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مقذمٍ
ضشکت هبیکشٍسبفت دس سٍص سِضٌجِ  9اکتجش ،ثَلتي اهٌیتی خَد سا هٌتطش ٍ آسیتپزیشی "CVE-2018-

 "8453سا ٍغلِ کشد "CVE-2018-8453" .یک آسیتپزیشی دس " "win32k.sysاست کِ تَسظ آصهبیطگبُ
کسپشسکی دس هبُ اٍت کطف ٍ ثِ هبیکشٍسبفت گضاسش ضذ .هبیکشٍسبفت ایي آسیتپزیشی سا تأییذ کشد ٍ
ضوبسُی " "CVE-2018-8453سا ثِ آى اختػبظ داد.
ایي سَءاستفبدُ ،دس هشحلِی اٍل ًػت یک ثشًبهِی هخشة اجشا ضذُ ثَد تب اهتیبصات الصم سا ثشای استقشاس
دس سیستن قشثبًی فشاّن کٌذ .کذ سَءاستفبدُ اص کیفیت ثبالیی ثشخَسداس است ٍ ثب ّذف اعویٌبى اص
سَءاستفبدُ اص ّ MS Windowsبی هختلف اصجولِ ًَ MS Windows 10 RS4ضتِ ضذُ است.
تب کٌَى ،تؼذاد کوی اص حوالتی کِ اص ایي آسیتپزیشی استفبدُ هیکٌٌذ ،تَسظ هحققبى کسپشسکی ضٌبسبیی
ضذُاًذ ٍ ثًِظش هیسسذ قشثبًیبى آى کبسثشاى سبکي دس کطَسّب خبٍسهیبًِ ثبضٌذ.

جشییات فىي
" "CVE-2018-8453یک  Use-After-Freeدس " "win32kfull! xxxDestroyWindowاست کِ ضجیِ ثِ
آسیتپزیشی قذیوی " "CVE-2017-0263دس سبل  2017است.
سَءاستفبدُ اص ایي آسیتپزیشی ثِ دًجبلِای اص سخذادّب ثستگی داسد کِ ثش سٍی قالةّ1بیی اجشا هیضًَذ کِ
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ثش سٍی سِ تبثغ فشاخَاًی حبلت کبسثش fnINLPCREATESTRUCT ٍ fnNCDESTROY ،fnDWORD

تٌظین ضذُاًذ .ایي سَءاستفبدُ ،قالةّب سا ثب جبیگضیٌی اضبسُگشّبی تبثغ دس ً KernelCallbackTableػت
هیکٌذ:

hook 1
Usermode 2
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شکل  0تًاتع قالبشذٌ در جذيل فزاخًاوي َستٍ

دسٍى قالة  ،fnINLPCREATESTRUCTیک پٌجشُی " "SysShadowثب تخػیع یک هَقؼیت ثِ آى،
هقذاسدّی اٍلیِ هیضَد:

شکل  8مقذاردَي ايلیٍی  SysShadowدر

fnINLPCREATESTRUCT

ٌّگبم پشداصش پیبم  ،WM_LBUTTONDOWNقالة  fnDWORDتبثغ  DestroyWindowسا ثش سٍی
ٍالذ اجشا هیکٌذ کِ ًتیجِی آىً ،طبًِگزاسی پٌجشُ ثِػٌَاى «آصاد» ٍ سپس آصادضذى آى تَسظ جوغکٌٌذُی
صثبلِ است.
ایي هسئلِ دس داخل قالة  fnNCDESTROYقشاس داسد کِ دس حیي اجشای تبثغ  DestroyWindowاًجبم
هیضَد .ایي قالة NtUserSetWindowFNID syscall ،سا اجشا هیکٌذ کِ حبٍی یک هٌغق ًبقع ثشای
تغییش ٍضؼیت  fnidپٌجشُ است ،ثذٍى ثشسسی هٌبست ایٌکِ آیب ثِ  FNID_FREEDتٌظین ضذُ است یب خیش.
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NtUserSetWindowFNID

