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Abstrakt

Tato práce se zabývá zranitelností linuxového jádra CVE-2016-5195, zvanou
též Dirty Cow, na operačním systému Android. V textu jsou analyzována
stávající řešení útoků a na základě toho je vytvořena instalovatelná aplikace,
která zranitelnost využije a umožní útočníkovi vzdálený přístup k napadenému
zařízení. Jedná se o příklad útoku zevnitř. Aplikace byla testována na virtu-
álních zařízeních s architekturami x86 a x86-64 a na emulovaných zařízeních
s architekturami x86, x86-64 a ARM64.

Klíčová slova Android, CVE-2016-5195, zranitelnost Dirty Cow, vzdálený
přístup, neoprávněný přístup, neoprávněné spouštění kódu, zvýšení oprávnění,
assembler x86, assembler x86-64, assembler ARM64
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Abstract

This thesis focuses on Linux kernel vulnerability CVE-2016-5195 (also known
as “Dirty Cow”) on Android operating system. The state-of-the-art attacks are
analyzed and this analysis serves as a basis to the runnable application that
is being developed as one of the goals of this thesis. This application exploits
the vulnerability and allows remote access for the attacker to the target device
– this is an insider type of attack. The application has been tested on virtual
devices with x86 and x86-64 architectures and on emulated devices with x86,
x86-64 and ARM64 architectures.

Keywords Android, CVE-2016-5195, Dirty Cow vulnerability, remote ac-
cess, unauthorized access, arbitrary code execution, escalation of privilege,
x86 assembly language, x86-64 assembly language, ARM64 assembly langu-
age
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Úvod

Zranitelnost linuxového jádra CVE-2016-5195, které se podle její podstaty pře-
zdívá Dirty Cow, umožňuje programu v systému zapsat do paměťové stránky,
ke které má daný program přístup pouze pro čtení. Ohrožuje zařízení, jejichž
operační systém je postaven na linuxovém jádře vydaném před rokem 2016.
Tuto chybu může útočník zneužít například tak, že pomocí ní zapíše do sou-
boru, který může pouze číst. Útoky, které Dirty Cow využívají, mohou vést
až ke zvýšení oprávnění útočníka v systému.

Tato zranitelnost je známá od roku 2005, kdy se ji Linus Torvalds, tvůrce
Linuxu, poprvé pokusil opravit. Tento pokus však nebyl úspěšný a oprava byla
posléze stažena. Zranitelnost v té době ještě nepředstavovala takovou hrozbu
jako dnes a byla v jádře zapomenuta až do roku 2016.

V říjnu 2016 vyšla pro Dirty Cow další oprava, tentokrát již funkční. Díky
dobré dostupnosti aktualizací a záplat pro linuxové operační systémy pro stolní
počítače a servery byl v tomto odvětví problém vyřešen, neboť aktualizace
vyšly pro jádro o několik verzí zpětně.

Zato na operačním systému Android tato zranitelnost dodnes představuje
nemalý problém. Záplata sice byla společností Google, jakožto hlavním tvůr-
cem Androidu, vydána hned v prosinci 2016 a opravovala všechny verze počí-
naje verzí 4.4, nicméně Android je různými výrobci chytrých zařízení všelijak
upravován a dostupnost aktualizací a záplat nezávisí na společnosti Google, ale
na samotných výrobcích. Většina výrobců má omezenou dobu podpory pro svá
zařízení, po jejímž uplynutí již aktualizace systému nemusí být poskytovány.
Díky tomu je značné množství používaných zařízení stále zranitelné. Protože
Android je se zhruba 85% podílem na světovém trhu momentálně nejrozšíře-
nějším operačním systémem pro mobilní telefony, počet zranitelných zařízení
dnes není nízký.

Zranitelnost Dirty Cow jsem si pro tuto závěrečnou práci zvolil převážně
kvůli kontrastu mezi širokou škálou možných způsobů útoku, které umožňuje,
a jednoduchostí způsobu, kterým je možné ji využít. Dále pak proto, že jsem
chtěl zjistit závažnost této zranitelnosti v Androidu, neboť sám jsem jeho
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Úvod

uživatelem a majitelem zranitelného zařízení, které již od výrobce nedostává
žádné aktualizace.

Cílem této práce je analyzovat stávající řešení známých útoků pomocí Dirty
Cow a jejich dopad a na základě této analýzy navrhnout a vytvořit instalo-
vatelnou aplikaci pro operační systém Android, která Dirty Cow využívá a
pomocí této zranitelnosti zprostředkuje útočníkovi vzdálený přístup. Tím je
demonstrováno, že lze útok provést i „zevnitř“ zařízení, kde nainstalovaná
aplikace běží v prostředí vytvořeném systémovým procesem Zygote, který se
stará o spouštění a běh aplikací. Ty v tomto prostředí mají velmi omezená
oprávnění. Existující zveřejněné ukázky útoků využívajících Dirty Cow pro
Android k využití zranitelnosti potřebují externí program, který se do zaří-
zení musí dopravit a následně spustit pomocí příkazové řádky přes USB nebo
síťový ladicí prostředek. V praxi může být tato aplikace využita například jako
testovací prostředek v oblasti penetračního testování nebo etického hackování
– ať už samostatně, nebo jako základ nebo součást jiné aplikace.

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitolu (Analýza) lze chá-
pat jako teoretickou část práce, kde jsou obecně vysvětleny pojmy a principy
týkající se samotné zranitelnosti. Na ostatní kapitoly (Návrh, Realizace a Tes-
tování ) lze potom nahlížet jako na část praktickou, která se týká přímo cílové
aplikace.

