיפות אולי  EAP-PEAPאו EAP-
 TTLSיעשו את העבודה .אם המערכת מאוד רגישה שווה לשקול להצליב כמה שיטות ,למשל הטמעת
 PEAPשבתוכו עובר .EAP-TLS
בסופו של יום חשוב להבין ש 802.1x-הוא שכבת הגנה נוספת ,הוא לא מהווה את כל התמונה ולא מחליף
פתרונות הגנה אחרים בהגנה על )ומפני( רכיבי קצה .הקשחות ,מדיניות מסודרת של חלוקה לקבוצות,
ניטור ,הנפקה וני וד של תעודות בצורה מסודרת ,עדכוני מערכות ,מדיניות סיסמא חזקה ועוד ,חשובים לא
פחות וצריך לתת עליהם את הדעת.

 (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

92

חולשות
חולשות בפרוטוקול  802.1xמנוצלות ל 0-היבטים עיקריים:
.i

מתקפות מניעת שירות )(DOS

.ii

גילוי נתונים אודות המשתמש ו\או המערכת )ובכך חתירה לניסיון התחברות לרשת(

מתקפות DOS
אם נסווג את מתקפות מניעת שירות בתוך ה W/LAN-שמשתמש באימות של  ,802.1xישנם  3אופנים
מרכזיים בהם משתמשים בדר"כ:
 - De-authenticationיש לנו  0תווכים שמהווים את משטח התקיפה  -התווך בין מכשיר קצה למתג
והתווך שבין המתג לשרת אימות .באמצעות האזנה לתהליך האימות של משתמש לגיטימי ,תוקף
פוטנציאלי יכול להקליט ולשלוח חבילות  EAP Logoffאו  EAP Failureל) access point-המאמת( עם
הכתובת  MACשל המשתמש ובכך כל פעם להפיל את תהליך האימות ולהכניס את הפורט למצב
.unauthenticated
בצורה דומה ,תוקף יכול לשבת בתווך בין המתג לשרת האימות ולתפוס פאקטות RADIUS Access-Accept
או  Rejectולבצע איתן .Replay attack
 - EAP Start Floodהרצת פאקטות תחילת אימות תקינות בלולאה בעצימות גבוהה ועל ידי זה לשבש את
תהליך האימות של המשתמש .כלומר ,שליחה מרובה של פאקטות  EAP-startאשר גורמות למאמת
להיכנס להליך האימות ולא להתפנות למשתמשים לגיטימיים.
 - EAP Malform attackשינוי אורך השדות בהודעות ) EAPעל ידי  (Fuzzingעשוי להקריס חלק מ AP-או
משרתי הרדיוס אליהם עוברת ההודעה .כמו כן ,עיוות הודעות  EAP Identity Responseעשוי לספק
תוצאה דומה.
על מנת לתת מענה לבעיות הללו ניתן לקנפג את המאמת לקבל פאקטות מסוג  Logoff, Failureרק
ממחשב עם כתובת  MACתואמת לזו של המכשיר הקצה ובנוסף להגדיר שכל פורט יכול לחבר רק כתובת
 MACאחת וכך ,כל תקשורת שמגיעה לאחר החיבור הראשוני מכתובת אחרת מושמטת Sigle-Host -
 .Modeכמו כן ,ניתן להשמיש פוליסות בנוגע להרחקת מכשיר מסוים על פי היסטורית פניות.
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חשיפת נתונים אודות המערכת\ המשתמש
התקפת  - MITMחלק מתצורות  EAPשולחות את המידע ב clear text-ו\או לאחר גיבוב ,תוקף שמסניף
תעבורה ברשת בצורה טובה יוכל לפענח אותה ולהבין למי ולמה היא הייתה מיועדת .לרוב ,תהליך
התקיפה יתבצע בצורה הבאה:
תוקף יגדיר נקודת גישה משלו וירים שרת  RADIUSעם  (Service Set Identifier) SSIDזהה לרשת
המקורית ובאמצעות מעצים סיגנל יגרום למשתמשים לראות את ה"רשת" שלו ובכך יגרום למשתמשים
לגיטימיים לנסות להתחבר למכשיר שלו )קיימת אופציה קינפוגורציונית בשרת ה RADIUS-אשר מאמתת
כל ניסיון של משתמש להתחבר אליה( .כך התוקף יוכל להיחשף לכלל התעודות של המשתמשים ובהמשך
להשתמש בהן.
דרכים נוספות להוצאת מידע:


התגובה הראשונה ל request identity-נשלחת ב clear text-ולכן אפשר לחלץ ממנה את שם
המשתמש על ידי הסנפת התעבורה בלבד .לאחר מכן ,ניתן לבצע  brute-forceעל מנת לנחש את
הסיסמא של המשתמש.



ניתן להנדס חבילות  EAPבניסיון לחילוץ מידע נוסף על הרשת או בנוגע למשתמש ספציפי.



 - Downgradeמכיוון שהשרת ותוכנת מכשיר הקצה מנהלים משא ומתן על שיטת ה EAP-בה יתבצע
האימות ,ניתן לנסות להשפיע על תהליך האימות ולהכווין אותו לשימוש בתצורה חלשה של  EAPעל
ידי שליחת פאקטות .NAK

מתקפות מילון על LEAP
 LEAPהוא פרוטוקול  EAPשל  ciscoשעושה שימוש ב MS-CHAPv2-לאימות לא מוצפן וכתוצאה מכך חשוף
למתקפות .offline dictionary
במידה ונעשה שימוש בפרוטוקול בפרויקט ,תוקף פוטנציאלי יכול להסניף את תעבורת  LEAPולגלות את
האתגר של המאמת ואת התשובה שענה המשתמש .לאחר מכן הוא יכול לנסות לשבור את הסיסמה של
המשתמש ולהתחזות אליו תוך כדי שימוש ב .LEAP-בנוסף ,במידה והמשתמש עושה שימוש נוסף
בסיסמא במקומות נוספים ברשת )למשל ב ,(active directory-שבירת הסיסמא עשויה לספק לתוקף
פלטפורמות תקיפה נוספות.
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כלים כגון  asleapמממשים את התקיפה הזו ונגישים לכולם באינטרנט .דוגמא להרצה של :asleap

בהרצה אפשר לראות שהכלי קלט את האתגר ואת התשובה וכך גילה את הסיסמה של המשתמש.
אמצעי הנגד העיקרי להתקפות מילון הוא אכיפת מדיניות סיסמה חזקה .יש לשנות סיסמאות על בסיס
קבוע ,תדירות שינויים בסיסמאות תלויה בעיקר בדרישות האבטחה של הפרויקט  -החל ממספר שבועות
בודדים ועד מספר חודשים .מדיניות טובה צריכה לדרוש גם אורך סיסמא של לפחות  20תווים ,כולל
מספרים ואותיות מעורבות .עליו לכלול גם דרישה שסיסמאות יתבססו לא על מילים אשר נמצאות במילון
ולא על שום ווריאציה כזו או אחרת של שם המשתמש עצמו )למשל .(yossi123
יש מאגרי מידע למילונים של מאות שפות ומילים נפוצות ,כמו שמות של מקומות ,אנשים וסרטים .בדרך
כלל הדרך היחידה לאכוף סיסמאות חזקות היא באמצעות כלים לאכיפת סיסמאות בזמן היצירה.
משתמשים נוטים לבחירה בסיסמאות קלות לזיכרון ונוטים להתעלם מכללים לא מאולצים.
תכל'ס ,לא חסרים חולשות בפרוטוקול  LEAPוהייתי ממליץ להימנע משימוש בו בתהליך האימות.
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איך כל הבלגן הזה נראה באמת
דיברנו הרבה על מושגים תיאורטיים במאמר ,את חלקם הראנו וניתחנו באופן מעשי ובחלקם הסתפקנו
ברצף מילים על דף נייר דיגיטלי .כל זה טוב ויפה אבל בסופו של יום אנחנו אנשים טכניים אז בואו נממש
את כל המילים האלו בעצמו.
ספויילר אלרט  - 0אני לא הולך למממש את הפרוטוקול במלואו אלא רק להראות כיצד ניתן לקנפג ברמה
הבסיסית את מכשירי הקצה  +המתג האחראי על האימות  +שרת האימות .הסיבה העיקרית מאחורי זה
היא שאני מבצע הכל מהלפטופ שלי )ולא במעבדה( .סביבת עבודה בה אני הולך להדגים את הכל היא
 .VMware workstation Proניתן להרים ולקנפג שרת  + RADIUSמכונת  Win10אבל לא לקשר אותם עם
) vSwitchמתג וירטואלי מאת  (vmwareוזאת מכיוון שעל מנת להעניק יכולות של מיתוג רשתות נדרש
לעבוד על  type 1 hypervisorשמסוגל להתממשק לחומרה )שרת  ESXiלדוגמה(.
ספויילר אלרט  - 2אני הולך לדלג על שלב הקמת שרת  Active Directoryוקינפוג תפקידים של

DNS,

 DHCP,CAעליו וזאת מכיוון שמדובר במשהו בסיסי וקיימים כבר מדריכים מפורטים וטובים מאוד
באינטרנט.
טוב מתחילים ,בואו נרים ונקנפג שרת  RADIUSבעצמנו.
השלב הראשון הוא להוריד  ,Windows Serverגרסאות  0221\0224יעבדו מעולה .אם אתם מתקשים
למצוא  product keyשעובד ו\או לא רוצים להיות פירטים אפשר להוריד קובץ  ISO/ Azure/ VHDשתקף ל-
 282ימים מ Evaluation Center-של מייקרוסופט.
אישית ,אני הולך להשתמש ב Windows server 2016-ולהריץ את ה image-על מכונה וירטואלית בסביבת
.VMware
החל מ ,Windows server 2008 R2-הפונקציונאליות של שרתי  RADIUSמומשו עם תפקיד ) (roleשל NPS
) .(Network Policy Servicesעם תפקיד  NPSאנחנו יכולים לאמת משתמשים מרחוק כנגד הActive ) AD-
 (Directoryבאמצעות פרוטוקול  .RADIUSעל מנת להוסיף את ה role-ל DC-אפשר להריץ את הפקודה
הבאה ב:PS-
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לאחר שההשלמה תסתיים נפתח את ה:(nps.msc) NPS-

ככה נראה ממשק שרת ה . RADIUS-דרך הממשק הנ"ל נקנפג את כל ההגדרות והפוליסות .על מנת
לקנפג  802.1xבאמצעות השרת נבחר את סוג החיבור ואז נלחץ על קונפיגורציה.
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לאחר מכן ,נבחר את סוג החיבור  Wireless -או  .Ethernetבמידה ונרצה לאמת את  0סוגי המכשירים,
ניתן פשוט לייצר  0פוליסות נפרדות ולאפנן כל אחת בהתאם לצורך  /מדיניות.