 کذ آسیة پذیز در داخل8 شکل

: قشاس داسدtagWND  دس سبختبس0x02a  پٌجشُ دس ًقغِیfnid ٍضؼیت
kd> dt win32k! tagWND

...
+0x02a fnid: Uint2B

FNID_SCROLLBAR (0x029A)  داسای هقذاس،ٌّگبهی کِ ًَاس اسکشٍل ثشای اٍلیي ثبس ایجبد هیضَد

.است
. ًطبى هیدّذStkNtUserSetWindowFNID  سا قجل ٍ ثؼذ اص اجشای فشاخَاًی سیستویfnid  هقذاس4 ضکل

NtUserSetWindowFNID

 قثل ي تعذ اس اجزای فزاخًاوي سیستميfnid  مقذار5 شکل

 ثِدست آٍسدReactOS  سا ثب هقبیسِی آى دس کذ هٌجغfnid هیتَاى هقذاس جذیذ
:)https://doxygen.reactos.org/dd/d79/include_2ntuser_8h.html#a399ba6dbe78c18db70cf90865ee9e0af(
/* FNIDs for NtUserSetWindowFNID, NtUserMessageCall */
#define FNID_SCROLLBAR 0x029A
…
#define FNID_BUTTON 0x02A1
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…
#define FNID_FREED 0x8000 /* Window being Freed… */

ایي کبس هَجت هیضَد تب اٍلیي هقذاس اصثیي ثشٍد ،اهب سیستن ّوچٌبى یک اسجبع ثِ کالس ""SysShadow
سا حفظ کٌذ؛ صیشا هقذاس  fnidدیگش ًِ ثِػٌَاى  FNID_FREEDثلکِ ثِػٌَاى  FNID_BUTTONهطخع
ضذُ است.
ایي سَءاستفبدُ ثشای ثِدست آٍسدى هَفقیتآهیض فضبی حبفظِی آصادضذُ ،ضبهل تؼذادی اص تبکتیکّبی
هختلف فٌگضَیی است .سٍش اسپشی کشدى ،ثِ ًسخِی ٍیٌذٍص هَسد سَءاستفبدُ قشاسگشفتِ ثستگی داسد ٍ
اص آًجبیی کِ ایي سَءاستفبدُ ،عیف ٍسیؼی اص سیستنػبهلّب سا ّذف قشاس هیدّذ ،ضبهل پٌج تبثغ جذاگبًِ
ثشای اسپشی است:

شکل  4ريشَای اسپزیکزدن پشتیثاويشذٌ در آسیةپذیزی

ثشای آخشیي ًسخِی پطتیجبًیضذُ ( ،)Windows 10 RS4تبکتیک اسپشیکشدى ثسیبس پیچیذُ استّ .ستِ ثب
هؤلفِّبی  bitmapثب اًذاصُّبی هختلف اسپشی هیضَد .ایي کبس ثشای اصثیي ثشدى تخػیع حبفظِ ٍ دس
ًْبیت دٍسصدى هقیبسّبی اهٌیتی  Low Fragmentation Heapکِ دس آخشیي ًسخِّبی ٍیٌذٍص ثْجَد یبفتِ
استً ،یبص است:
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شکل  6تاکتیک  Heap Feng Shuiتزای يیىذيس

RS5 03085

ایي کبس هٌجش ثِ عشح حبفظِی صیش هیضَد کِ دس آى USERTAG_SCROLLTRACK ،تخػیع
حبفظِی آصاد است:

شکل  3تخصیص پشتٍی حافظٍی آساشذٌ

ٌّگبهی کِ یک هقذاس دیگش اختػبظ دادُ هیضَد ،اسجبع حبفظِی کالس  SysShadowهجذداً هَسد
استفبدُ قشاس هیگیشد ،اهب هحتَیبت آى تحت کٌتشل هْبجن قشاس هیگیشًذ؛ صیشا حبفظِّبی آصاد Usst

) Gpbm (ffffee30044b2a90) ٍ (ffffee30044b2a10ثِ یک ثلَک ٍاحذ ادغبم ضذُاًذ:

شکل  2ادغام حافظٍَای آسادشذٌ
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ایي کبس دس یک ّستِی دلخَاُ قذستوٌذ خَاًذىًَ/ضتي کِ اص هقبدیش اٍلیِی  GDI Bitmapاستفبدُ هیکٌذ ٍ
حتی دس آخشیي ًسخِّبی ٍیٌذٍص ًیض کبس هیکٌذً ،تیجِ هیدّذ.
پس اص سَءاستفبدُی هَفقیتآهیض ،یک ثبسهفیذ  Token-stealingکوی تغییشیبفتِ ثشای هجبدلِی اسصش فؼلی
 Tokenپشداصش ثب یکی اص ثبسّبی سبختبس  SYSTEM EPROCESSجبثجب هیضَد:

شکل  9فزایىذ تار مفیذ سزقت تًکه تُثًدیافتٍ

استفبدُ اص ایي سَءاستفبدُ ثِغَست یک ًػتکٌٌذُی هخشة ،دس تؼذاد کوی اص حوالت ّذفوٌذ هطبّذُ
ضذُ است .ایي ًػتکٌٌذُ ًیبص ثِ اهتیبصات سیستن ثشای ًػت فبیل خَد داسد .فبیل هخشة ،یک ایوپلٌت
پیچیذُ است کِ تَسظ هْبجوبى ثشای دستشسی هذاٍم ثِ دستگبُ قشثبًیبى استفبدُ هیضَد .ثشخی اص ٍیژگی
ّبی اغلی آى ػجبستٌذ اص:
 سهضگزاسی فبیل اغلی ثب استفبدُ اص  AES-256-CBCثب  SHA-1اص ( SMBIOS UUIDایي کبس ثبػث
غیشهوکي ضذى سهضگطبیی فبیل دس دستگبُّبیی غیش اص دستگبُ قشثبًی هیضَد).
 استفبدُ اص ) Microsoft BITS (Background Intelligent Transfer Serviceثشای ثشقشاسی استجبط ثب
سشٍسّبی ( C&Cسٍضی کِ هؼوَالً ثِکبس گشفتِ ًویضَد).
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 رخیشُی فبیل اغلی دس یک فبیل ثِ غَست تػبدفی ًبهگزاسیضذُ ثش سٍی دیسک؛ حبهل ،حبٍی یک
ّص اص ًبم فبیل است ٍ تالش هیکٌذ تب فبیل اغلی سا ثب هقبیسِی ّص ًبم فبیل ثب ّوِی فبیلّب دس
دایشکتَسی ٍیٌذٍص ،پیذا کٌذ.

قزتاویان
عجق تحقیقبت کسپشسکی ،تَصیغ ایي حولِ ثِ ضذت ّذفوٌذ است ٍ کوتش اص دٍاصدُ قشثبًی سا دس هٌغقِی
خبٍسهیبًِ تحت تأثیش قشاس دادُ است.

عاملیه حملٍ
دس عَل تحقیقبت ،هحققبى دسیبفتٌذ کِ هْبجوبى اص دسپطتی  PowerShellاستفبدُ هیکٌٌذ کِ قجالً ثِعَس
اًحػبسی تَسظ  FruityArmor APTاستفبدُ هیضذّ .وچٌیي یک ّنپَضبًی دس داهٌِّبیی کِ ثشای  C2ثیي
ایي هجوَػِی جذیذ ٍ پَیصّبی قجلی  FruityArmorاستفبدُ هیضذٍ ،جَد داسد .ایي اهش ثبػث هیضَد کِ
هحققبى FruityArmor ،سا هسئَل استفبدُ اص حوالت  CVE-2018-8453ثذاًٌذ.

تًصیٍَای اجزایي
 اجبصُی دستشسی هحلی فقظ ثشای افشاد قبثل اػتوبد .دس غَست اهکبى ،استفبدُ اص هحیظّب ٍ
پَستِّبی هحذٍد
 ثِسٍصسسبًی سیستن ثشای دسیبفت آخشیي ًسخِ اص ًشمافضاسّب ٍ ٍغلِّب
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