V teoretické části této práce jsou nejprve vysvětleny základní pojmy (pře-
vážně z oblasti fungování linuxových operačních systémů), na které je dále
v práci odkazováno. Následně jsou objasněny principy fungování správy paměti
v Linuxu, na kterých sama zranitelnost Dirty Cow stojí a kvůli kterým vlastně
existuje – základ zranitelnosti je zde předveden přímo na ukázkách zdrojového
kódu jádra. Poté je vysvětleno, jakými způsoby může útočník ze svého pro-
gramu zranitelnost zneužít a jaké výhody a nevýhody každý ze způsobů útoku
přináší. Následuje rešerše existujících řešení a reálných útoků s popisem viru
ZNIU, který je nejrozsáhlejším známým v praxi provedeným útokem využíva-
jícím Dirty Cow.

V praktické části je potom předveden návrh samotné cílové aplikace, kde
jsou diskutovány její klíčové vlastnosti a to, jak volba konkrétní implemen-
tace jednoho aspektu ovlivní možnosti jiného. Následuje kapitola Realizace
o konkrétním způsobu implementace cílové aplikace s popisem jejích stěžejních
součástí. V poslední kapitole (Testování ) jsou popsány způsoby, jakými byla
aplikace testována. Testy jsou vyhodnoceny a následuje diskuze o možnostech
eliminace aktuálních nevýhod implementace a budoucího rozvoje aplikace.
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Kapitola 1
Analýza

Dirty Cow je zranitelnost existující díky chybě v linuxovém jádře, která umož-
ňuje zápis do paměťové stránky, která je pouze pro čtení [1]. Protože se tato
chyba nachází v samotných základech jádra, jsou jí zasažena všechna zařízení,
která jsou na Linuxu postavena, tzn. kromě distribucí pro osobní počítače a
servery i operační systém Android [2].

Vzhledem k jednoduché dostupnosti aktualizací a záplat pro osobní počí-
tače a servery již Dirty Cow v dnešní době v tomto odvětví není relevantní [3].
U Androidu je ale situace jiná – většina výrobců Android zařízení si Android
upravuje dle svého uvážení a dostupnost aktualizací těchto upravených sys-
témů pro majitele Android zařízení závisí především právě na výrobci daného
modelu. Každé zařízení s operačním systémem Android má svou danou dobu
podpory od výrobce, po jejímž uplynutí se od majitele očekává, že si zakoupí
nějaký novější model. Pokud tak ovšem neučiní, jeho zařízení není dále podpo-
rováno výrobcem a aktualizace ani bezpečnostní záplaty se k němu již nemusí
vůbec dostat.

1.1 Základní pojmy

Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro Android, která pomocí Dirty Cow
umožní vzdálený přístup. V této sekci jsou vysvětleny pojmy, které je důle-
žité znát pro pochopení základních principů zranitelnosti (fungování paměti
v Linuxu, vícevláknové programy, copy on write) a také principů útoku na ni
v operačním systému Android (ADB, vDSO, libc).

1.1.1 Operační systém Android

Android je mobilní operační systém vyvíjený firmou Google. Je založený na
upraveném linuxovém jádře a dalším otevřeném softwaru. Původně byl na-
vržen jako operační systém pro fotoaparáty, dnes je cílen převážně na chytré
telefony a tablety, ale lze na něj narazit i v chytrých televizích, autech či
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1. Analýza

hodinkách [4]. Na trhu operačních systémů drtivě převládá se zhruba 85%
podílem [5].

Vznik tohoto operačního systému je výsledkem spolupráce zakládajících
členů Open Handset Alliance (OHA)1 v roce 2007 [7].

Operační systém Android se skládá z mnoha Java aplikací a knihoven,
které běží pod Dalvik Virtual Machine, nebo pod Android Runtime (záleží
na verzi systému). Tyto dva virtuální stroje vytvářejí běhové prostředí pro
aplikace a fungují jako interprety bajtkódu, do kterého se při vývoji aplikací
překládá bajtkód Javy, ve které jsou aplikace převážně psány [8].

Logem Androidu je zelený robot. Každá verze má svoje číselné označení
a jméno, které je (kromě verze 1.0 a 1.1) vždy tématické a označuje nějakou
sladkost. Android 1.0 vyšel září 2008, v době psaní této práce je nejnovější
verzí Android 8.1 Oreo.

Ke komunikaci se svým Android zařízením z počítače může vývojář apli-
kací použít tzv. Android Debug Bridge (ADB). ADB je nástroj pro příkazovou
řádku, přes který lze například instalovat a ladit aplikace nebo používat uni-
xový shell, kterým je možné spouštět v zařízení různé příkazy [9].

ADB se skládá ze tří částí: klient, server a démon. Klient a server běží
na stroji, ke kterému se Android zařízení připojuje. Klient do zařízení posílá
příkazy uživatele, zatímco server běží na pozadí a stará se o spojení mezi kli-
entem a démonem. Démon (adbd) běží přímo v připojeném zařízení, poslouchá
a provádí příkazy od klienta. Tato komunikace je na obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Komunikace součástí ADB – zde zároveň s reálným zařízením a
s emulátorem [10].

1OHA je sdružení hardwarových, softwarových a telefonních společností, které prosazují
otevřený software v mobilních telefonech. Členy podílejícími se na vývoji operačního systému
Android jsou Google, HTC, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung,
LG, T-Mobile, Nvidia a Wind River Systems [6].

4



1.1. Základní pojmy

Na zařízení je nutné démon zapnout, a to tak, že se sedmkrát poklepe na
položku Číslo sestavení v menu Nastavení > Info o telefonu [9]. V takzvaně
rooted2 zařízeních jde adbd spustit i shell příkazem start adbd.

ADB funguje primárně přes USB, ale pokud komunikace přes USB není
možná a adbd je spuštěn, začne démon poslouchat server přes síť (výpis 1.1).