השלב הבא הוא ליצור  .RADIUS clientכאמור ,שרת ה RADIUS-מתקשר עם ה clients-בלבד והם מהווים
את ה'רשות המבצעת' עבורו בכל הקשור לאימות .נכניס את ה IP-של המאמת )המתג( וניתן לו שם.
שדה שחשוב לתת עליו את הדעת הוא ה.Shared secret-

כשנקנפג את ה SW-נצטרך להכניס את המפתח בתור אותו ערך שנכניס שם .מומלץ להשתמש בסיסמה
מורכבת ככול הניתן .אופציה שימושית מאוד היא לתת לשרת לייצר עבורנו את המפתח.
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ככול שמתקרבים למימוש בסביבת  Productionמומלץ לתת לשרת לג'נרט לנו מפתח .חשוב לשים לב
שאורך המפתח מתאים לכל ה clients-מכיוון שיש מתגים שלא תומכים באורך שהשרת מייצר )ואז אפשר
פשוט למחוק כמה תווים(.
השלב הבא הוא לבחור את שיטת ה EAP-שבאמצעותה יתבצע האימות .אני הולך לבחור בMSCHAPv2-
ומאוחר יותר להוסיף גם את :PEAP

מכיוון ש EAP MSCHAPv2-עובדת עם סיסמאות’ זה השלב בו ניתן לקנפג את מספר הניסיונות הכושלים
לאימות לפני הרחקה:

לאחר מכן צריך לבחור את הקבוצות משתמשים שיקבלו \ ימנעו גישה לרשת בהתאם לפוליסות ש802.1x-
בא לאכוף.
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)יצרתי לפני כן קבוצה בשם ” “DW_dot1x_Groupוהוספתי לה משתמש בשם " "teaרק לשם הדוגמה(

לאחר שנאשר את ההגדרות הנ"ל ייווצרו לנו  0פוליסות חדשות ,אחת בConnection Request Policies-
ואחת ב .Network policies-במידה ונרצה לערוך\ לקנפג בנוסף ,ניתן לעבוד ישירות על הפוליסות.
לשם דוגמה ,נגיד יש לי לקוחות  iOSשלא תומכים ב , MSCHAPv2-אני יכול לגשת לפוליסה בNetwork -
 policiesולהוסיף תצורת הזדהות באמצעות  PEAPשבה הם כן תומכים:

 (Native) Hypervisor from Scratchחלק ב'www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

011

אפשר לראות בצד שמאל את הגבלות שניתן לקנפג על מכשירי הרשת .בין אם זה Session Timeout
שבמסגרתו מנתקים מכשירים שלא היו פעילים  Xזמן או בין אם זה  Day and Timeשבו מגדירים את
הימים  /שעות בהם למכשירים יש גישת התחברות לרשת )בצורה דומה לחלוטים למה שראינו בפרק על
:(RADIUS

כשאנחנו מוכנים לבצע  deployלהכל ,צריך לעצור את שרת ה NPS-ולאתחל אותו מחדש:

וזהו .יש לנו שרת !RADIUS
הערה :במידה ובוחרים לעבוד עם ) PEAPאו עם כל שיטת  EAPאחרת שדורשת תעודות דיגיטליות(
הפרויקט\ הארגון יידרש לדאוג לכל תשתית ה PKI-וליצירת תעודת  X.509באמצעותה השרת יזדהה אל
מול מכשיר הקצה .יש צורך להנפיק תעודה ולצרוב אותה ב Certificate Store-של מכשיר הקצה .כתבתי
על כיצד ניתן ליצר  self-signed X.509 certificateבאמצעות  OpenSSLוכיצד לצרוב את התעודה ב-
 certmgrבמאמר הקודם בעמודים .61-24
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השלב הבא הוא קינפוג יחידת הקצה .כל מכשיר שירצה להירשם ולקבל גישה לרשת יצטרך לעבור
תהליך דומה ברמתו )קד"ר לא קטן(.
ראשית ,צריך להעלות בצורה אוטומטית את שירות  .Wired AutoConfigהשירות מאפשר לWindows-
לבצע אינטראקציה עם  802.1xברמת החיבור הקווי .בנוסף ,במידה ומעוניינים לעבוד עם  802.1xגם
בתצורת  ,wirelessסביר להניח שאין צורך לבצע שינוי ,אבל מומלץ לבדוק ש WLAN AutoConfig-רץ.
השירות אחראי לספק את הלוגיקה של גילוי ,חיבור והתנתקות לרשת :WLAN

השלב השני הוא לקנפג את החיבור למכשיר שלנו .אני מדגים על מחשב עם מערכת הפעלה Windows
 10מהסיבה הפשוטה שהוא הכי שכיח אבל ניתן לבצע תהליך דומה גם לציוד אחר .ראשית ,נכנס ל-
 Network and Sharing Centerונבקש ליצור רשת\חיבור חדש:
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בחלון שיפתח נבקש לקנפג את החיבור בעצמנו:

נכניס את שם הרשת ואת סוג האבטחה שהיא עובדת עימה:

בחלון הבא ,ניכנס לטאב ה ,security-נבחר ב) PEAP-בהתאם למה שבחרנו ב (RADIUS-ואז נמשיך ל-
:settings
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בחלונית ה setting-נוכל לבחור אם לדרוש משרת האימות להציג את תעודה לאימות זהותו בזמן החיבור.
לאחר מכן ,במידה ואתם חלק מדומיין ,ניתן לקבוע שההזדהות מול  EAP-MSCHAPv2תהיה עם אותם
 credentialsעל ידי לחיצה על :configure

בשלב האחרון ,נגדיר את מטרת האימות  -האם אנחנו הולכים לאמת את המשתמש או המכשיר שלנו.
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השלב האחרון הוא לקנפג את המתג שאחראי על האימות.
על מנת לנהל בצורה אפקטיבית גם משתמשים שלא צלחו את האימות ,מומלץ להקצות כל קבוצת
משתמשים ל VLAN-שונה )ולהכיל עליו מדיניות שונה( .בדוגמה הנ"ל מוגדרים -VLAN 3ים שונים לפי
החלוקה הבאה:
 VLAN 30 - Uno ישמש משתמשים מאומתים
 VLAN 20 - Dos יוקצה למשתמשים שנכשלו באימות )סיפקו  Credentialsלא נכונים(
 VLAN 10 - Tres עבור  clientsשלא סיפקו הודעת  EAPבכלל
ברמה העקרונית ,היה אפשר גם להגדיר רק קבוצה אחת  -אלה שצלחו את האימות בלבד .זו הדוגמה
הרווחת באינטרנט אבל היא לא מומלצת מהסיבה הפשוטה שהיא מניחה שכל מי שלא הצליח להתחבר
לרשת שלנו הוא בהכרח 'פולש' וזה פשוט לא נכון .לא כל מכשירי הקצה שיבקשו להתחבר לרשת או ל-
 Wi-Fiירצו להשתמש במשאבי הרשת .אפשר לראות את ההבדל בין עובד בחברה שמביא את הלפטופ
מהבית כחלק ממדיניות  BYODלעומת אדם שהוזמן לפגישה ורק רוצה להתחבר לחשבון ה gmail-שלו
בשביל להוריד מצגת או משהו.
SW enable
SW#configure terminal
SW(config)#aaa new-model
SW(config)#aaa authentication dot1x default group radius
SW(config)#dot1x system-auth-control
SW(config)#radius-server host 192.168.25.20
SW(config)#radius-server host auth-port 1812 acct-port 1813
SW(config)#radius-server key #####################
SW(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW(config-if)#switchport access vlan 30
SW(config-if)#switchport mode access
SW(config-if)#switchport port-security
SW(config-if)#dot1x pae authenticator
SW(config-if)#dot1x port-control auto
SW(config-if)#dot1x guest-vlan 10
SW(config-if)#dot1x auth-fail vlan 20
SW(config-if)#dot1x auth-fail max-attempts 3

נחלק את הגדרות הקונפיגורציה ל.3-
בראש ,יש לנו את הגדרות ה AAA-שמורות למתג לאפשר  modeחדש ולהשתמש באימות  802.1xשל
קבוצת  RADIUSשמכילה את השרת שהגדרנו .בחלק השני ,מכניסים את כתובת ה IP-של שרת ה-
 RADIUSעם פורטים  UDPשמשמשים לאימות וחשבונאות .לאחר מכן מכניסים את המפתח )היצור הענק
הזה שהשרת ג'ינרט לנו מקודם(.
בתחתית ,מוגדר הממשק שאליו מקצים בצורה סטטית את  VLAN30שמטרתו לשמש משתמשים שעברו
את אימות השרת  RADIUSוקיבלו הפורט של המתג ליישום  .port-securityמיד אחר כך מגיעה הפקודה :
dot1x pae authenticator
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) (PAE == Port Access Entityשמאפשרת את האימות עם פרמטרים דיפולטיביים הבאים:

]מקור[https://www.cisco.com :

בין הערכים בטבלה ניתן לראות את הגדרות בנוגע לזמני החיבורים ,השהיות וכו' .ניתן לקנפג כל ערך
בטבלה בצורה ישירה אבל במקרה של הדוגמה שלנו אין צורך.
פקודת  dot1x port-control autoמגדירה את האימות דרך ה interface-ומאפשרת לתהליך 802.1x
לאשר או לא לאשר חיבור )מכשיר קצה( .כאמור ,אנחנו הולכים להקצות את  VLAN10למשתמשים שלא
שלחו פאקטת  EAPoLבאמצעות  guest-vlan 10ופקודת  auth-fail vlan 20בצירוף עם פקודת auth-3

 fail max-attemptsאומרות למתג לשים את המשתמשים שלא סיפקו  credentialsמתאימים ב-
 VLAN20ולהכניס את הפורט למצב  unauthorizedאחרי  3שגיאות.
במידה ויש מספר שרתי  ,RADIUSניתן לרכז את כולם לקבוצה:
aaa group server radius radius_srv_group
server 192.168.25.20
server 192.168.25.21

.Switch Done
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הערה כללית  -בכל הקשור לעבודה עם שרתי  RADIUSומתגים ,ישנם  vendorsשבחרו להנגיש את כל
עיניין הקינפוג עם  GUIחלק ויפה כזה .דוגמא פשוטה לכך היא אתר ה web-שמשמש לקינפוג של
 SG550X-24מאת :Cisco

[מקור]https://kb.netgear.com/24753/How-do-I-configure-802-1X-based-authentication-on-a-smart-switch :

בגדול ,זה מקל על החיים אבל ההגדרות הן אותן הגדרות ועיקרון העבודה זהה.
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סיכום
וואי ,איזה מסמך זה היה ,אה? אני מקווה ששרדתם 
אז מה היה לנו? התחלנו מלהציג פתרונות  NACכלליים  -ניהול ברמת ה NAC ,MAC-מבוסס סוכנים ו-
 . Port NACתיארנו בקצרה מה החידוש שכל אחד מהם מביא )או לא מביא( לשולחן ואמרנו שבסופו של
יום הם מהווים משפחה אחת שנקראת  NACושהיא בעצמה תת קטגוריה למשפחה גדולה יותר שנקראת
.EPP
את המושג  EPPחילקנו )בגסות( לפי מרחב הפתרונות שהוא מציע לAnti-malware ,Web browser :2-
 Data control ,Application control ,securityו .Network Access Control-רשמנו כמה מילים על כל
פתרון וקפצנו ישר לרזולוציה גבוהה יותר של פתרון  NACשנקרא  .802.1xמשם ,המסמך התרכז רק בו.
הכרנו את השחקנים המרכזיים בתקן  -מכשיר הקצה ,מתג האימות ושרת האימות )ובסוף גם קינפגנו
מקרוב את כולם(.
נפגשנו עם הפרוטוקולים שנמצאים בליבה של התקן  EAP & RADIUS -שהם למעשה פרוטוקולים מאוד
בסיסיים שמכילים כמה הודעות אלמנטריות של בקשת הזדהות ,הודעות  Challenge Responseוהודעות
אישור .הסברנו כיצד  802.1xמשתמש בהם ומדוע קיימים מספר רב של תצורות EAP-TLS, EAP-) EAP
 (MD5, PEAP, EAP-MSCHAPv2ומתי הכי נכון להשתמש בכל אחד .דיברנו על החולשות של 802.1x
וראינו כיצד הכל נראה ברמת היישום.
וזהו מקווה שנהניתם☺ .אם יש לכם שאלות ו\או הערות ו\או  memesטובים ,אשמח שתשלחו לי במייל:
jonathanelkabas@gmail.com

