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PwnKit - CVE-2021-4034 

 ווקנין איתי מאת

 

 רקע

 את. Polkit החבילה על ערך שאותו מחקר החברה באתר פרסם Qualys של המחקר צוות, 12/22//251-ב

 pkexec בשם החבילה מרכיבי באחד לוגי כשל ניצלה אשר חולשה -" Pwnkit: "כינו הם המחקר תוצר

 . root בהרשאות לרוץ - השרת על מקומיות הרשאות בעל משתמש לכל ומאפשרת

 החבילה על אחראים אשר Red Hat-מ המסורים למפתחים מועד מבעוד הגישו הם המחקר ממצאי את

-CVE-2021מספר  CVEהחולשה תועדה תחת . 9//2שקדו על עדכון שורות הקוד באופן לקוי משנת ש

 root מדובר ברכיב אשר רץ תמיד בהרשאות - סתם Polkit את חקר לא Qualys של המחקר צוות. 4034

 .setuid root-מפני שהבינארי שלו מוסמן כ

 לעדכן נדרש כל מי שאחראי על שרת לינוקס כמעט - אדירה הייתה והחולשה הפוסט פרסום של המשמעות

 היה לא הכשל ניצול - הפרטים שפורסמו לאחר, ובהקדם, היום באותו עוד םשפורס העדכון עם ושרתי את

 .רב היה ובאמצעות לבצע היה שניתן והנזק מורכב

? לנצלה ניתן כיצד? מנצלת היא וכשלים מנגנונים אילו? Pwnkit היא מה? Polkit החבילה זאת מה אז

 .ל"הנ השאלות כל על נענה זה במאמר

 :( שלכם השרתים את לעדכן רוצו - כן לפני אך

 

 הקדמה

 לפעול נרצה תמיד לא אנחנו סטנדרטית הרשאות מערכת בעלת הפעלה מערכת עם עובדים אנחנו כאשר

 גבוה שלנו טעות של הנזק פוטנציאל כך - יותר גבוהות שלנו שההרשאות ככל כי גבוהות הרשאות תחת

 מעט בלא - שני מצד. ועוד חשובים לקבצים שניגשת זדונית פעילות, קריטיים קבצים מחיקת, למשל. יותר

 כך לשם, גבוהות הרשאות של כירורגי למצב לעבור נדרשים אנו ההפעלה מערכת את לנהל כדי, מקרים

 .Windows-ב UAC-ה או בלינוקס sudo המנגנון קיים



 
 

PwnKit - CVE-2021-4034 
www.DigitalWhisper.co.il 

 2  2022 מרץ ,317גליון 
 

 תוכנות להריץ היכולת אתות משתמשים בעלי הרשאות נמוכל גם לאפשר נרצה לפעמים, זאת עם אך

 לשם(, המשתמש של הסיסמה שינוי תהליך על שאחראית התוכנה - למשל כמו) משלהם גבוהות בהרשאות

 את להקליד הצורך מבלי אחר משתמש של בהרשאות תוכנה להריץ היכולת) setuid המנגנון הומצא כך

 ההפעלה במערכות השימוש השתכלל השנים במהלך, זאת עם .השונות המשתמשים קבוצות או(, סיסמתו

 קבוצות ידי על לנהל היה ניתן המקרים כל את לא בו מצב שנוצר כך, ההרשאות ממערכת הדרישות גם ואיתו

 .dedicated users או הרשאה

 של קיום בהינתן רק אך אחרים למשתמשים מסוימות פקודות לאפשר רוצה היה משתמש שבהם מקרים

, מקומי באופן מחוברים הם כאשר המחשב כיבוי למשל כמו, מלאה הרשאה להם לתת ומבלי, מסויים תנאי

 . SSH באמצעות מחוברים הם כאשר זאת לעשות היכולת מבלי אך

 קבוצה מלבד - מסויימת פעולה במערכת הקבוצות כלל לחברי לאפשר נרצה כאשר תהיה נוספת דוגמא

 והחזירה כן לפני הורצה אחרת שפקודה בכך מסויימת פקודה של הרצה להתנות נרצה כאשר או. ספציפית

 מורכבות ואף כאלה דוגמאות לפתור כדי נוצר אשר Polkit המנגנון פותח כך לשם ובדיוק. חיובית תוצאה