201 char prop_port[PROPERTY_VALUE_MAX];
202 property_get("service.adb.tcp.port", prop_port, "");
203 if (prop_port[0] == ’\0’) {
204 property_get("persist.adb.tcp.port",

prop_port, "");
205

206 int port;
207 if (sscanf(prop_port, "%d", &port) == 1

&& port > 0) {
208 D("using port=%d", port);
209 local_init(port);
210 } else if (!is_usb) {
211 local_init(DEFAULT_ADB_LOCAL_TRANSPORT_PORT);
212 }

Výpis 1.1: Zdrojový kód ADB démonu. Část se spuštěním poslechu ADB přes
síť [11].

Výchozí port pro ADB připojení je 5555, ale jak je vidět v kódu výše, maji-
tel zařízení ho může i změnit. Jeho hodnotu nese tzv. property3. Hodnota pro-
perty se změní shell příkazem setprop jmeno.property hodnota. Port
pro ADB je v service.adb.tcp.port nebo persist.adb.tcp.port.
První z nich je platná pouze do restartu zařízení, druhá platí pořád.

1.1.2 Vícevláknové programy a časově závislá chyba

Každý program je tvořen sekvencí nějakých instrukcí, které jsou vykonávány
procesorem. Kromě nich může také obsahovat nějaká svá data, nad kterými
provádí operace. Při spuštění programu vytvoří operační systém jeho instanci,
která se nazývá proces. Ten má svůj adresní prostor a jádro operačního sys-
tému si o něm drží informace jako např. PID, informace o rodiči a potomcích,
informace o vlastníkovi atd.

2Root telefonu je proces, při kterém majitel Android zařízení získá administrátorský
přístup ke svému systému. Často je podstupován proto, že někteří výrobci Android zařízení
uživatelova práva v systému limitují, což některým uživatelům nemusí vyhovovat.

3Systém takzvaných properties je služba, která se stará o celosystémová nastavení. Každé
jedno nastavení systému má vlastní property, která se skládá z páru název – hodnota. Tento
systém nastavení lze přirovnat např. k registru Windows [12].
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Ke zefektivnění běhu programu, např. při čtení z různých míst v poli, může
programátor použít tzv.multithreading, tj. rozdělení výpočtu mezi více vláken.
Vláknem se rozumí vymezená sekvence instrukcí, která může být vykonávána
současně s jinými částmi kódu nezávisle na nich. Jádro operačního systému
každému vláknu přidělí vlastní zásobník a udržuje lokální hodnoty registrů a
vlastní programový čítač. Adresní prostor (viz sekce 1.1.3) spolu vlákna sdílí.

Vláknům je jádrem operačního systému přidělován výpočetní čas na pro-
cesoru. Pokud je při běhu programu vytvořeno současně více vláken, než má
procesor jader, dochází k tzv. přepínání kontextu – každé vlákno běží pouze
po přidělený čas a po jeho uplynutí je přerušeno. Jeho zásobník a registry jsou
operačním systémem uloženy a vlákno je poté nahrazeno vláknem jiným [13].

Pro Dirty Cow je klíčová jedna z možných chyb, kterých se programátor
programující vícevláknovou aplikaci může dopustit, a to tzv. časově závislá
chyba. Časově závislá chyba (též souběh, anglicky race condition nebo race
hazard) nastává, když výsledek programem prováděné operace záleží na tom,
jak operační systém přepíná kontext.

Nastat může, pokud více procesů nebo vláken zároveň pracuje se sdíle-
nými prostředky, přičemž alespoň jedno vlákno do sdílených dat zapisuje a
nepoužívá žádný nástroj pro synchronizaci (např. semafor4).

Pokud například dvě vlákna, jedno čtoucí a druhé zapisující, přistupují ke
společné proměnné a nejsou synchronizována, výsledek čtení prvního z nich
bude záviset na tom, zda operační systém přepne kontext dříve, než zapisu-
jící vlákno stihne hodnotu proměnné přepsat [14], jak je znázorněno na ob-
rázku 1.2 na straně 7. Takto vznikne „závod“ o to, které vlákno provede svou
činnost první. Odtud také anglický název race condition.

1.1.3 Principy spravování paměti v Linuxu

Každý proces v operačním systému Linux běží ve svém vlastním adresním
prostoru, tzv. virtuálním adresním prostoru. To znamená, že každý proces
může adresovat stejně velký kus paměti (ve 32bitovém operačním systému až
4 GB).

Tento koncept virtuální paměti platí i pro jádro operačního systému. Z toho
důvodu je virtuální adresní prostor každého uživatelského procesu rozdělen na
tzv. uživatelský prostor (user mode space) a prostor jádra (kernel space). Vir-
tuální adresní prostor každého procesu ve 32bitovém Linuxu se 4 GB virtuální
paměti je rozdělen na 3 GB uživatelského prostoru, který mohou libovolně
využívat uživatelské aplikace, a 1 GB prostoru jádra, který může využívat
operační systém [15].

K mapování virtuálních adres na fyzické se používá tzv. stránkování. Fy-
zická paměť je rozdělena na stejně velké rámce (frames), virtuální adresní

4Semafor je datový typ, který umožňuje určit, kolik vláken bude moci přistoupit ke
sdílenému prostředku současně. Při každém přístupu dekrementuje čítač, a když vlákno
hlídaná data opustí, zase ho inkrementuje.
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1.1. Základní pojmy

Obrázek 1.2: Znázornění souběhu dvou vláken.

prostor je rozdělen na stejně velké stránky (pages), které se na rámce mapují.
K překladu čísla virtuální stránky na číslo rámce slouží jednotka správy pa-
měti (memory management unit, MMU), která je součástí procesoru. MMU
k překladu nejprve použije asociativní cache paměť zvanou Translation Loo-
kaside Buffer (TLB). Pokud se v ní požadovaná stránka nevyskytuje, MMU
začne hledat v tabulce stránek (obrázek 1.3).