על הכותב
יהונתן אלקבס ,בן , 04חוקר אבטחת מידע בחברה לא קטנה ולא פרטית .חובב קקטוסים ,סודה ומכור
לקפה.
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איך מתחמקים בקלות מסורקי קישורים?
מאת גל ביטנסקי

הקדמה
אי-שם במהלך ההיסטוריה תוקפים נבונים הבינו שלפעמים כדאי לשלוח את המטען הזדוני שלהם באופן
עקיף ,למשל בקישור המצורף להודעה .אנחנו חשופים היום לאמצעים רבים באמצעותן ניתן לשלוח לנו
קישורים כאלה  -לרבות :דואר אלקטרוני ותוכנות  instant messagingלמיניהן.
משחק החתול-עכבר בין תוקף למותקף דחק את הצד המגן לפיתוח של כמה סוגי מוצרים שבאים לפתור
את בעיית הקישור הזדוני והמשותף לכולם הוא סריקתו ומתן  :verdictהאם לאפשר למשתמש לגשת
למשאב הרשת? האם להתריע או ממש לחסום?
במאמר אותו אתם עומדים לקרוא נתחיל בהסבר על סורקי קישורים ומשם נמשיך למבוא לתחום ה-
 . fingerprintingבהמשך אציג כיצד לקחתי גישות מוכרות בעולם זיהוי הבוטים והחלתי אותם נגד מוצרי
אבטחה.
המאמר יכלול שלל דוגמאות לכשלים בהם נתקלתי המאפשרים לתוקף לעקוף כל אחד ואחד מהמוצרים
הנפוצים היום ולהיות צעד אחד קרוב יותר למעקף שכבות ההגנה בארגונים כיום.
אלה מכם הדוגלים בשיטת עשה-זאת-בעצמך בוודאי ישמחו לשמוע שהכלי בו השתמשתי במהלך המחקר
פורסם במסגרת  ,BlackHat Europe 2020קוד המקור זמין כאן:
https://github.com/G4lB1t/pstf2
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מה זה הדבר הזה בכלל ״סורק קישורים״?
איך בכלל תוקפים היום ארגונים? ובכן ,ישנן כמה דרכים נפוצות להשגת דריסת רגל בארגון נכון להיום:
 .2ניצול חולשות קלאסי ,נפוץ בעיקר לאחר שחרור פומבי של קוד ) one-dayלהבדיל מ(zero-day-
 .0חיפוש נכסים לא מוגנים ,למשל מחשב עם  RDPפתוח ,השתלטות עליו )באמצעות חולשה או
 (bruteforceוהתקדמות משם פנימה אל הארגון.
 .3שליחת מיילים לעובדים עם צרופה זדונית או קישור שיכול להוביל לאתר  phishingאו להורדה של
נוזקה.
היום אנחנו נתמקד במקרה השלישי ,ספציפית בתת-המקרה בו תוקפים משתמשים בקישורים ולא
מצרפים ישירות קוד להודעה שלהם .בשביל לטפל בסוג מתקפות כזה כל ארגון שמכבד את עצמו מחזיק
היום שלל מוצרים שמטרתם היחידה היא לבדוק האם קישור מסויים הינו זדוני או לאו.
משתמשים עסקיים בשירותי ענן כמו זה של גוגל ) (Gsuiteומייקרוסופט ) (Office365יכולים לקבל את
הכלי שסורק את תיבת הדואר האלקטרוני באופן שקוף עבורם )בתשלום ,כמובן(.
כמו-כן ,קיימים שלל מוצרים מסחריים אחרים אשר עושים בדיוק את אותו דבר ללא תלות בתשתית.
אבל האם זה המוצר היחיד אשר סורק קישורים? כמובן שהתשובה היא לא .למעשה מדובר ברכיב
שנמצא בלא מעט מוצרים .למשל ,לרוב מוצרי ה sandbox-אפשר לשלוח קובץ לניתוח או את ה,URL-
כלומר זה בעצם גם סורק קישורים .חלק מתוכנות ה instant messaging-מגנות על משתמשיהן ויבדקו
האם קישור שנשלח ממשתמש אחד לשני הוא בטוח תחת תנאים מסוימים.
כמובן ,בל נשכח אתרי אינטרנט המאפשרים לבדוק ״האם מה ששלחו לי בטוח?״ הגדול מכולם הוא כמובן
 VirusTotalשמהווה אגרגטור לעשרות  Vendorsאבל יש עוד רבים מאוד שמספקים שירות דומה.
הסיבה לכך שאני כולל את כל השירותים השונים והמשונים האלה תחת קורת-גג אחת היא שכדי לבצע
את האנליזה מתבצעת בכולם גלישה בפועל לקישור החשוד  -הרי אי-אפשר לנתח סטאטית או דינאמית
את מה שלא רואים.
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המימוש יכול להיות מאוד שונה ,מכמה שורות  Pythonועד אינסטרומנטציה של דפדפן כמו גם התשתית
בה משתמשים )מערכת ההפעלה ,תקשורת(:
import urllib.parse
import urllib.request
'url = 'http://www.someserver.com/cgi-bin/register.cgi
')user_agent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64
values = {'name': 'Michael Foord',
'location': 'Northampton',
} ''language': 'Python
}headers = {'User-Agent': user_agent
)data = urllib.parse.urlencode(values
)'data = data.encode('ascii
)req = urllib.request.Request(url, data, headers
with urllib.request.urlopen(req) as response:
)(the_page = response.read
]דוגמה למימוש פשוט ב Python-של  fetchלתוכן קישור ,כולל זיוף ]User-Agent

מה זה ?Passive Fingerprinting
לפני שנמשיך לפרק הכי מעניין ,איך עוקפים את הרכיב שסורק קישורים ,נצטרך לעשות מעקף קטן דרך
קורס מבוא ל fingerprinting-בכלל ול passive fingerprinting-בפרט.
ישנן שתי דרכים עיקריות לזהות האם אובייקט שייך למחלקה מסוימת  -אנחנו יכולים לשאול אותו שאלה
באופן ישיר ,למשל ,״ארזת לבד?״ .מאידך ,אנחנו יכולים
להתבונן באובייקט ולראות  -האם הוא מזיע? האם חוטי-חשמל
מציצים מהתיק שלו? האם כשאנחנו מתקרבים אליו אנחנו
שומעים תקתוקים שלא היו מביישים את התנין מ״פיטר-פן״?
כמו שאולי ניחשתם בינתיים ,השיטה השניה הינה

passive

 - fingerprintingאיסוף ומדידה של נתונים בלי שמושא המעקב
מבין שמישהו בכלל מסתכל עליו.
עד כאן דוגמאות מעולם בידוק הנוסעים ורפרנסים לסרטי דיסני
אגדיים  -בואו ונדבר על זיהוי לפי טביעת אצבע בעולם ה.web-
מדובר בתחום מפותח למדי ולמעשה ה day job-שלי מתעסק
ממש בו ,ספציפית לטובת זיהוי של בוטים מסוגים שונים

[התנין המתקתק וקפטן הוק )קרדיט :דיסני(]

באינטרנט .המוצרים בתחום מבצעים איסוף פסיבי ואקטיבי של מידע על בקשות כדי להחליט האם
״להרשות״ להן להגיע לשרת ולקבל תשובה .האיסוף הפסיבי מתבצע על כל פרמטר הנוגע לבקשה
שהתקבלה בשרת וחיפוש אנומליות ,מי באמצעות היוריסטיקות ומי באמצעות מודלים מתוחכמים של
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 . machine learningהגרסה האקטיבית כולל באופן טיפוסי הרצת קוד בצד הלקוח )למשל JavaScript
שאוסף נתונים כמו גודל המסך( .הגבלתי את עצמי לאיסוף פסיבי בלבד כדי לאפשר לנו לחמוק מסורקי
הלינקים בלי ש״הם יודעים״ שבכלל מתבצע  .fingerprintingכמו-כן ,ראוי לציין שהגבלתי את עצמי אך ורק
לשיטות המוכרות באופן פומבי ולא לכאלה הנוגעות לקניין הרוחני של המעסיק שלי כדי שאוכל לשחרר את
המסקנות באופן פומבי ללא מכשולים משפטיים או חשיפת שיטות ״אפקטיביות מדי״ לתוקפים אמיתיים.

איך לעקוף כל סורק לינקים בפחות מ 61-שניות
הכל התחיל לפני שלוש או ארבע מערכות בחירות )או כבר חמש ,הדברים האלה קורים כאן הרבה
לאחרונה( כאשר קיבלתי קישור מקוצר בסגנון  ,bit.lyלכאורה מתנועה פוליטית .עמוק בתוכי רציתי להאמין
שמדובר בקמפיין זדוני כדי שיהיה לי משהו לחקור ביום החופש לו כולנו זכינו .אצתי-רצתי אל אחד ממנועי
סריקת הלינקים כדי לראות מה העמוד אליו מגיעים לאחר הלחיצה על הקישור המקוצר אך מה רבה
הייתה אכזבתי  -היה מדובר רק במודעה פוליטית תמימה.
למרבה השמחה מעז יצא מתוק ,וכמה דקות לאחר מכן זכיתי להארה שהתחילה את כל המחקר הזה:
 .2המוצר בו השתמשתי הוא למעשה בוט
 .0סורקי קישורים כמו זה שהשתמשתי בו הם רכיב קריטי בכל ארגון סביר היום וגם עבור משתמשים
ביתיים לא מעטים
 .3בוטים אפשר לזהות  -האם ניתן לזהות גם את מוצרי האבטחה ולהחזיר להם תוכן לא זדוני בעוד
לקורבנות פוטנציאליים יוגש תוכן זדוני?
התשובה היא כמובן ,כן  -ואף גרוע מכך עם  passive fingerprintingמוצר האבטחה לא יוכל לדעת
לכאורה שמישהו מתחמן אותו.
מאחר ואינני אסטרולוג או פרשן לענייני כדורגל ו/או פוליטיקה אלא חוקר אני נדרש לספק הוכחות לטענה
שלי .לצורך העניין בניתי ניסוי:
 .2הרמת שרת נקי באינטרנט באחד משירותי הענן הנפוצים
 .0יצירת רשומת  DNSחדשה המפנה אליו ,הרשומה הינה ייחודית עבור כל מוצר ומוצר
 .3שליחת קישור לשרת אשר בשליטתי:
 .iישירות לשירות )למשל במקרה (VirusTotal
 .iiבאופן עקיף ,למשל לתיבת דוא״ל המנוטרת ע״י המוצר )כמובן שבהסכמת וידיעת בעל התיבה(
 .6כעת ,ההנחה היא כי כל בקשה לשרת הינה תוצאה של מוצר הסורק את הקישור
 .2ניתוח הבקשה ומציאת פרטים המאפשרים סיווג שלה בתור בוט
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הניסוי נחל הצלחה רבה כאשר כל מוצר עשה לפחות ״עבירה״ אחת שהבחינה בינו ובין משתמש אמיתי.
ברוב המקרים יכולתי אפילו לבצע זיהוי חד-חד-ערכי בין המוצר לבין הבקשה עצמה .במקרים מסוימים
נוצר אפילו אפקט דומינו שסייע לי לזהות יותר מיצרן אחד :תוצאות הסריקה שלי פורסמו באופן פומבי
וחברות שנוקטות בביצוע  scrapingלאתר בו השתמשתי החליטו שגם הן רוצות לבדוק את הקישור.
במקרים רבים הצלחתי לזהות באופן חד-חד-ערכי גם את החברות האלה.
אני נוטה לחלק את ״העבירות״ עצמן לשני חלקים :מה שבשכבה האפליקטיבית ) (HTTPוכל השאר.
הסיבה לכך היא שאנומליות באזורי ה HTTP-מושפעות מבחירות ישירות של מפתח הקליינט בעוד ששאר
השכבות מושפעות בעיקר מהתשתית ,לרבות  -ציוד רשת ,מערכת ההפעלה ,תשתית וירטואליזציה ,ספק
האינטרנט וכו׳.
להלן כמה מהבעיות אותן זיהיתי במחקר:

גרסאות דפדפן מיושנות
לפני שנים רבות הבינו ספקי מוצרי אבטחה ששרתים המגישים תוכן זדוני עושים בדיקה בסיסית לבקשות
המגיעות אליהן ומסננים את מי שלא נראה כמו קורבן .כדי לנסות ולהתמים את הבקשות אותן הם שולחים
הם החליטו לכלול  User-Agent headerשל דפדפן אמיתי .למרבה הצער ,חלק מאותם יצרנים שכחו לעדכן
את השדה אותו הם מזייפים  -ולכן זכיתי לקבל בקשות שהתגאו בכל שהן מגיעות מגרסאות דפדפן
עתיקות כמו  Internet Explorer 8שסיים את חייו כבר לפני כמעט עשור ואפילו כמה בקשות מ)!!!( IE6-
שהוא באמת כבר בבחינת פרה-היסטוריה .תוקף נבון יכול לבצע סינון של בקשות ולחסום גרסאות דפדפן
שאינן סבירות בקלות יחסית .זה אינו איום תיאורטי אלא כבר קורה בחוץ כאשר נוכלים ספציפית בתחום
הפישינג כפי שפורסם כאן למשל בעבר.

]דוגמה מתוך קיט פישינג המבצע סינון ע״פ ה]user agent-

הבעיה אף חמורה יותר כי פרט ליצרנים המזניחים את עדכון את השדה המזויף ״מגזר״ נוסף הסובל
מהתופעה הנ״ל הוא עולם ה .sandbox-מוצרים אלה מבוססים פעמים רבות על  imageוירטואלי שנארז
היטב כך שלא יבצע פעולות לא צפויות )עדכוני  Windowsבאמצע אנליזה של בינארי זה פחות כיף(.
מאידך ,המוצרים הללו משתמשים פעמים רבות בדפדפן הנמצא בתוך מערכת ההפעלה שאינו מעודכן
באופן תכוף .זה יכול להוביל למצב בו הדפדפן הנפוץ האינטרנט נכון להיום הוא כרום בגרסה  Xואולי 0-3
גרסאות אחורה אבל ה sandbox-לא התעדכן כבר שנה ונמצא כבר עשר גרסאות אחורה.
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שגיאות בשדה הReferer-
כדי לנסות ולדמות גלישה של אדם בשר ודם מספר יצרנים החליטו לדחוף ערכים בכוח בשדה הReferer-
בבקשת ה . HTTP-דף זה אמור לייצג את העמוד ממנו הגעתם ,תחת מגבלות מסוימות .למרבה הצער
המימוש בו נתקלתי היה לקוי מאוד ועדיף היה להחסיר את ה header-כולו מלכתחילה… למשל עבור
שרת זדוני שהוקם בכתובת:
www.malicious.server.com

החליטו לדחוף את הערך המזויף:
www.google.com/search?q=malicious.server.com

המשמעות של הערך היא שהתבצע חיפוש גוגל אחר שם השרת באופן מדוייק ומישהו הקליק על הקישור.
בפועל ,תוקף שרואה כזה ערך יכול לזהות שני מצבים אפשריים:
 .2מישהו שהגיע אליו באמצעות חיפוש גוגל )הרי מי מאיתנו לא מחפש קישור ישיר להורדת  RATאו
עמוד פישינג איכותי(
 .0מוצר אבטחה שסורק את הקישור
מיותר לציין ,אבל בשני המקרים התוקף כנראה יחליט לוותר על הקורבן הפוטנציאלי ולא להגיש לו תוכן
זדוני .יתרה על כך ,בתרחיש בו הקישור הזדוני נשלח לארגון שמשתמש ב) Outlook-אמיתי כזה ,לא
 (OWAשדה ה referer-לא יהיה נוכח כלל! ככלל ,נראה שמישהו ניסה להגדיל כאן ראש אבל לא חשב על
זה עד הסוף.

שדה  Viaחשוד
חלק מתשתיות הפרוקסי )למשל  (Squidכוללות כברירת מחדל שדות  HTTPכמו  Viaאשר באחד המוצרים
שנבדקו בניסוי כלל את השם הפנימי של מכונה וירטואלית בה השתמשו לניתוח אוטומטי של קישורים (!).
מדובר בד״כ בקונפיגורציות שהינן ברירת המחדל שלא מתאימות לאופן השימוש בכלי.
שדה נוסף שיכול להדליף מידע על השימוש בפרוקסי אבל לא הבחנתי בו בשטח הוא ,X-Forwarded-For
שווה לחקור ולראות אותו גם במידה ונתקלים בו.

שאילתת  DNSברברס
רובנו מכירים את מוסד ה DNS-משאילתות על רשומות מסוג  ,Aכלומר  -שרת יקר ,מה כתובת ה IP-של
 ?defcon.orgרשומה נוספת וקצת פחות מוכרת היא מטיפוס  PTRומטרתה להצביע בכיוון ההפוך ,כלומר
לאפשר לענות על השאלה  -שרת יקר ,נתקלתי בכתובת  ,8.8.8.8תוכל לספר לי מי מחזיק בפיסת הנדל״ן
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האיכותית הזאת? ההליך הזה נודע ברבים כ Reverse DNS Lookup-והוא אפילו די שימושי למשל
בתרחישים של מניעת ספאם.
להפתעתי הרבה גיליתי במהלך המחקר כי כתובת ה IP-של השירותים שסרקו אותי הופיעו ברשומות
 , PTRולא סתם אלא הצביעו לעמוד הבית של המוצר הסורק .אחד המקרים היה אפילו קיצוני במיוחד
והפנה לעמוד הבית של החברה המקורית שפיתחה את המוצר שמאז נרכשה פעמיים ועמוד הבית שלה
מוביל לדף שגיאה כבר שנים.
גם שיטה זאת משמשת כבר היום בעולמות הפישינג ,להלן דוגמה המבצעת שימוש ב API-שעוטף את
בקשת ה DNS-ונקרא :GetHostByAddr

[רשימה של -hostים אשר לא יקבלו את דף הפישינג]

שימוש ב AS-בעייתי
ישנן ישויות גדולות ברשת אשר נקראות  ,autonomous systemsלהלן  .ASהן מכונות לעיתים גם ASN
מאחר ולכל אחת מהן מוקצה גם מספר ייחודי ).(N=number
ספקי תשתית גדולים כמו אמאזון מייקרוסופט וגוגל מחזיקים במספר ASים המזוהים באופן פומבי איתם
ואליהם משודכים בלוקים שלמים של כתובות  .IPמספר מוצרי אבטחה ניצפו כאשר הם יוצאים מטווחים
המזוהים עם מכונות היושבות בענן המרמזות באופן חזק שמדובר בתשתית אוטומטית ולא בקורבן .זה
מאוד הגיוני מאחר וחברות האבטחה סורקות כמות אדירה של קישורים בכל רגע נתון ושימוש בתשתית
ענן הופך את כל העסק ל scalable-באופן קל יחסית .במקרים אחרים קיצוניים יותר כתובת ה IP-שסרקה
את הקישור הגיעה ישירות מ AS-השייך לחברת אבטחה .שני המקרים יכולים להיפתר באמצעות שימוש
נכון בשרתי פרוקסי.
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נוכלים בעולם הפישינג משתמשים בשיטה דומה לזיהוי חוקרים ומוצרי אבטחה כבר היום ,וחוסמים לפי
טווחי כתובות  IPבאופן מפורש:

[רשימת טווחי כתובות חסומים]

ערך  MTUאקזוטי
הגודל המקסימלי אותו שכבת הרשת יכולה להעביר ללא פרגמנטציה נקרא  .MTUתשתית רגילה תניב
ערכים אופייניים ל Ethernet-כמו  2222או ל DSL-כמו  .2610למרבה ההפתעה ,חלק משירותי האירוח
בענן החליטו לבחור בגודל אחר לחלוטין המזהה אותם באופן חד-חד ערכי.
גוגל למשל בחרו לקבוע את הערך ל ,2642-כאשר אני מניח שזה משפר את הביצועים באופן מסויים אבל
תופעת-לוואי היא יציאתי טביעת-אצבע ייחודית.

התאמה בין  User-Agentלבין מאפייני TCP
כל מערכת הפעלה מממשת קצת אחרת את ה TCP stack-כאשר חלק מההבדלים האופיינים הם גודל
 bufferהתחלתי שונה ו flags-שאינם זהים כברירת מחדל .מערכת ההפעלה מופיעה באופן מפורש כחלק
מה User Agent-עליו כבר דיברנו קודם:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36

מה קורה כאשר הערכים אינם מסכימים זה עם זה? בדר״כ מה שנראה הוא שה TCP-מרמז שמדובר
במכונת לינוקס בעוד שבשכבת ה HTTP-נטען שמדובר ב .Windows-המצב הזה הוא תוצאה של מציאות
בה קל בהרבה להרים מכונות לינוקס בהיקף גדול לטובת פעילות כמו סריקה של כמות אדירה של
קישורים .למרבה הצער ,רוב מוצרי האבטחה אינם יודעים שהבחירה בתשתית מבוססת לינוקס משאירה
אף היא טביעת אצבע .למעשה ,זאת הבעיה הנפוצה ביותר בה נתקלתי בשטח.
תוקף נבון שיזהה מצב כזה יבחר שלא לשלוח את המטען הזדוני מטעמי זהירות.
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בדיקת חתימות  TCPוחילוץ ערכי  MTUהיו קלים משמעותית בזכות הכלי הנפלא  .p0fמדובר בפרויקט קוד
פתוח שנוצר על-ידי ) lcamtufשאולי מוכר לכם גם מ (AFL-וכולל שלל יכולות  fingerprintingגנריות טובות
מאוד ,במיוחד עבור השכבות הנמוכות יותר בהן מתבצעת תקשורת.
לאחר שהבנתי שאינני יכול או רוצה לפתח כלי טוב יותר אימצתי אותו אל ליבי בחום רב.
להלן קטע קצר מה״חתימות״ אותן  p0fכולל עבור פקטת ה SYN-וערכים אופייניים שונים בה ,הקובץ
המלא זמין כאן:
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 - Pstf^2עשו-זאת-בעצמכם
חלק משמעותי מהמחקר כלל פיתוח של תשתית לחיפוש ואימות החולשות שמצאתי ולכן פיתחתי את
 .pstf^2 - passive security tools fingerprinting frameworkהפתרון עליו החלטתי מבוסס  Pythonוכולל
בבסיסו שרת  HTTPפשוט שעבר החלפה של הפונקציה המטפלת בבקשות  .HTTP GETשימוש בשפה
פשוטה ונפוצה כבסיס ובקבצי קונפיגורציה מסודרים מבוססי  YAMLאיפשר לי לממש לוגיקה מורכבת
בקלות ולהתאים את השרת לצרכים שונים במאמץ מינימלי .במקביל לשרת שמבצע חלק מה-
 fingerprintingרץ גם  p0fכאשר התקשורת איתו מתבצעת מעל .named socket
עבור כל בקשה נכנסת מתבצעת בדיקה של הערכים שהשרת ו p0f-אוספים כנגד רשימה שחורה המזהה
סורקי קישורים גם באופן גנרי עם אפשרות לזיהוי מוצרים מסויימים .אם לא נמצאה התאמה ברשימה
המשמעות היא שמדובר בקורבן פוטנציאלי ותוחזר תשובה המכילה את המחרוזת ממבחן הEICAR-
לסריקת קבצים זדוניים .מאידך ,אם נמצאה התאמה המשמעות היא שהבקשה הגיעה ממוצר אבטחה
והתשובה שתוחזר תהיה  redirectלכתובת https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
המכילה תוכן איכותי ולא מאוד זדוני.
הקוד כולו כאמור זמין כאן:
https://github.com/G4lB1t/pstf2
השימוש בכלי קל מאוד מאחר ויצרתי  docker imageשעוטף את התקנת  p0fושאר דרישות הקדם ,ותודה
לדניאל אבלס על ההמלצה ;(.