 .יותר

לכל משתמש  איפשרה, וגם היא Polkitחולשה באחד המנגנונים הפנימיים של  נמצאה 2021-ב גם, אגב

 ניתן החולשה אותה על מעמיק הסבר, CVE-2021-3560-. היא זכתה לrootבמערכת להשיג הרשאות 

 :הבא בקישור למצוא

https://github.blog/2021-06-10-privilege-escalation-polkit-root-on-linux-with-bug/ 

ה הנ"ל אינה נדרשת לטובת הבנת החולשה עליה נפרט במאמר זה, אך קריאת ההסבר החולש הבנת

 המנגנון הפנימי בה עובד.וכיצד  Polkit הארכיטקטורה שלשלה ייתן לכם תמונה די טובה על 

 

  

https://github.blog/2021-06-10-privilege-escalation-polkit-root-on-linux-with-bug/
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 החולשה

 לבצע authorized user-ל( לא או) לאפשר שמטרתו pkexec בשם Polkit של הכלים באחד נמצאה החולשה

 בצורת סיסמא יבקש pkexec אז root הרשאות בעלי לא אנחנו אם. root בשם או אחר משתמש בשם פקודה

GUI או command line .ל אלטרנטיבה כמו משמש הזה הכלי-Sudo ואפשרויות גמישות יותר עם רק. 

 קובץ או תוכנית, משתמש שם כמו הפקודה משורת ארגומנטים מבקש ל"הנ בכלי שהשימוש לראות ניתן

  :להרצה

 

 ,חסר אחד דבר אך פשוט די שהוא בארגומנטים הטיפול את לראות ניתן התוכנית לקוד מעט נצלול אם

 ?החולשה את לזהות יכולים שאתם חושבים

 

 אז רלטיבי והמיקום במידה. להרצה התוכנית את ומחפשת הארגומנטים על עוברת main הפונקציה, תחילה

 :1PATH=/usr/bin אם למשל. PATH-ב תיקיות דרך חיפוש בעזרת אבסולוטי למיקום יומר הוא

ls -> /usr/bin/ls 
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 :דברים מספר יקרו הזה במקרה? (argc=0)כלומר  ארגומנט שום נעביר לא אם יקרה מה

 (NULLלמרות שהמערך מכיל תא אחד שמכיל ) שלו ההתחלתי הערך, /-ל שווה יהיה n - 534 בשורה ./

 יצביע path מכך וכתוצאה קיים לא argv[1] כי rgva המערך לגבולות מחוץ קריאה תהיה - //6 בשורה .2

 (.בהמשך הסבר) envp[0]-ב למחרוזת זהה מחרוזת על

 מיקום ויחזיר path במשתנה שנמצא הרצה קובץ עבור יחפש g_find_program_in_path - 632 בשורה .3

 .מלא

 (בהמשך הסבר( )envp[0] :שלנו במקרה) argv[1] -ל המערך לגבולות מחוץ כתיבה - 639 בשורה .4

 המחסנית לסוף מועתקים והמצביעים הסביבה משתני, הארגומנטים פשוטה תוכנית מריצים אנחנו כאשר

 :כך נראה זה בזיכרון. שהרצנו החדשה התוכנית של

 

 שהועתקו הסביבה משתני למערך וצמוד( argv) הארגומנטים ממערך מסודר שהזיכרון לראות אפשר

 תא כל לכן הסביבה משתני \ ארגומנטים של לסטרינגים מצביעים מכילים המערכים שני(. envp) לתוכנית

 .(ביט 32-אם הבינארי קומפל ל 4)או  בתים 8 -של פוינטר  קבוע בגודל במערך

 -ל המצביע את שהופך מה, NULL יכיל  argv[0]אזargc = 0  כלומר, ארגומנט שום יועבר לא אם למעשה

argv[1] על להצביע envp[0] .המשתנה תוכן עם סביבה משתנה של דריסה תתבצע 639 בשורה, לכן s. 