Stránka Pozice dat Pozice datRámec
Logická adresa Fyzická adresa

Rámec

Tabulka stránek Fyzická paměť

Data | Data

Obrázek 1.3: Překlad logické adresy na fyzickou při jednoduchém stránkování.

7



1. Analýza

Tabulka stránek je tabulka uložená v paměti RAM, která obsahuje zá-
znamy o rámcích a k nim přiřazených stránkách. Může mít i více úrovní, což
se projeví celkově menší velikostí tabulek. Operační systém Linux používá tří-
úrovňovou tabulku stránek a architektury, které řeší svou jednotku správy
paměti jinak, musí tři úrovně emulovat [16].

Jeden záznam v tabulce stránek má na běžné x86 architektuře čtyři byty,
viz obrázek 1.4. Z nich 20 bitů zabere fyzická adresa a zbytek jsou příznakové
bity.

Obrázek 1.4: Rozdělení jednoho záznamu v tabulce stránek [17]. Žlutě jsou
zvýrazněny bity, které jsou popisovány v textu.

Bit P říká procesoru, zda je stránka přítomna ve fyzické paměti. Bit R/W
při hodnotě 0 znamená, že stránka je pouze pro čtení a při hodnotě 1 do ní lze
i zapisovat. Bit U/S značí, jestli ke stránce může přistoupit běžný program,
nebo jen jádro operačního systému. Pomocí těchto bitů je implementován
prostor jádra a paměť pouze pro čtení. Dále pak bity D a A znamenají dirty
a accessed – pokud se ke stránce přistupovalo (četlo či zapisovalo), nastaví
se bit A, pokud se zapisovalo, nastaví se ještě bit D. Bit D potom slouží
jako indikátor toho, že se daná stránka změnila a při jejím odstraňování či
nahrazování jinou stránkou má operační systém změnu zapsat na disk. Ostatní
příznaky souvisí s rozšířením fyzického adresního prostoru a nejsou pro tuto
práci důležité [18].

1.1.4 Copy On Write

Běžící proces se může rozdvojit na dva identické procesy (ovšem s různým
PID). Toho lze v Linuxu dosáhnout systémovým voláním fork. Běh programu
potom pokračuje ve dvou nezávislých větvích, kde každá má svůj vlastní ad-
resní prostor. Volajícímu procesu se říká rodič, nově vytvořenému potomek.

V dřívějších dobách, vždy když byl vytvořen potomek procesu, se zdupli-
koval celý adresní prostor rodiče, což je však velmi nákladná operace. Aby se
těmto režijním nákladům zamezilo, začala se používat technika zvaná copy on
write (COW).

Po zavolání fork jsou záznamy v tabulce stránek rodiče i potomka pouze
pro čtení, takže při pokusu o zápis do nějaké stránky jedním z nich dojde
k chybě, která vyvolá výjimku. Systém ale pozná, že se jedná o COW stránku,
protože přestože je daná stránka v tabulce stránek uvedena jako pouze pro
čtení, systém si drží další záznam o dané oblasti virtuální paměti, který říká,
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že do oblasti lze zapisovat. Jádro systému poté vytvoří kopii dané stránky, do
které je možné i zapisovat.

Díky této technice se tedy při vytvoření potomka nemusí kopírovat celý
adresní prostor rodiče. Zkopíruje se pouze tabulka stránek a za běhu programu
potom ty rodičovy stránky, do kterých buďto rodič nebo potomek budou chtít
zapisovat [19].

1.1.5 Standardní knihovna jazyka C

Standardní knihovna jazyka C (zkráceně libc) je sdílená knihovna standard-
ních funkcí, které mohou být volány libovolným programem psaným v jazyce
C a někdy dokonce i programy psanými v jiných jazycích.

Asi nejpoužívanější verzí na Linuxu je GNU C Library, která se často
označuje jako glibc. Její první verze byla vydána v roce 1992. Tato knihovna
je dnes obsažena ve všech větších linuxových distribucích. Nalézt je ji možno
v adresáři /lib/libc.so.6 nebo nějakém podobném (záleží na konkrétním
systému), což je obvykle symbolický odkaz na zdrojový soubor, který má již
v názvu i svou verzi.

V devadesátých letech minulého století se místo glibc používala její odnož
Linux libc, protože vývojářům v té době glibc nestačila. Než byla nahrazena
glibc, byla po nějaký čas Linux libc nejpoužívanější standardní knihovnou ja-
zyka C v linuxových operačních systémech.

Kromě glibc a Linux libc existuje celá řada dalších standardních C kniho-
ven, které jsou méně používané a často i menší (jak nabídkou funkcí, tak
velikostí) a jsou používány programy, u kterých záleží na tom, aby zabíraly co
nejméně paměti [20].

1.1.6 Virtual Dynamic Shared Object a systémová volání

Virtual Dynamic Shared Object (zkráceně též vDSO) je malá sdílená knihovna,
kterou jádro operačního systému automaticky mapuje do adresního prostoru
každé aplikace v uživatelském prostoru (viz sekce 1.1.3).

Hlavním důvodem, proč vDSO vůbec existuje, jsou systémová volání, která
jsou uživatelskými programy prováděna velmi často. Systémové volání (angl.
system call nebo syscall) je takové volání nějaké funkce, kdy operační systém
krátkodobě přepne volající vlákno do tzv. privilegovaného režimu. To poté
může přistupovat na adresy v prostoru jádra (viz sekce 1.1.3). Taková volání
se uskutečňují, pokud uživatelská aplikace potřebuje ke své činnosti data po-
skytovaná jádrem systému (např. při přístupu k hardwarovým zařízením) [21].