]דוגמה להרצה של הכלי ובדיקת בקשות נכנסות[
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כל החולשות אותן מצאתי במחקר דווחו ל 22-יצרנים שונים כאשר כל יצרן שבדקתי עשה לפחות טעות
קריטית אחת .חלק מהם הודו לי ותיקנו ואחרים ,כמובן ,איימו בתביעה.
אף-על-פי-כן ,בחרתי שלא לחלוק באופן מפורש את טביעות האצבע של מוצרים ספציפיים מאחר וחלקם
בחרו שלא לתקן את הליקויים ולא רציתי לייצר פלטפורמה שתקל על החיים של תוקף לא-מיומן בצורה
מוגזמת .קורא נבון אשר עבר על מאמר זה ויודע לנתח תעבורת רשת בצורה סבירה יוכל להגיע בקלות
לטביעת אצבע לרוב המטרות אותן יבחן.

איך אפשר להתגונן?
בשורה התחתונה ברור שמימוש הטכניקות הנ״ל עשוי להסב נזק רב מאוד .ארגונים היום עובדים בגישת
ה defense in depth-שאומצה מהעולם הפיזי :בואו נסמוך על מספר שכבות הגנה .תוקף צריך לעקוף את
כולן כדי להגיע לנכסי הארגון .ביצוע  passive fingerprintingמקלף שכבה שלמה אחת לפחות מכל
הארגונים ובסבירות גבוהה מאפשר לתוקף לנחות בעמדת קצה.
אם אתם חלק מהצוות הכחול אני ממליץ לכם לשחק קצת עם הכלי שלי ולראות עד כמה אתם חשופים
ואולי לפנות לספק של המוצר בו אתם משתמשים ולבקש שיתקן את הליקויים.
אתם מפתחים מוצר הכולל רכיב שסורק קישורים? גם אתם בהחלט צריכים לשחק קצת עם הפרוייקט שלי
ולהבין מה היא טביעת האצבע אותה אתם מותירים .עם זאת ,ברור שלא תלכו ותתקנו מיד את הכל .אני
ממליץ על ניהול סיכונים שמבוסס בעיקרו על שתי השאלות הבאות :מה זול עבורי? מה יקר עבור התוקף?
עבור הצד המגן תיקונים כמו עדכון עיתי של ה user agent-הינם קלים יחסית  -אבל הרמת תשתיות
מבוססות  Windowsעם צבא של שרתי פרוקסי זה עסק יותר מורכב ובעיקר יותר יקר.
לעומת זאת ,גם לתוקף יכולים להיות ״קשיים״ .חישבו למשל על תרחיש בו תוקף הצליח להשתלט על
שרת אקראי ברשת .עבור חסימה לפי  user agentבעייתי הוא יכול לערוך קובץ קונפיגורציה פשוט )למשל
 htaccessבמקרה של .(Apache
מאידך זיהוי אנומליות ברמת ה TCP-יהיה קשה הרבה יותר  -הרצה של  p0fלמשל עשויה לייצר רעש לא
מועט בשרת ולכן תוקף נבון עשוי לבחור להימנע מכך.
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Whoami


חוקר )בכיר!( ב Akamai-כשאני לא כותב מאמרים ל ,DW-בעבר ראש צוות מחקר שהתמקד ב-
 malwareחומקני



שאלות? חושבים שההגנות שלכם לוקות באחד הפגמים שתיארתי? יש לכם מוצר שאתם חושבים
שצריך להשתפר בתחום? אל תהססו לפנות אלי:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gal-bitensky/

●

Twitter: https://twitter.com/Gal_B1t

●

Email: galbitensly@gmail.com

●

תודות
המון אנשים עזרו לי ,כל-כך הרבה שאני מפחד לשכוח מישהו מכם ומכן ולכן לא אציין שמות .חלקכם
עזרתם לי בשלב ה brainstorming-ואחרים התנדבו להיות קורבנות בניסוי שלי  -דעו כי אני מאוד מעריך
את הזמן והאנרגיה שהשקעתם בשיגעון התורן שלי.

איך מתחמקים בקלות מסורקי קישורים?
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,125ינואר 2021

020

 - Cheating is for assholes… And Smartiesחלק ג'
Great view from up here
מאת Yoav Shaharabani

הקדמה
מאמר זה הוא המאמר השלישי בסדרת המאמרים שלי בלהכין צ'יטים למשחק  CubeWorldב.32bit-
במאמר הראשון הצלחנו להציג בצורה נוחה את מבנה השחקן שלנו ושינינו ערכים בו כדי לרמות את
המשחק.
במאמר השני מצאנו את האובייקט של העולם ודרכו הצלחנו להגיע אל האובייקט של השחקן שלנו ,בנוסף
הצלחנו למצוא דרך לעבור על כל הדמויות שקיימות במפה (בטווח מסויים המשחק לא שומר אותן כדי
לחסוך בזיכרון( .במאמר זה נשתמש במידע שהשגנו ונשתמש בטכניקת  hookingכדי להציג ריבועים על
המסך איפה שהדמויות נמצאות.
במאמר זה אציג:
 .1גיאומטריה בתלת מימד והצגת נקודה על המסך
 .2ביצוע הhooking-
 .3ביצוע הwallhack-
גם כאן אני אניח שיש לכם ידע בסיסי באסמבלי ,בשפת התכנות  Cאו  ,C++ובזיכרון וירטואלי ומרחבי
כתובות ובנוסף אניח שיש לכם ידע בסיסי בגיאומטריה.
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גיאומטריה בתלת מימד והצגת נקודה על המסך
לאחר שהשגנו את הרשימה ואת אלגוריתם המעבר עליה במאמר הקודם ,נוכל בכל שלב שנרצה לעבור
על הרשימה ולקבל מיקומים תלת מימדיים של כל יצור ) .(x, y, zאבל לצערנו המסך שלנו הוא מסך דו
מימדי ,כלומר כל נקודה שנרצה להציג על המסך תקבל רק  ,x, yכלומר נצטרך דרך שבה נוכל לתרגם 3
מימד ל 0-מימד.
הערת כותב :במנועי תלת מימד משתמשים הרבה במטריצות )הכפלת מטריצות ,חיבור מטריצות וכו'(
בשביל חישוב במקביל בעזרת ה ,GPU-במאמר זה אציג את דרכי החישוב בלי מטריצות כדי שיהיה לכם
)וכמובן בשבילי( יותר נוח להבין מה בפועל כל אחד מהחישובים אומרים.
קצת הגדרה קטנה קודם:Yaw Pitch Roll ,

[מקור]https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes :

תזוזות למעלה למטה מסומנות על ידי זווית ה ,Pitch-תזוזות ימינה שמאלה מסומנות על ידי זווית ה,Yaw-
בזווית ה Roll-לא נשתמש במשחק זה ,לקריאה נוספת:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes
נתחיל מהסוף להתחלה ,בואו נדמיין סיטואציה שהראש שלנו פונה לכיוון ציר ה z-השלילי ,גם מבחינת
זווית ה Yaw-וגם מבחינת זווית ה( Pitch-כלומר אנחנו לא מסתכלים למעלה או למטה בשום זווית ,אלא
מסתכלים בדיוק ישר( וקיים אובייקט בשדה הראייה שלנו (ציר ה y-יוצא כלפינו במסך(.
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משהו כזה:

הקו הירוק הוא כיוון המבט שלנו ,המרחב בין שני הקווים האדומים הוא שדה הראייה שלנו ,הריבוע הכחול
הוא האובייקט שלנו ,אנחנו נמצאים בראשית הצירים.
נרצה להמיר את הנקודה הכחולה שהקואורדינטות שלה הן מהצורה ) (x, y, zלקואורדינטות על המסך
) . (x,yבואו נדמיין שאנחנו נמצאים בבית ומולנו קיים חלון ,אנחנו מאוד קרובים לחלון והמרחק שלנו ממנו
הוא  Fnומתבוננים החוצה ,כלומר אם אנחנו ראשית הצירים ,אמצע החלון הוא בנקודה ) ,(0, 0, -Fnבחוץ
קיים אובייקט בצבע כחול בנקודה ) .(x,y,zכיוון ההתבוננות שלנו הוא הכיוון השלילי של ציר ה( z-כלומר
ציר ה z-יוצא לכיונינו( .אנחנו נראה את זה בצורה הזו:

נתייחס לנקודה הכחולה בתור וקטור ,ונרצה לקצר את הוקטור הזה כך שהנקודה (או סוף הוקטור( תיהיה
על החלון ,כלומר נרצה לקחת את הוקטור ולחלק אותו ב ,z-לאחר מכן להכפיל ב.-Fn-
כלומר נקבל את הנקודה הבאה:
)( -Fn * x / z, -Fn * y / z, -Fn * z / z) = ( -Fn * x / z, -Fn * y / z, -Fn
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קיבלנו נקודה על החלון ,עכשיו ננסה להתאים את החלון למסך שלנו.
נניח שזווית הראייה שלנו מצד שמאל לצד ימין במשחק היא  ,(FieldOfView)aבעזרת גיאומטריה פשוטה
נחשב את רוחב החלון שלנו .יש לנו משולש ישר זווית שהזווית שווה ל ,a/2הניצב שווה ל ,Fn-וצריך לחשב
את הניצב השני.

