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 1مقدمه
در چند ماه گذشته اطالعات چندین آسیبپذیری روزصفر در سیستمعامل ویندوز توسط تحلیلگری امنیتی با
نام کاربری  SandboxEscaperمنتشر شده است .یکی از این آسیبپذیریها که  pocآن در  githubو
 exploitdbبا نام  Deletebug1در اختیار عموم قرار گرفته از نوع ارتقای سطح دسترسی به واسطه سرویس
 Microsoft Data Sharingدر سیستم عامل ویندوز است.

این آسیبپذیری قابلیت ارتقا سطح دسترسی را برای کاربران عضو گروههای مهمان و  Usersفراهم میسازد
و میتواند تمام نسخههای ویندوز  10و ویندوز سرور  2016و  2019را تحت شعاع خود قرار دهد .تاکنون
مایکروسافت هیچگونه وصله امنیتی خاصی در رابطه با این آسیبپذیری محلی ارائه نداده است.

 2مشخصات آسیب پذیری
در جدول زیر به ارائه مشخصات این آسیبپذیری میپردازیم.
نام آسیب پذیری
برنامه نویس و توسعه دهنده
CVE
Exploit-db ID

Microsoft Data Sharing - Local Privilege Escalation
SandboxScaper

ندارد
45675

نوع آسیبپذیری

Privilege Escalation

نوع تاثیر گذاری

Local

تاریخ انتشار
پلتفرم

2018-10-23
ویندوز
ویندوز 10

محصوالت تحت پوشش

ویندوز سرور 2016
ویندوز سرور 2019
باال بردن سطح دسترسی تا اندازه ای که امکان حذف و مدیریت بر روی درایورها و

مخاطرات

تمامی فایلهای سیستمی در سیستمعامل ویندوز را توسط یک حساب کاربری عضو
گروه  Usersنیز امکان پذیر میکند.
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وصله امنیتی
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هیچ وصله امنیتی از سوی شرکت مایکروسافت اعالم نشده است.

تحلیل اکسپلویت منتشر شده از آسیبپذیری

تحلیلهای انجام شده نشان میدهد این آسیبپذیری مربوط به سرویس اشتراک فایل  DsSvcدر سیستمعامل
ویندوز است که یک سرویس واسط انتقال اطالعات بین برنامههای کاربردی است .این سرویس از طریق
 dssvc.dllو به واسطهی  svchostاجرا میشود.

این آسیب پذیری به صورت محلی بوده و به مهاجم یا بدافزار اجازه ارتقاء امتیاز دسترسی را میدهد تا بتواند
فایل های حساس سیستم عامل را کپی و حذف کرده و یا تغییر دهد .در بررسی انجام شده ،کد سواستفادهی
منتشر شده از این آسیبپذیری بر روی ویندوز  10بروزرسانی شده ،توانست با وجود فعال بودن  UACو با
سطح دسترسی  ،Usersفایلهای درایور در داخل  system32/Driversرا کپی نماید.
در تصاویر زیر میتوانید نتیجه عملیات انجام شده ساخت دو پوشه محتوی تمام فایلهای مسیر
 C:\windows\system32\Driversرا مشاهده نمائید:
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همانطور که گفته شد این آسیبپذیری در سرویس  DsSvcوجود دارد .در نتیجه برنامه در اولین قدم خود
اقدام به فعال کردن این سرویس با استفاده از تابع  systemمیکند.
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جهت ساخت پوشههای  Blahو  Blah1نیز از تابع  CreateDirectoryاستفاده شده است:

سپس برنامه قصد استفاده از توابع مد هسته ( )Kernel Modeرا دارد که این کار را با استفاده از تابع
 CreateMountPointو با فراخوانی چند تابع پی در پی انجام میدهد.
آسیبپذیری از کد کنترلی FSCTL_SET_REPARSE_POINTاستفاده میکند تا دادههای Repars
Pointمربوط به فایل یا دایرکتوری با دسته های مشخص شده را بازیابی نماید و توسط خود برنامهنویس برای
تابع  DeviceIOControlارسال میشود .این تابع نیز آنرا برای درایور میفرستد و از این روش برای برقراری
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ارتباط میان کاربر در سطح دسترسی  Usersبا هسته و یا کرنل سیستمعامل استفاده میکند .این تابع کد
کنترل را مستقیما به درایور سیستم فایل مشخص شده برای انجام عملیات مشخص مورد نظر خود می فرستد.
(BOOL DeviceIoControl
hDevice,

HANDLE

dwIoControlCode,

DWORD

lpInBuffer,

LPVOID

nInBufferSize,

DWORD

lpOutBuffer,

LPVOID

nOutBufferSize,

DWORD

lpBytesReturned,

LPDWORD

LPOVERLAPPED lpOverlapped
;)

البته به طور کلی استفاده از  DeviceIOControlبسته به نوع کد کنترلی جهت ارتباط درایور با کاربر
استفاده میشود .در زیر میتوانید این روند را در برنامه مشاهده نمایید.
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در ادامه برنامه با استفاده از تابع  CreateThreadبرای خود یک نخ ( )Threadایجاد کرده و باالترین اولویت
را ( )TIME_CRITICALبه این نخ اختصاص داده است.

همانطور که در باال می بینید نام تابع نخ ( )thread Function Nameرا از طریق یک تابع دیگر فراخوانی
و نهایتا در داخل این تابع ،برنامه اقدام به ایجاد یک فایل با نام  pci.sysدر مسیر معرفی شده و با مجوزهای
خاص خود میکند .همچنین با فراخوانی تابع  CreateMountPointاقدام به کپی تمام فایلهای درایور به
پوشهی  Blah1میکند.

پس از اتمام تمام مراحل باال اخرین اقدام برنامه ،حذف فایل  pci.sysمیباشد:

که گاها این کار را باید چندین بار تکرار نماید تا موفق به حذف آن شود:.

بعد از اجرای برنامه پیام زیر که نشاندهنده بهرهبرداری موفق از برنامه است نشان داده میشود:
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طریقه مقابله
 می توان با غیرفعال نمودن سرویس،تا زمانی که وصله امنیتی این آسیبپذیری توسط مایکروسافت ارائه شود
 برای این منظور میتوانید از فرمان زیر در. میتوان جلوی سواستفاده از این آسیبپذیری را گرفتDsSvc
: استفاده نماییدpowershell
Set-Service dssvc -StartupType Disabled
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