Systémové volání s přepnutím kontextu je časově drahá operace, kterou
lze spustit softwarovým přerušením (na 32bitové x86 architektuře instrukce
int 0x80, na ARM64 potom svc #0). Frekventovaná volání by ale v celém
systému zabrala většinu dostupné výpočetní síly.
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Některá systémová volání nepotřebují žádná zvláštní oprávnění (např. zjiš-
tění systémového času). Takovým voláním systém pomocí vDSO připraví vý-
sledky předem do místa v paměti, které je přístupné všem bez přepínání kon-
textu. Volání funkce z uživatelského programu, které by běžně vedlo k systé-
movému volání, v operačním systému s podporou vDSO povede k obyčejnému
volání funkce obsažené ve vDSO s méně přístupy do paměti (tato změna typu
volání se nazývá virtuální systémové volání, anglicky vsyscall). Ve vDSO jsou
proto kvůli úspoře výpočetní síly implementovány funkce, které jsou volány
programy s různými úrovněmi oprávnění velmi často.

Pokud uživatel ve svém programu zavolá například funkci gettimeofday
ze sdílené knihovny libc (viz sekce 1.1.5), která je původně implementována
systémovým voláním sys_gettimeofday (číslo 78 na 32bitové x86 archi-
tektuře), v systému s vDSO se toto volání změní na běžné volání funkce
__vdso_gettimeofday, které požadovanou informaci o čase pouze přečte
přímo z dostupného místa v paměti.

Hlavní rozdíl mezi vDSO a běžnými sdílenými knihovnami je ten, že zdroj
strojového kódu vDSO není uložen nikde v systému souborů, nýbrž ve struktu-
rách jádra operačního systému. Adresa, kam je jeho obraz namapován, je ulo-
žena v tzv. auxiliary vektoru. Auxiliary vektor je soubor pomocných hodnot ve
tvaru unsigned_long_konstanta unsigned_long_hodnota, kde kon-
stanta označuje požadovanou informaci. Každý proces má svůj auxiliary vektor
uložen v souboru /proc/self/auxv5, lze k němu ale přistoupit i pomocí
funkce getauxval [22]. Kromě adresy vDSO, která je na pozici označené
konstantou AT_SYSINFO_EHDR, v něm lze najít informace jako např. RUID
a EUID daného procesu, adresu místa s šestnácti náhodnými byty (pomocné
hodnoty při generování náhodných čísel), adresu hlaviček běžícího programu,
velikost paměťové stránky a podobně [23].

Uživatelé by funkce z vDSO neměli volat přímo – o případnou změnu na
virtuální systémové volání se stará výhradně operační systém [24].

1.2 Zranitelnost Dirty Cow

Zranitelnost linuxového jádra CVE-2016-51956, které se přezdívá Dirty Cow,
umožňuje případnému útočníkovi v systému zapsat do paměťových stránek,
které má útočník právo pouze číst, což může vést například k neoprávněnému
zápisu do souboru. Tento zápis provede tak, že vyvolá souběh dvou vláken a
zneužije chybu v implementaci zpracovávání techniky copy on write (odtud
také přezdívka Dirty COW) [25]. Zranitelnost má vlastní logo (obrázek 1.5 na
straně 11), účet na GitHubu [26] a webové stránky [1].

5Výraz self v této cestě je operačním systémem zaměněn za PID aktuálně běžícího
procesu.

6CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) je standard pojmenovávání známých
zranitelností v celé oblasti informační bezpečnosti udržovaný společností Mitre Corporation.
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Obrázek 1.5: Oficiální logo zranitelnosti Dirty Cow [27].

Chyba Dirty Cow byla s jistotou známá již 1. srpna 2005, kdy se ji Linus
Torvalds, tvůrce Linuxu, pokusil opravit [28]. Tato oprava však údajně způ-
sobovala problémy na zařízeních s architekturou procesoru s390 a proto byla
nakonec 3. srpna 2005 stažena. Použitelná oprava byla vydána až 13. října
2016, kdy problémy s s390 byly už dávno vyřešeny [3].

Dirty Cow tedy v linuxovém jádře na své znovuobjevení čekala více než
jedenáct let. Podobné chyby a zranitelnosti většinou objeví a nahlásí bezpeč-
nostní experti, kteří kód jádra analyzují. Tuto však objevil jistý Phil Oester,
který podrobně zkoumal HTTP provoz na jednom z jeho počítačů, který vyka-
zoval neobvyklé výkyvy v chování. Philu Oesterovi se zdroj anomálií v jeho sys-
tému podařilo dopátrat a prozkoumat jej v bezpečném testovacím prostředí,
kde zjistil, že se jedná o program, který Dirty Cow využívá ke zvýšení svých
oprávnění. V napadeném zařízení musel údajně být alespoň od roku 2007 [29].

Samotná zranitelnost tkví ve funkci __get_user_pages, která se pou-
žívá k převedení virtuálních adres (viz sekce 1.1.3) na reálné fyzické stránky.
Její volající musí specifikovat, jaké konkrétní akce chce s danými stránkami
provádět (číst, psát, zamknout atd.), aby je podle toho správce paměti mohl
připravit. Pokud volající chce zapisovat do tzv. privátního mapování 7, potom
bude stránka, která ho obsahuje, možná muset absolvovat copy on write pro-
ces – její originál (pouze pro čtení) se zkopíruje do nové stránky, do které jde
i zapisovat. Původní stránka může být chráněna přístupovými právy – pak
může být namapována i v paměti ostatních procesů a po její případné úpravě
(s ohledem na zmíněná oprávnění) může být zapsána i na disk (na rozdíl od je-

7Privátní mapování (private mapping) je takové nahrání dat z nějakého souboru do
paměti, kdy ostatní procesy data v paměti neuvidí a případná změna těchto dat nebude
uložena do souboru. Pokud mají dva různé procesy v paměti privátně namapovaná stejná
data a pouze je čtou, může se v rámci úspory místa jednat o jedno a to samé místo ve fyzické
paměti.
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jích privátně namapovaných kopií). Takto se zkombinuje privátní namapování
a copy on write přístup. V kódu __get_user_pages [30] je v cyklu volána
funkce follow_page_mask, která má za úkol prohledat tabulky stránek a
získat tak potřebnou fyzickou stránku (samozřejmě s ohledem na oprávnění
v záznamu tabulky stránek), nebo skončit chybou v případě, že požadavek
nemůže být splněn. Tato část těla cyklu je znázorněna ve výpisu 1.2.