כלומר נרצה לחשב את  ,½Wכלומר נקבל לפי טריגונומטריה פשוטה:
tan(½a) = ½ * W / Fn => ½W = tan(½a) * Fn
כאשר  Wהוא רוחב החלון .בעצם עכשיו ניקח את הנקודה שנמצאת על החלון:
)( -Fn * x / z, -Fn * y / z, -Fn
ונתבונן בערך ה X-שלה ,נרצה לבדוק אם היא בתוך החלון מבחינת רוחב החלון .נחלק את ערך ה X-ב-
 ½Wונדע קודם כל שאם הערך שיצא לנו גדול מ 2-או קטן מ ,-1-הנקודה נמצאת מחוץ לחלון ,אחרת
נצטרך לטפל בה.
באותה מידה אם נגדיר את הזווית מהנקודה למעלה בחלון לנקודה למטה כ ,b-ונשנה את ערך ה y-כמו
ששינינו את ערך ה( x-נקרא לאורך החלון  ,(Hנקבל ערך שאם הוא גדול מ 2או קטן מ -1הוא מחוץ לחלון
בכיוון למעלה או למטה בהתאמה.
נקבל את הנקודה הבאה:
)( -Fn * x / (z * (W/2)), -Fn * y / (z * (H/2)) , -Fn
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. שלהy- ובאותה מידה ערך ה,-1- ל2  שלה הוא המיקום היחסי שלה על החלון והוא ביןX-כלומר הערך ה
 מסמלs- (הHs  ובאורךWs  אם המסך שלנו ברוחב,עכשיו נרצה למצוא את המיקום היחסי שלנו על המסך
 כדי שעכשיו0- ולאחר מכן לחלק את שניהם בy- וערך הx- לערך ה2  נרצה בעצם להוסיף,(screen
 עכשיו כל מה שנותר לנו הוא להכפיל אותם ברוחב המסך ובאורך המסך,2- ל2 הערכים שלהם יהיו בין
.בהתאמה ונקבל את הנקודות על המסך שלנו
:הקוד המתאים לחישוב יראה כך
vec3d ProjectToScreen(ivec3d v, float fFovDegrees, float fFovYAxisDegrees,
int width, int height, int fNear, int fFar)
{
vec3d screen = { 0 };
float fFovRad = fFovDegrees / 180.0f * PI;
float fFovYAxisRad = fFovYAxisDegrees / 180.0f * PI;
/* Checks if the object is too far away. */
if (v.z <= fFar)
{
return screen;
}
screen.x = ((v.x * (-1 * (float)fNear)) / (float)v.z) / tanf(fFovRad *
0.5f);
screen.y = ((v.y * (-1 * (float)fNear)) / (float)v.z) / tanf(fFovYAxisRad
* 0.5f);
screen.x = ((screen.x + 1.0f) / 2.0f) * (float)width ;
screen.y = (1.0f - ((screen.y + 1.0f) / 2.0f)) * (float)height;
return screen;
}
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בפונקצייה זאת נשים לב שאנחנו בודקים גם אם האובייקט נמצא במרחק גדול יותר מ( fFar-בסיטואציה
הזאת ההמרחק של האובייקט מאיתנו הוא  v.zו v.z-קטן יותר ככל שהוא רחוק מאיתנו.
בנוסף בשורה האחרונה שמגדירה את  screen.yלפי המסך שלנו ,נשים לב שביצעתי  2פחות המיקום על
המסך ,הסיבה היא כי אנחנו מחשבים את המיקום היחסי על המסך כשהקואורדינטות במסך נראות כך:

כשבפועל הקואורדינטות במסך הן:

כלומר ראשית הצירים במסך נמצאת בנקודה השמאלית למעלה ולכן נאלץ להפוך את קואורדינטות הy-
שלנו.
בעצם כאן הצלחנו למצוא את הנקודה הדו מימדית המתאימה לנקודה התלת במקרה שבו אנחנו נמצאים
בראשית הצירים וגם כיוון המבט שלנו הוא לכיוון ה z-השלילי ,אבל מה יקרה במצב שכן נהייה בראשית
הצירים אבל לא נתבונן לכיוון ה z-השלילי?
כאן מגיע הקונספט של סיבוב נקודה על גבי ציר מסויים במערכת צירים תלת מימדית.
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באיור הבא:

שדה הראייה שלנו הוא בין הקווים האדומים ,הריבוע הכחול הוא האובייקט שנמצא בשדה הראייה שלנו,
הקו הירוק הוא בעצם אמצע שדה הראייה שלנו.
מצאתי שהזווית  Yawהיא  2כאשר מסתכלים לכיוון דרום ,כלומר לכיוון ה x-השלילי .אנחנו נרצה להסית
את מבטנו לכיוון  zשלילי ,או במילים אחרות ,לסובב את מערכת הצירים שמאלה על גבי ציר ה y-ב- 042-
)Yawגיאומטריה( .כלומר נסובב את הנקודה הכחולה שמאלה ב - Yaw042-מעלות .בונוס תחשבו את
הנוסחא בעזרת גיאומטריה ,לעצלנים שבינינו תוכלו להסתכל על הקוד של סיבוב על גבי ציר ה.y-
)ivec3d RotationY(ivec3d v, float fAngle
{
;ivec3d rotatedVector
;float fAngleRad = (fAngle / 180.0f) * PI
;)rotatedVector.x = v.x * cosf(fAngleRad) + v.z * sinf(fAngleRad
;rotatedVector.y = v.y
;)rotatedVector.z = -v.x * sinf(fAngleRad) + v.z * cosf(fAngleRad
;return rotatedVector
}
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בעצם נקבל וקטור שכל קואורדינטה בו היא מסוג  intוזווית סיבוב עם כיוון השעון כשמסתכלים לכיוון
החיובי של ציר ה .y-נהפוך את הזווית לראדיאנים ונחשב לפי הנוסחא כל קואורדינטה אחרת בנקודה
החדשה.
בעצם סובבנו את כל מערכת הצירים ככה שנסתכל לכיוון השלילי של ציר ה ,z-כלומר יצא לנו כך:

ניתן לראות בקלות שהמיקום של הנקודה הכחולה ביחס לנקודת המבט שלנו לא השתנה.
כעת נותר לטפל ב ,Pitch-באותה מידה יכול להיות שאנחנו סוטים מלהסתכל ישר לכיוון ה z-השלילי בכמה
מעלות )מצאתי שכאשר מסתכלים ישר מבחינת ה Pitch-נקבל  12מעלות ,להסתכל למעלה  2מעלות
ולהסתכל למטה  282מעלות(.
בעצם כרגע סידרנו את ה Yaw-שלנו כך שנסתכל לכיוון השלילי של ציר ה ,z-כלומר עכשיו כשנרצה לסדר
את ה Pitch-נצטרך לסובב את מערכת הצירים על גבי ציר ה .X-הינה הפונקצייה שמטפלת בזה:
)ivec3d RotationX(ivec3d v, float fAngle
{
;ivec3d rotatedVector
;float fAngleRad = (fAngle / 180.0f) * PI
;rotatedVector.x = v.x
;)rotatedVector.y = v.y * cosf(fAngleRad) - v.z * sinf(fAngleRad
;)rotatedVector.z = v.y * sinf(fAngleRad) + v.z * cosf(fAngleRad
;return rotatedVector
}

גם פה הסיבוב יהיה נגד כיוון השעון כשמסתכלים לכיוון החיובי של ציר ה ,X-כלומר נצטרך לסובב את
מערכת הצירים ב ,Pitch - 90-בעצם אפשר להסתכל על זה שנסובב ב ,Pitch-כלומר נסתכל למטה ש-
 Pitchשווה ל ,2-ולאחר מכן נסובב ב -90-ואז נסתכל בדיוק באמצע ב 12-מעלות.
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כעת אנו יודעים לסדר את זווית המבט שלנו במערכת הצירים כדי שנוכל לטפל בנקודות בצורה נוחה כמו
בשלב הראשון ,אבל מה יקרה כשנקודת המבט שלנו לא תיהיה בראשית הצירים? כאן נשנה את מיקום
נקודת המבט שלנו.

כאן בעצם נהפוך את נקודת המבט שלנו לראשית הצירים בכך שנחסיר מהנקודה הכחולה את נקודה
המבט שלנו ,כלומר נקבל
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גם פה אפשר לראות שמנקודת המבט שלנו המיקום של הנקודה הכחולה הוא בדיוק אותו הדבר.
אז עכשיו בהינתן מיקום נקודת המבט שלנו ,שתי זוויות המבט  ,Yaw, Pitchשני ה-FOV-ים שלנו ונקודה
תלת מימדית שנרצה להציג ,נוכל להשיג נקודה על המסך להצגה ,כלומר סיימנו את האתגר הראשון
שלנו.
הערת כותב :בדרך כלל שמכינים צ'יט של  WallHackלמשל או משהו בסגנון שדורש ממך לתרגם נקודות
תלת מימדיות למסך נמצא משהו שנקרא  view matrixוממנה בחישוב פשוט נתרגם ,במאמר זה אני אכנס
יותר עמוק לאיך זה עובד ובגלל זה לא אשתמש בהן

ביצוע הHook-
אז אחרי שלמדנו איך להציג נקודות מהמשחק למסך המחשב נצטרך להבין מתי בדיוק להציג אותן ,הדרך
הכי טובה היא לעשות  Hookלפונקצייה שבכל  Tickרצה ,מחשבת את המיקומים החדשים של האובייקטים
ומציגה אותם למסך ולעשות שבנוסף תעבור על רשימת האובייקטים שמצאנו במאמר הקודם ותצייר ריבוע
מסביב לכל אחד מהם ,מצויין ,בואו נתחיל.
במאמר הקודם מצאנו את הפונקצייה שאחראית על ה Ticks-במשחק ,קראנו לה :GameTick
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באדום מצאנו שזו הפונקצייה שאחראית על חישוב המיקומים החדשים של הדמויות (כמו גם את
המיקומים של האובייקטים למשל החצים( על פי שינוי הזמן .בכחול זה נראה כאילו מריצים את הפונקצייה
שמציירת את העולם .לא דיברנו יותר מידי על מה יש בירוק אבל רואים שזו פונקצייה ששייכת לאובייקט
במיקום  ,DAT_0076b1b4נלחץ פעמיים על האובייקט ונראה היכן משתמשים בו.

ננסה סתם ללחוץ על דברים ולראות משהו מוכר והופ הגענו לפונקצייה הזאת שבה נראה משהו מוכר.
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בכחול אנחנו מגדירים משתנה חדש שערכו יהיה  ,IDirect3D9עם אובייקט זה נוכל להריץ את הפקודה
 ,CreateDeviceשהיא הפקודה שמורצת ומכניסה לתוך המשתנה הרלוונטי לנו האדום ,מכאן שהמשתנה
הוא מסוג * .IDirect3DDevice9מכאן קל לזהות לפי הפרמטרים שהפונקצייה שהורצה בתוך הפונקצייה
 GameTickהיא הפונקצייה  Presentשאחראית על להציג את כל הנתונים שהוספו ל.DirectX-
אני לא אכנס ל LowLevel-של  DirectXאבל כדי להציג אובייקטים על המסך צריכים קודם כל להשתמש
בפונקצייה )( ,BeginSceneלצייר את האובייקטים ולבסוף להשתמש ב ,EndScene()-לאחר EndScene
צריך להשתמש בפונקצייה .Present
בדרך כלל עושים  hookבפונקציית ה ,EndScene-כלומר לפני שמפסיקים לצייר ,אני בחרתי לא לעשות
 hookשם ,אלא לעשות  hookבאמצע פונקציית ה .GameTick-הרעיון ל hook-הזה הגיע אליי מ-
 trampoline hookוככה הוא נראה:

כאן בחרנו  4בייטים בפונקצייה  ,GameTickשינינו אותם ל jmp-לקוד אסמבלי שנכין בתוך  ,mallocבתוך
הקוד הזה נשתמש בהוראת האסמבלי  pushadכדי לשמור את כל הרגיסטרים במחסנית ,לאחר מכן נקרא
לפונקצייה שלנו )שאותה נכתוב ב c-בתוך ה (DLL-בעזרת ה Address-שלה ,ולאחר מכן ,בעזרת  retנחזור
לקוד שכתבנו ,נעשה  popadכדי להחזיר את כל הרגיסטרים שהיו לנו ולבסוף נעשה את ההוראות
שכתבנו ואז נקפוץ חזרה לקוד שהיינו בו.
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:זה יראה כך
LPVOID DetourFunctionX86Internal(LPVOID lpCode, LPVOID lpNewFunction, size_t
szByteSize, BYTE bOverwrittenBytes[])
{
/*
0x60
pushad
0xE8<RelativeAddress>(5 Bytes)
call new_function
0x61
popad
<last_code>(szByteSize)
code
E9<RelativeAddress>(5 Bytes)
jmp back
1 + 5 + 1 + 5 + szByteSize = 12 + szByteSize.
*/
DWORD dOldProtect;
DWORD dRelativeAddress;
BYTE* trampoline_helper = (BYTE*)malloc(12 + szByteSize);
if (trampoline_helper)
{
for (size_t i = 0; i < szByteSize; i++)
{
bOverwrittenBytes[i] = ((BYTE*)lpCode)[i];
}
VirtualProtect(trampoline_helper, 12 + szByteSize, PAGE_EXECUTE_READWRITE,
&dOldProtect);
VirtualProtect(lpCode, szByteSize, PAGE_EXECUTE_READWRITE, &dOldProtect);
trampoline_helper[0] = 0x60; /* pushad */
trampoline_helper[1] = 0xE8; /* call <RelativeAddress new_function> */
/*
Calculating the relative address to dNewFunction,
the relative address starts from the end of the call instruction.
~TrampolineDetourFunction~
pushad(1 Byte)
0xE8<RelativeAddress_newfunction>(5 Bytes)
call new_function
TrampolineDetourFunction + 1 + 5 = TrampolineDetourFunction + 6.
*/
dRelativeAddress = ((DWORD)lpNewFunction - ((DWORD)trampoline_helper + 6));
/* Putting the relative address inside the call instruction(starts from the
second byte.) */
memcpy((LPVOID)(trampoline_helper + 2), &dRelativeAddress, sizeof(DWORD));
trampoline_helper[6] = 0x61; /* popad */
/*
Putting the deleted code.
<7 Bytes>
<last_code>(szByteSize)
*/
for (size_t i = 0; i < szByteSize; i++)
{
trampoline_helper[i + 7] = bOverwrittenBytes[i];
}
trampoline_helper[szByteSize + 7] = 0xE9; /* jmp <RelativeAddress_back> */
/*
Calculating the relative address to the first function,
the relative address starts from the end of the call instruction.
~TrampolineDetourFunction~
<7 Bytes>
<last_code>(szByteSize Bytes)
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0xE9<RelativeAddress_back>(5 Bytes)

jmp back

TrampolineDetourFunction + 7 + szByteSize + 5 = TrampolineDetourFunction +
szByteSize + 12.
The address of the back_function is the dLastFunction + 5 because we need
to go to the address after the jmp.
*/
dRelativeAddress = (((DWORD)lpCode + 5) - ((DWORD)trampoline_helper +
szByteSize + 12));
memcpy((LPVOID)(trampoline_helper + szByteSize + 8), &dRelativeAddress,
sizeof(DWORD));
((BYTE*)lpCode)[0] = 0xE9;
dRelativeAddress = ((DWORD)trampoline_helper - ((DWORD)lpCode + 5));
memcpy((LPVOID)((DWORD)lpCode + 1), &dRelativeAddress, sizeof(DWORD));
/* Noping the other bytes. */
for (size_t i = 5; i < szByteSize; i++)
{
((BYTE*)lpCode)[i] = 0x90;
}
VirtualProtect(lpCode, szByteSize, dOldProtect, &dOldProtect);
return trampoline_helper;
}
return NULL;
{

 לפונקצייהAddress , שלנוjmp- של המיקום שבו נרצה לשים את הAddress הפונקצייה בעצם מקבלת
 תוכלו. מספר בייטים שנערוך ומערך ריק שאליו נכניס את הבייטים שערכנו,החדשה שנגיע אליה לבסוף
:לראות מה כל בייט מסמל באתר
https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm

.עכשיו ננסה להריץ את זה עם פונקצייה סתמית שתדפיס לקונסול שהצלחנו
VOID hookedFunction()
{
printf("GameTick Hooked!");
return;
}

:(DLL- הראשי בThread-זאת תיהיה הפונקצייה ושורת הפקודה תיהיה)בתוך ה
BYTE lastByteCode[6];
DirectXHookFunction = DetourFunctionX86Internal((LPVOID)(dModuleBaseAddress +
0xC86F8), hookedFunction, 6, lastByteCode);
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: ונקבלDLL-נזריק את ה

! הצלחנו- כלומר
: נרצה להחזיר את המצב לקדמותו,כעת נרצה לטפל באירוע שבו יצאנו מלולאת הצ'יט
DWORD dOldProtect;
VirtualProtect((LPVOID)(dModuleBaseAddress + 0xC86F8), 6,
PAGE_EXECUTE_READWRITE, &dOldProtect);
memcpy((LPVOID)(dModuleBaseAddress + 0xC86F8), lastByteCode, 6);
VirtualProtect((LPVOID)(dModuleBaseAddress + 0xC86F8), 6, dOldProtect,
&dOldProtect);
if (DirectXHookFunction)
{
free(DirectXHookFunction);
}

 ולבסוף נעשה, נחזיר את הקוד לקוד שהיה לפני השינוי,בעצם ניתן הרשאות כתיבה לאיזור הזה בזיכרון
.malloc  שלמי שזוכר הגדרנו אותו עםtrampoline_helper- לfree
calling - שימו לב שאם אתם רוצים שהפונקצייה תקבל פרמטרים תצטרכו להגדיר את ה:הערת כותב
.convention
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ביצוע הWallhack-
אז אחרי שהצלחנו לעשות  hookבתוך ה GameTick-ואחרי שהבנו איך להציג נקודה בתלת מימד על
המסך נרצה לעבור על רשימת היצורים ולהציג ריבוע עליהם.
קודם כל נרצה שנוכל בכלל לצייר על המסך ,ולכן נרצה להשיג את אובייקט ה ,IDirect3DDevice9-יש עוד
דרכים להשיג אותו אבל בגלל שאני יודע כבר את המיקום שלו אני יכול פשוט לעשות ככה.

זוכרים למה  ?0x36b1b4כי  ghidraהציגה לנו שהוא נמצא ב ,0x76b1b4-פשוט נחסיר  0x400000שזה ה-
 BaseAddressש ghidra-משתמשת בו בתור  BaseAddressונחבר את זה עם  dModuleBaseAddressשזו
כתובת הבסיס של ” d3ddev .“Cube.exeיהיה משתנה גלובלי ב dll-שלנו לצורך נוחות.
עכשיו נרצה לחשב את מיקום המצלמה שלנו ,יש לנו את מיקום השחקן שלנו אבל הוא לא מיקום המצלמה
שלנו .בנוסף אפשר לקרב את המצלמה שלנו לשחקן ולהרחיק ,נסמן את המרחק כ:r-

נחפש את  rבעזרת  ,cheat engineנתחיל מ Unknown initial value-ונשתמש בDecreased value, -
 Increased valueבזמן שנגדיל ונקטין את המרחק עם הגלגלת (ננסה למצוא את זה כ Bytes6-ואז כ-
.(float
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מצאנו שה value-הוא  floatויש לו מספרים דיי קטנים (בין  2ל (26-שלא מייצגים באמת את המרחק אבל
כן נראה שזה מה שמייצג את המרחק ,אז נחשב את קנה המידה:

נמצא מיקום נחמד שפונה לכיוון צפון ,ונכוון את המצלמה שלנו כך שתיהיה קרובה לבלוק שנוכל ללכת אליו
ולבדוק את המיקום שלו ,נחשב את מיקום ה X-שלנו ,לאחר מכן נלך לבלוק ונחשב שוב את ה X-שלנו,
נחסיר ביניהם ונקבל מספר שאם נחלק אותו ב r-נקבל את הקנה מידה כדי להמיר  rבמרחק אמיתי
במשחק .יצא בערך  42222כלומר כדי להשיג את המרחק האמיתי בין השחקן שלנו למצלמה ניקח את r
ונכפיל ב . 42222-על מנת למצוא את המיקום של המצלמה נשאר למצוא את זווית המבט ,נלחץ  ctrl+bעל
מה שמצאנו ב CheatEngine-ונתבונן במידע שנמצא באיזור של  ,rבנוסף נשנה את ה DataType-לfloat-
וננסה להבחין בשינויים בזמן שאנחנו מזיזים את המצלמה שלנו:
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באליפסה השחורה זה ה r-שלנו ,באליפסה הירוקה אלו ה Yaw-וה Pitch-בהתאמה.

הערת כותב :סביר להניח שכאן נמצאת ה ,view matrix-כמו שאמרתי לא אשתמש בה.

שמתי לב גם שהכתובות של הנתונים האלה מאוד קרובות לכתובת של העולם ,אז אחרי כמה הרצות
והדפסות של המיקום וההפרשים שלהם ושימוש פשוט ב ,ReClass-הגעתי למסקנה שהמחלקה שבניתי
 AVGameControllerאמורה להיראות כך:
class AVGameController
{
public:
;]char pad_0x0000[0x1AC
;float Yaw
;float Pitch
;float Roll
;]char pad_0x01B8[0x4
;float CamDist
;]char pad_0x026C[0x124
AVWorld World; //0x02E4
}; //Size=0x02EC

נדפיס בפונקציית ה hook-שלנו את שלושת הזוויות ונקבל:
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עכשיו ,כשיש לנו את זוויות המבט ,את מיקום השחקן ואת מרחק המצלמה מהשחקן נוכל לחשב את
מיקום המצלמה בעזרת גיאומטריה פשוטה (הנקודה הכחולה היא כיוון המבט שלנו(:

לפני כן נחשב את ה ,y-עם טריגונומטריה פשוטה נקבל:
)Sin(90 - alpha) = deltaY / r => deltaY = r*sin(90 - alpha
כאשר  alphaהיא בעצם .Pitch
עכשיו נחשב בעזרת פית גורס את הקו הסגול בתמונה ,הוא יהיה היתר במשולש ישר זוית של  deltaXו-
 ,deltaZנסמן ב .p-ברגע שיהיה לנו אותו גם נוכל גם פה בעזרת טריגו פשוט לחשב את  deltaXוגם את
.deltaZ

)P*Cos(Yaw - 180) = deltaX => CameraX = playerX - deltaX => CameraX = playerX + P*Cos(Yaw
)P*Sin(Yaw - 180) = deltaZ => CameraZ = playerZ - deltaZ => CameraZ = playerZ + P*Sin(Yaw - 180
הנוסחאות מגיעות מטריגונומטריה פשוטה ומכך שהמצלמה נמצאת בכיוון ההופכי לוקטור.
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בנוסף נשים לב כי:
deltaY = r*sin(90 - Pitch) => CameraY = playerY - deltaY
ivec3d CalculateCameraPosition(ivec3d vPlayerPosition, float Yaw, float
)Pitch, float Roll, float r
{
;ivec3d cameraPosition
;))float relativeY = (r * sin((90 - Pitch) * PI / 180.0f
;))float XZTriangleCord = sqrtf(powf(r, 2.0f) - powf(relativeY, 2.0f
;cameraPosition.y = -relativeY + vPlayerPosition.y
cameraPosition.x = (int)(XZTriangleCord * cos((Yaw)*PI / 180.0f)) +
;vPlayerPosition.x
))cameraPosition.z = (int)(XZTriangleCord * sin((Yaw - 180) * PI / 180.0f
;+ vPlayerPosition.z
;return cameraPosition
}