 ובגלל" value" הערך את מקבל היה path המשתנה, תחילה, בתמונה כמו היה שלנו שהזיכרון נניח

 לקובץ המיקום את תחזיר אשר find_program_in_path -ל קריאה תתבצע אז אבסולוטי לא שהמיקום

 תיכתב הזו המחרוזת לבסוף(. PATH -ב name תיקייהה דרך נמצא value הקובץ" )name/value" שהוא

 .הסביבה למשתנה

 כך. value בשם קובץ ניצור ובתוכה( PATH=name.= -ש בהנחה" )name".= בשם תיקייה ניצור העניין לצורך

 :כך שנראה סביבה משתנה ליצור נוכל

name=./value 
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 החולשה ניצול

בפסקה הקודמת למדנו שהחולשה מאפשרת לנו להוסיף משתנה סביבה כרצוננו עם ערך כרצוננו לסביבה 

 סביבה כרצונו תמיד.  יכול להוסיף משתני מקומי משתמשמה מיוחד בכך? כל  אך. pkexec של

 insecure environmentהמכונים -פה הוא מעקף המנגנון שדואג לנפות משתני סביבה "רגישים"  העניין

variablesהחוצה מה מחדל מפולטרים כברירת, שהם משתני סביבה ש-environment  ,של תהליך חדש

-וה RUID-)בין השאר אחד מהתנאים הם אם ה odeMxecution Secure E-כאשר התהליך החדש רץ ב

SUID  שונים שזה מה שקורה כשמריצים עםsetuid .) 

של התהליך החדש. בזכות החולשה הזו אנחנו  main-, לפני שרץ הdynamic linker-ב קיים"ל הנ המנגנון

שרץ בהרשאות גבוהות, אפילו  pkexecיכולים להזריק איזה משתנה סביבה שאנחנו רוצים לתהליך של 

 insecure environment variableאם משתנה הסביבה הוא 

 סביבה משתנה כלומר", רגיש" סביבה משתנה למצוא נצטרך בהצלחה החולשה את לנצל שנוכל כדיולכן,  

 . גבוהות בהרשאות קוד הרצת לנו יאפשר ואפילו התוכנית של הריצה הליך על ישפיע הוא אותו נשנה שאם

 ולא 639 בשורה מתרחשת המערך לגבולות מחוץ הכתיבה כי מצומצם די האפשרויות מספר הזה במקרה

התכנית מנקה את כל משתני הסביבה שלה, ולכן לא נוכל להשתמש  7/2 בשורה מכן לאחר הרבה

 :LD_PRELOADבמשתני סביבה רגישים ידועים כגון 

  

https://man7.org/linux/man-pages/man8/ld.so.8.html#ENVIRONMENT
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שימו לב לשתי , לדוגמא. Glib-ב שנמצאת g_printerr לפונקציה יקרא pkexec, לשגיאה לגרום נצליח אם

 :הפונקציות הבאות

 

 זאת לשנות וניתן נוספים בקידודים תומך הוא אבל הדפסה לצורך UTF-8-ב ישתמש g_printerr כלל בדרך

-ל קריאה תתבצע שונה בקידוד להדפיס שנוכל כדי. CHARSET הסביבה משתנה עריכת ידי על

)(iconv_open (בתוך Glib )המתאים לקידוד ותמיר המתאימה הספרייה את שטוען. 

iconv_open לפונקציית וקריאה לקידוד בהתאם מתאימה ספרייה טעינת ידי על לאחר אחד מקידוד ממירה 

 :כך שנראה קונפיגורציה קובץ לפי הספרייה את טוענת הפונקציה. המתאימה המרה

        "from charset"      "to charset"    "library name" 

module  UTF-16//            INTERNAL        UTF-16          1 

module  IBM1371//           INTERNAL        IBM1371 

module  INTERNAL            IBM1371//       IBM1371 

 נרצה אנחנו ואותו לקובץ המיקום את שמכיל GCONV_PATH סביבה משתנה קיים הזה לקובץ להגיע כדי

אך  ,setuid בד"כ משתנה סביבה זה נחשב רגיש ומפולטר החוצה כשמריצים בינארי שהוא .לדרוס

 בשם תיקייה ניצור כך לצורך .639בשורה  env[0] החולשה מאפשרת לנו לשנות אותו בזכות הדריסה של

=."GCONV_PATH "בשם קובץ ובתוכה "pwnkit "כך הסביבה משתנה את לדרוס שנוכל כך :

GCONV_PATH=./pwnkit . 
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 חדש CHARSET שיתווסף כך pwnkit/gconv-modules-ב הפיקטיבי GCONV-ה קובץ את נכין ,מכן לאחר

 :את התהליך המלא נוכל לראות בהשמשה הזו של החולשה .pwnkit.so של לטעינה שיוביל pwnkit בשם

 

pwnkit.so בעצם הוא payload קבצי של הראיות את מוחק אשר מקומפל pwnkit ופותח Shell בהרשאות 

 :כך נראה payload-ההחדשות אותן קיבלנו עקב ניצול החולשה. 