511 page = follow_page_mask(vma, start,
foll_flags, &page_mask);

512 if (!page){
513 int ret;
514 ret = faultin_page(tsk, vma, start, &

foll_flags, nonblocking);
515 ...

Výpis 1.2: Část funkce __get_user_pages [30].

Funkce faultin_page [30] volaná v případě neúspěchu požádá správce
paměti, aby se o chybu postaral a stránku dodal (s danými oprávněními). Na
jejím konci se nachází krátký kód, který celou zranitelnost způsobuje (viz vý-
pis 1.3). Příznak FOLL_WRITE (definovaný v linux/mm.h [31]) znamená, že

354 if ((ret & VM_FAULT_WRITE) &&
!(vma->vm_flags & VM_WRITE))

355 *flags &= ~FOLL_WRITE;

Výpis 1.3: Kód způsobující zranitelnost Dirty Cow [30].

se má zkontrolovat, zda daný záznam v tabulce stránek má nastaveno opráv-
nění k zápisu (tzn. bit R/W nastaven na 1, viz obrázek 1.4, strana 8). V kódu
výše je od ostatních příznaků odebrán, protože systém v tomto momentě po-
čítá s tím, že funkce byla volána ještě s příznakem FOLL_FORCE, který vynu-
cuje zápis i bez příslušných oprávnění.

Pokud daná stránka prošla copy on write procesem (je nastaven příznak
VM_FAULT_WRITE) během provádění faultin_page a daná oblast virtuální
paměti je pouze pro čtení, příznak FOLL_WRITE je odebrán a při příštím
pokusu o přístup ke stránce budou vyžadována pouze oprávnění ke čtení.

To znamená, že pokud první volání follow_page_mask selže, protože
daná stránka je pouze pro čtení, nebo v paměti chybí, jádro systému se ji
pokusí dodat. Pokud v paměti již byla (ale pouze pro čtení) a pokud se do
dalšího pokusu o získání dané stránky systém nějak zbaví její copy on write ko-
pie (popsáno v sekci 1.3), další volání faultin_page bude již provedeno bez
příznaku FOLL_WRITE a vrátí verzi požadované stránky, která je pouze pro
čtení, ze stránkové cache paměti. Další volání follow_page_mask se také
provede bez FOLL_WRITE, takže díky vynechání kontroly oprávnění k zápisu
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v záznamu tabulky stránek je místo kopie dané stránky, do které by byl povo-
len zápis, vrácen výše zmíněný originál stránky, který je chráněn přístupovými
právy (zde by měl být pouze pro čtení) a zároveň je kvůli absenci privátně
namapované kopie (té, které se systém zbavil) jedinou v paměti přítomnou
verzí sebe sama [32].

Při správném souběhu okolností bude tedy do paměti procesu namapována
stránka, která je pouze pro čtení, ale proces ji bude moci libovolně modifikovat
a změny nakonec zapsat na disk.

1.3 Útok na zranitelnost

Zranitelnost Dirty Cow je tedy chyba v implementaci zpracovávání paměťo-
vých stránek systémem. Útočník má v závislosti na operačním systému oběti
možnost využít ji hned několika způsoby. Pomocí Dirty Cow může změnit
obsah stránek, které jsou pouze pro čtení, v nichž může být např. sdílený ob-
jekt (třeba vDSO) nebo libovolný soubor, který byl útočníkem otevřen a tím
nahrán do paměti.

Pokud chce útočník pomocí Dirty Cow do souboru vložit svůj obsah, musí
jako uživatel mít k danému souboru právo ke čtení. Bez něj totiž systém nedo-
volí namapovat obsah souboru do paměti procesu, který běží pod útočníkovou
identitou. Pokud útočník ve svém programu soubor otevře (například systé-
movým voláním open8), získá k němu tzv. file descriptor a může si vytvořit
nové (privátní) mapování (to lze např. pomocí systémového volání mmap9).

V další fázi musí útočník vyvolat časově závislou chybu mezi dvěma vlákny,
které vytvoří (obrázek 1.6 na straně 15). První vlákno se snaží v cyklu za-
pisovat požadovaný obsah na adresu v paměti, kde je soubor namapován.
Soubor je ale otevřen jako „pouze pro čtení“ (jinak by systém jeho otevření
nepovolil) a nové namapování toto omezení také respektuje. Útočník zná ad-
resu nového mapování, kterou může využít jako ofset ve speciálním souboru
/proc/self/mem10, do kterého může požadovaný obsah zapisovat. Na ně-
kterých systémech (např. Red Hat Enterprise Linux 5 a 6 [35]) nelze do spe-
ciálního souboru pro paměť z uživatelského programu běžně zapisovat. Zde je
však možno použít druhý, často používaný způsob – vepsání do paměti pomocí

8Systémové volání open umožňuje v programu otevřít soubor. Bere ohled na uživatelova
oprávnění, která řeší v parametru předávanými příznaky – např. s O_RDONLY otevře soubor
pouze pro čtení, s O_CREAT soubor vytvoří, pokud ještě neexistuje [33].

9Systémové volání mmap umožňuje vytvořit nové mapování souboru do virtuální paměti
procesu. Jeho typ (privátní, sdílené. . . ) je specifikován v parametru volání, stejně jako file
descriptor mapovaného souboru [34].