פונקצייה זו תחזיר לנו את מיקום המצלמה.
כמו שראינו בחלק הראשון במאמר נצטרך קודם כל להחסיר את הנקודות ככה שהמצלמה שלנו תיהיה
ראשית הצירים ,לאחר מכן לסובב את הנקודות ככה שנצפה לכיוון ה Z-השלילי ולבסוף לעשות
 .ProjectToScreenבשלב הראשון נצטרך את הנקודה של היצור שנרצה להציג ואת הנקודה של המצלמה,
השגנו אותם ,בשלב הבא נצטרך את הנקודה החדשה של היצור וזוויות המבט שלנו ,גם את זה יש לנו,
בשלב האחרון נצטרך את הנקודה החדשה של היצור ,אורך ורוחב החלון של המשחק ,הFieldOfView-
של ציר ה X-ושל ציר ה .Y-ו Fn-שנשווה אותו ל 2-ו Ffar-שנשווה אותו ל LONG_MIN-כי אנחנו רוצים
לראות את כל הדמויות שברשימה.
נותר לנו למצוא את אורך ורוחב האפליקצייה ואת ה-FOV-ים השונים ,בשביל למצוא את אורך ורוחב
האפליקצייה נשתמש באובייקט שמצאנו  d3ddevכדי להשיג  Handleלחלון של האפליקצייה שלנו ,ולאחר
מכן נשתמש בפונקציית  APIשל  Windowsכדי להשיג ממנו אורך ורוחב:
;D3DDEVICE_CREATION_PARAMETERS pParameters
;)d3ddev->GetCreationParameters(&pParameters
;RECT rect
))if (GetWindowRect(pParameters.hFocusWindow, &rect
{
;int width = rect.right - rect.left
;int height = rect.bottom - rect.top
......

את ה-FOV-ים השגתי בעזרת ניסוי וטעייה ,הפעלתי את התוכנה על  FOVמסויים ,ראיתי אם יש סטייה
כשאני מסתכל על אובייקט מהצד ,אם יש אז להוריד או להעלות את ה ,FOV-בכל צעד הסטייה צריכה
לקטון עד שהיא נהיית מינימלית ,צריך לעשות אותו הדבר גם על ה FOV-של ציר ה.Y-
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:בסופו של דבר הגעתי ל
FOV X-Axis = 85.0f
FOV Y-Axis = 50.0f
 ולכן, משתנהFOV-כמובן שצריך לשים לב שבמשחק הזה כשמרחיבים ומצמצמים את מסך האפליקציה ה
:ים שמצאתי הם על גודל מסך קבוע של-FOV-ה
Width = 1936, Height = 1056.
: כשיש לנו את כל הפרטים נבנה את הפונקצייה,וכעת
VOID hookedNewFunction()
{
if (d3ddev)
{
D3DDEVICE_CREATION_PARAMETERS pParameters;
d3ddev->GetCreationParameters(&pParameters);
RECT rect;
if (GetWindowRect(pParameters.hFocusWindow, &rect))
{
int width = rect.right - rect.left;
int height = rect.bottom - rect.top;
Node* creaturesIterator = (Node*)(pGameObj->pAVGameController->
World.LinkedListContainer->Node);
ivec3d vPlayerPosition = { pPlayer->dX, pPlayer->dY, pPlayer->dZ };
ivec3d vCameraPosition = CalculateCameraPosition(vPlayerPosition,
pGameObj->pAVGameController->Yaw,
pGameObj->pAVGameController->Pitch,
pGameObj->pAVGameController->Roll,
(pGameObj->pAVGameController->CamDist) * 60000);
if (bWallHackOn)
{
while (TRUE)
{
AVCreature* curr_creature = creaturesIterator->pAVCreature;
if (!IsBadReadMemoryPointer((LPVOID)curr_creature,
sizeof(AVCreature)) && curr_creature->vpointer ==
(dModuleBaseAddress + 0x2FD8CC))
{
ivec3d vCreaturePositionStat = { curr_creature->dX,
curr_creature->dY, curr_creature->dZ };
ivec3d vRelativePlayer = Vector_Sub(
vCreaturePositionStat, vCameraPosition);
vRelativePlayer = RotationY(vRelativePlayer, 270 –
pGameObj->pAVGameController->Yaw);
vRelativePlayer = RotationX(vRelativePlayer, pGameObj->
pAVGameController->Pitch - 90);
ivec3d firstPoint, secondPoint;
firstPoint = { vRelativePlayer.x - 40000,
vRelativePlayer.y, vRelativePlayer.z };
secondPoint = { vRelativePlayer.x + 40000,
vRelativePlayer.y - 100000,
vRelativePlayer.z };
vec3d ScreenPoint1 = ProjectToScreen(firstPoint, 85.0f,
50.0f, width, height, 1, LONG_MIN);
vec3d ScreenPoint2 = ProjectToScreen(secondPoint, 85.0f,
50.0f, width, height, 1, LONG_MIN);
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&& if ((ScreenPoint1.x > 0 && ScreenPoint1.x < width
|| )ScreenPoint1.y > 0 && ScreenPoint1.y < height
&& (ScreenPoint2.x > 0 && ScreenPoint2.x < width
))ScreenPoint2.y > 0 && ScreenPoint2.y < height
{
DrawRect2D(ScreenPoint1, ScreenPoint2, 5,
;))D3DCOLOR_ARGB(255, 255, 0, 0
}
}
;)Node* temp = getNext(creaturesIterator
|| if (temp == creaturesIterator
>temp == (Node*)(pGameObj->pAVGameController-
))World.LinkedListContainer->Node
{
;break
}
;creaturesIterator = temp
}
}
}
}
}

בהתחלה השגנו את גודל החלון של האפליקצייה ,לאחר מכן הגדרנו משתנים שיעזרו לנו בחישוב ,למשל
וקטור שמכיל את מיקום המצלמה ומשתנה שאחראי על המעבר על רשימת היצורים.
בנוסף בדקנו אם המשתמש לחץ על מקש  3והפעיל את המשתנה הבוליאני .bWallHackOn
לאחר מכן נפתח לולאת ) while(TRUEשתרוץ עד שתגיע ל break-שיעיד על סוף הרשימה ,ה break-ימצא
בסוף הלולאה והוא יגיע מהפונקצייה שהרכבנו ומצאנו במאמר הקודם.
בתוך ה while-נבדוק אם היצור שכר גע נמצא אצלנו הוא יצור תקין ,לאחר מכן ניקח את המיקום של היצור
ונשנה אותו ככה שנתבונן עליו לכיוון השלילי של ציר ה( Z-כלומר נעשה חיסור וקטורים ולאחר מכן שני
.(Rotates
עכשיו כשיש לנו את המיקום שלו כשנקודת המבט שלנו היא לכיוון השלילי של ציר ה Z-נרצה לשים שתי
נקודות שיתארו את המלבן שיתחום אותו.firstPoint, secondPoint ,
ניצור את שתי הנקודות בצורה זו כי הנקודה של היצור תיהיה באמצע למעלה ,נרצה שנקודה אחת תיהיה
בצד שמאל למעלה והשנייה תיהיה בצד ימין למטה.
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הינה מערכת צירים שממחישה כאשר ציר ה Z-יוצא לכיוונינו (הכיוון השלילי של ציר ה Z-נכנס לתוך
המסך(:

לאחר מכן נעשה עליהן  ProjectToScreenונקבל שתי נקודות על המסך ,נערוך בדיקה אם לפחות אחת
מהן נמצאת במסך שלנו ,אם יש טעם לצייר אותן.
אז עכשיו בעצם השגנו שתי נקודות על המסך ,כל מה שנשאר לנו הוא ליצור מהן מלבן וסיימנו:
)VOID DrawLine(vec3d p1, vec3d p2, float width, DWORD color
{
;ID3DXLine* m_Line
;)D3DXCreateLine(d3ddev, &m_Line
)D3DXVECTOR2 line[] = { D3DXVECTOR2(p1.x, p1.y), D3DXVECTOR2(p2.x, p2.y
;}
;)m_Line->SetWidth(width
;)(m_Line->Begin
;)m_Line->Draw(line, 2, color
;)(m_Line->End
;)(m_Line->Release
}

זו פונקציית  DrawLineפשוטה שמקבלת שתי נקודות ,עובי קו וצבע ומציירת אותו על המסך (כמובן
שהפונקצייה משתמשת רק ב X, Y-בנקודות כי היא מציירת בדו מימד( .בעזרתה ניצור פונקצייה שתיצור
לנו מלבן:
)VOID DrawRect2D(vec3d p1, vec3d p3, float width, DWORD color
{
;} vec3d p2 = { p3.x, p1.y, 0
;} vec3d p4 = { p1.x, p3.y, 0
;)DrawLine(p1, p2, width, color
;)DrawLine(p2, p3, width, color
;)DrawLine(p3, p4, width, color
;)DrawLine(p4, p1, width, color
}

פונקצייה זו מקבל שתי נקודות של מלבן ,מחשבת את שני הקודקודים האחרים ומציירת קווים בין כל
הקודודים.
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סיכום
בעצם עשינו  hookלפונקציית ה GameTick-שמצאנו במאמר הקודם ,לאחר מכן הפונקצייה שהרצנו דרכה
עברה על כל רשימת היצורים שמצאנו גם במאמר הקודם ועל כל יצור חישבה מהמיקום שלו ועוד כל מיני
פרמטרים שהיינו צריכים לחשב או למצוא את המיקום של שתי הנקודות שתוחמות אותו במסך ולאחר מכן
ציירה אותם.
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כאן הגענו לסוף סדרת המאמרים שלי על צ'יטים למשחק  ,CubeWorldלי אישיתי תהליך הפיתוח של
הצ'יט תרם הרבה בלהבין קונספטים ב ,Windows-קונספטים ב Reverse Engineering-ו.DEngines3-
לצערי בגלל שיש שני מקומות שבהם אנחנו מעגלים נתונים ( (r ,FOVובגלל שלא התאמנו לכל יצור גודל
ייחודי משלו הצ'יט בדרך כלל כן עוטף את הדמויות במרחקים קרובים אבל במרחקים דיי רחוקים הוא
מתחיל לפספס ,הפיתרון של זה הוא להשתמש ב.view matrix-
אקווה שבעתיד אעלה מאמרים על משחקים מתקדמים יותר (שיש להם אנטי צ'יטים מעניינים(.

על כותב המאמר
שמי יואב שהרבני  ,Yoav Shaharabani /נער בן  ,02מתעניין מאוד בReverse ,Windows Internals-
 C ,Engineeringוב.GameHacking-
תוכלו לפנות אליי לכל שאלה וייעוץ בנושא בכתובת המייל או בלינקדין:
Yoav.sh.j@gmail.com
Yoav Shaharabani
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דברי סיכום
בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה 125-של  ,Digital Whisperאנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי
חשוב :למדתם ממנו .כמו בגליונות הקודמים ,גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה ,יצירתיות ,עבודה קשה
ושעות שינה רבות כדי להביא לכם את הגליון.

אגב ...הצלחתם להתקדם במבוך? שמתם לב למרכז התמונה של המלחמה הלא נכונה?

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו ,או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני
שלנו ,בכתובת .editor@digitalwhisper.co.il

על מנת לקרוא גליונות נוספים ,ליצור עימנו קשר ולהצטרף לקהילה שלנו ,אנא בקרו באתר המגזין:
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