 

 את להריץ נוכל, מקומפל payload וכמובן מוכן וקבצים תיקיות מבנה, משלנו CHARSET לנו שיש לאחר

 בתמונה כמו) שהכנו החדש CHARSET-ה ואת( שיידרס זה) המתאים PATH-ה את נגדיר! האקספלויט

 .Privilege Escalation לנו והנה - (הקודמת

 

 )ניצול ללא עקבות( לקורא תרגיל

 :הבאה הפסקה את הוסיף הצוות, Qualys חברת של הפרסום בסוף

“Important: this exploitation technique leaves traces in the logs (either "The value for the SHELL 

variable was not found the /etc/shells file" or "The value for environment variable [...] contains 

suspicious content"). However, please note that this vulnerability is also exploitable without 

leaving any traces in the logs, but this is left as an exercise for the interested reader." 

 ופרסמו אותה הרימו האינטרנט מרחבי שונים וחוקרים רב זמן למשך השולחן על הנשאר לא הזאת הכפפה

PoC שכזה לפתרון דוגמא הינה. בלוג החשודה השורה את משאיר לא שאכן: 

https://www.ayrx.me/pwnkit-no-logs/ 

https://www.ayrx.me/pwnkit-no-logs/
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 בגלל log_message הפונקצייה דרך מתועדת שהשגיאה הייתה ההשלכות אחת, הקודם בניצול שראינו כמו

 כמו(. syslog דרך) ברשת ונשלחת לוקאלית נשמרת השגיאה לכן, חשודים שהם SHELL כמו סביבה משתני

 קוד לקטע שנגיע בשביל ספציפית תיקייה בתוך ימצא שהקובץ צריך, הקודמים קוד בקטעי שראינו

 . החולשתי

 בתוך הבא קוד לקטע יגיע שהוא עד מראש CHARSET -ה קובץ את נכין syslog-ל מדיווח להימנע בשביל

g_find_program_in_path: 

 

. CHARSET-ל המרה תתבצע ההדפסה ובעזרת שגיאה לייצר בשביל הקובץ את נמחק יתבצע if-שה לפני

 בחלון? בפועל הקור זה איך. syslog-ל קריאות ללא שהפעם רק יתבצעו קודם בסעיף שבנינו הניצול שאר

 race condition .root לנו שיהיה עד האקספלויט את נריץ השני ובחלון הזמן כל הקובץ שם את נשנה אחד

 .קלאסי

 :/ חלון

while :; do mv "GCONV_PATH=./value" "GCONV_PATH=./value.bak"; mv 

"GCONV_PATH=./value.bak" "GCONV_PATH=./value"; done 

 :2 חלון

while :; do ./exploit; done 

 

 התיקון

 לגמרי הזה התקיפה וקטור את ולסגור מדי יותר להתעסק לא החליטו Polkit של המפתחים, שפורסם בתיקון

 :argc<1 עם Polkit-ל הקריאה של חסימה ידי על

 

מפני , POSIX-סטנדרט ההיא פעולה לא חוקית בגדר  argc<1 עם execve-קריאה לזה גם המקום לציין ש

 יכיל את שם התוכנה המורצת. בגלל זה לא ניתן לנצל את החולשה על argv[0]-שתמיד חייב להתקיים ש

FreeBSD/OpenBSD מפני ששם הקרנל בודק ש-argc>=1. 
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 סיכום

 ראינו, כיום ההפצות לרוב שתקפה CVE-2021-4034 הקריטית החולשה ואת Polkit את הכרנו הזה במאמר

 קריטי סביבה משתנה מצאנו, בזיכרון bounds write-of-utO בעזרת סביבה משתנה לדרוס אפשר איך

 .בלוגים עקבות להשאיר ובלי עם Privilege escalation לבצע בשביל אותו ודרסנו

 

 תודות

 על העזרה בכתיבת המאמר ובדיוקים הטכנולוגיים.שחר מנשה ברצוני להודות ל

 

 הכותב על

, אוהב אתגרים וכל מה Low level-ו Embedded, בזמני הפנוי חוקר JFrog-חוקר אבטחה ב איתי ווקנין

  שקשור בסייבר
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