10V Linuxu většina zařízení (disky, tiskárny aj.) pro usnadnění práce vystupuje jako
soubory. Výjimkou není ani samotná paměť, která je umístěna v pseudosystému souborů
/proc/self, který má každý běžící proces. Pro paměť konkrétně existuje speciální soubor
/proc/self/mem. Virtuální adresa odpovídá ofsetu v tomto souboru.
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systémového volání ptrace11. V některých verzích linuxového jádra je použití
ptrace preferované, protože přepsání /proc/self/mem způsobí v systému
nestability (systém po pár sekundách zamrzne). Tomu ale lze předejít i jinak
– dají se vypnout periodické zápisy z paměti na disk zapsáním hodnoty 0 do
souboru /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs [37].

Druhé vlákno účastnící se útočníkova souběhu musí v cyklu z paměti
odstraňovat stránky, které obsahují privátní mapování dříve vytvořené volá-
ním mmap. K tomu může využít systémové volání madvise [38] s příznakem
MADV_DONTNEED, kterým správci paměti říká, že ke stránkám na daném ad-
resním rozsahu již nebude přistupováno. Správce paměti tyto stránky uvolní
a pokud se na ně proces pokusí znovu přistoupit, bude mapování na daných
adresách obnoveno.

Tato dvě vlákna tedy obě pracují v dlouhém cyklu a tím, že současně
přistupují na stejné místo v paměti, způsobují časově závislou chybu. První
vlákno se neustále snaží zapsat do privátního mapování vytvořeného před je-
jich spuštěním, druhé vlákno systému neustále říká, aby stránky s mapováním
uvolnil, protože je již nepotřebuje.

Pokud se operace sejdou ve správném pořadí, nastane situace, kdy systém
bude uvolňovat stránky s mapováním, zapisující vlákno k nim znovu přistoupí
a díky chybě popsané v sekci 1.2 budou stránky obnoveny, nicméně nebude
se jednat o nové privátní mapování, ale o „originál“ souboru, který je v pa-
měti otevřen pouze pro čtení od samého začátku. Zapisující vlákno do něj
díky absenci kontroly zapíše a druhé vlákno způsobí zapsání změny na disk,
protože systém při uvolňování stránek se souborem narazí na nastavený dirty
bit (viz obrázek 1.4 na straně 8), který mu říká, že má před uvolněním uložit
změny [29]. Průběh tohoto neoprávněného zápisu do paměťových stránek je
znázorněn na obrázku 1.6 na straně 15.

1.4 Známé způsoby útoků

Na první pohled by se mohlo zdát, že nepovolený zápis do souboru nemůže
způsobit moc velkou škodu. To je také důvod, proč byla zranitelnost v jádře
tak dlouho zapomenutá – v době jejího objevení byla použitelná, pouze pokud
útočník měl přímý přístup k cílovému stroji. S rozvojem internetu, cloudových
technologií a chytrých zařízení, které obsahují linuxové jádro, se zranitelnost
stávala více a více závažnou.

Na „oficiálním“ účtu Dirty Cow na GitHubu [26] se nyní nachází celá
řada programů, které testují přítomnost této zranitelnosti v systému tak, že

11Systémové volání ptrace je určeno především pro ladění programů. Umožňuje mj. z vo-
lajícího procesu (tomu se říká tracer) sledovat a ovládat jiný proces (nazývaný tracee). Pokud
je voláno s příznakem PTRACE_POKEDATA, vepíše procesu tracee na dané místo v paměti
jedno slovo (počet bytů, který dokáže najednou zpracovat procesor dané architektury) [36].
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Obrázek 1.6: Požadovaný souběh vláken při využití Dirty Cow.

vytvoří dva soubory, z jednoho z nich odeberou oprávnění k zápisu a snaží se
jeho obsah přepsat obsahem druhého souboru pomocí útoku na Dirty Cow.

Dále jsou tu také ukázky způsobů, jak zranitelnost zneužít a zvýšit tak svá
oprávnění v systému (jak v Androidu, tak v Linuxu obecně). Tyto ukázky jsou
psány převážně v jazyce C, ale jsou mezi nimi i takové, které jsou psané třeba
v jazyce Crystal, Go, nebo přímo v assembleru. Jednotlivé způsoby útoku
z těchto ukázek jsou rozebrány v následujících podsekcích.

Ty ukázky, které jsou vytvořeny pro operační systém Android, všechny
potřebují připojení zařízení k počítači pomocí ADB – kód ukázky je nutné
zkompilovat pomocí samostatné nástrojové sady Android NDK (více podrob-
ností v sekci 3.2), vzniklý program poté pomocí ADB přesunout do zařízení,
následně mu ADB shellem přidělit práva ke spuštění a nakonec ho z příkazové
řádky spustit. Žádná z těchto ukázek není spouštěna z uživatelem nainsta-
lované aplikace. Všechny ukázky navíc spoléhají na nějakou konkrétní verzi
systému, architekturu nebo podobu cíle útoku – pokud si je nějaký uživatel
chce vyzkoušet, musí je do určité míry ručně upravit a překompilovat.

1.4.1 Soubor s údaji o uživatelských účtech

První soubor, který se uživateli Linuxu vybaví jako kandidát pro zneužití, je
pravděpodobně /etc/passwd. Ten obsahuje seznam všech účtů v systému
a informace o nich – o každém konkrétně jeho UID, GID, uživatelské jméno,
domovský adresář a výchozí shell.
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Tento soubor je pro běžného uživatele jen pro čtení a útočník ho může
zneužít tak, že v řádku se svým účtem přepíše své UID na 0. To způsobí, že
bude systémem považován za administrátora (administrátorský účet root má
UID vždy 0).

Tento způsob zvýšení vlastních oprávnění pomocí Dirty Cow je pravděpo-
dobně nejjednodušší a nejsnáze odhalitelný. Na operačním systému Android
však nefunguje, neboť Android je od počátku vyvíjen jako systém pro jed-
noho uživatele a soubor /etc/passwd ani žádnou jeho alternativu nemá.
Systémové uživatelské účty jsou v něm implementovány přímo v jádře jako
konstanty – viz kód souboru android_filesystem_config.h – a apli-
kace běží každá pod jinou kombinací UID a GID [39].

1.4.2 Soubor s SUID bitem

Další možností, jak zvýšit svá práva v linuxovém systému, je přepsat spusti-
telný binární soubor, který má nastaven tzv. SUID bit12.

Útočník si připraví strojový kód, který do spustitelného souboru chce ve-
psat. Tento škodlivý kód lze napsat v assembleru či v nějakém vyšším jazyce
a zkompilovat do spustitelné podoby. U vyšších jazyků si útočník musí dávat
pozor, aby výsledný spustitelný soubor nebyl větší než ten, který se chystá
přepsat – po útoku by v souboru bylo jen tolik bytů, kolik měl původní.

Škodlivý kód pro tento typ útoku nicméně bývá krátký – zpravidla jde
o jednoduché příkazy jako např. spuštění /bin/bash pomocí systémového
volání execve13.

Po spuštění takto napadeného spustitelného souboru s SUID se místo jeho
původní funkce spustí nový shell, který poběží pod identitou vlastníka napa-
deného souboru.

V operačním systému Android lze tento způsob využít velmi omezeně. Po-
kud majiteli zařízení jde o získání root práv pomocí ADB, pak je to možné
(například pomocí přepsání souboru run-as [40]). Zvýšit takto práva nain-
stalované aplikace již možné není. Nainstalované aplikace ovládané uživateli
zařízení jsou spouštěné procesem, který se nazývá Zygote (aplikace běží v jím
vytvořeném podprocesu). To proto, aby se aplikace rychleji načítaly, spouštěly
a běžely, protože Zygote v zařízení běží neustále a může se duplikovat, takže
mu stačí načíst kód aplikace – knihovny a ostatní sdílené prostředky již znovu
nahrávat nemusí. Pokud by aplikace spouštěla soubor s SUID bitem, SUID bit
by platil na Zygote. Ten s administrátorskými právy již ale běží a o oprávnění
pod ním běžících aplikací se stará právě on [41].

12SUID bit u spustitelného souboru značí, že se po spuštění mají uživatelova práva změnit
na práva vlastníka souboru. Používá se v případě, že je během doby běhu programu potřeba
zvýšit uživatelova práva – vlastníkem takovýchto souborů typicky bývá uživatel root.

13Systémové volání execve vytvoří proces, ve kterém spustí v parametru předaný příkaz.
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1.4.3 Sdílená knihovna

Dalším způsobem, který lze využít ke zvýšení práv, je útok na nějakou sdílenou
knihovnu. Tou je typicky libc (viz sekce 1.1.5), protože se jedná o základní
knihovnu, která se nachází v každém systému s linuxovým jádrem.

Na sdílenou knihovnu lze zaútočit tak, že si útočník najde adresu, kde se
knihovna nachází v paměti jeho útočícího programu. Poté najde adresu nějaké
funkce v ní a vepíše do ní škodlivý kód. Protože většina sdílených knihoven
(včetně libc) má svůj kód uložen v souboru, je stejně jako u předchozích útoků
nutné, aby škodlivý kód nepřesahoval jeho velikost.

Pokaždé, když je po úspěšném útoku napadená funkce zavolána, je škodlivý
kód vykonán. Nejjednodušší způsob tohoto útoku je přepsat funkci getuid,
která má vracet UID volajícího, tak, aby vždy vracela 0 [42].

Tento způsob je v operačním systému Android použitelný stejně jako útok
na soubory s SUID bitem – administrátorská práva přes ADB takto získat
lze, nicméně takovýto útok z nainstalované aplikace útočící aplikaci oprávnění
nezvýší, ty zde hlídá Zygote.

Další nevýhodou je, že tento útok je platformově závislý, protože útočník
útočí na binární data sdílené knihovny. Útok také může způsobovat nestabilitu
systému, protože je k funkcím v knihovně destruktivní (na rozdíl od útoku na
vDSO popsaného níže).

1.4.4 vDSO

Asi nejuniverzálnějším známým způsobem útoku je přepis vDSO. Probíhá
podobně jako útok na sdílenou knihovnu – útočník najde adresu, kam má
jeho program vDSO namapován, poté adresu nějaké funkce v něm (typicky
__vdso_clock_gettime) a do ní vloží škodlivý kód.

Nejuniverzálnějším je tento útok proto, že vzhledem k tomu, že vDSO
nemá základ v žádném souboru, ale je již od startu systému namapován do
paměti, je možné využít i prostor, který v jeho paměťových stránkách (vDSO
zpravidla zabírá jednu či dvě) není využit. Protože paměťové stránky vDSO
mají jako jedny z mála všechny příznak x (tzn. jejich obsah může být vyko-
náván) je vDSO nejvhodnějším cílem pro takovýto útok.

Na rozdíl od útoku na soubory je zde již privátní mapování vytvořeno
(tvoří ho systém, když spouští daný proces). Vlákno, které volá madvise,
ve skutečnosti stránky z paměti nikam neodstraňuje (na disku není kam je
zapisovat), pouze způsobí to, že se „originál“ vDSO změní a jeho stránky
nemají nastaven dirty bit.

Tento útok probíhá ve dvou fázích (viz obrázek 1.7 na straně 18) – v první
fázi umístí útočník škodlivý kód do prázdného místa v paměťových stránkách
vDSO hned za jeho kód tak, aby nenarušil jeho funkčnost. Ve druhé fázi umístí
do vybrané funkce ve vDSO skok na škodlivý kód z první fáze. Tím ve funkci
přepíše pouze několik prvních instrukcí, které může na konci škodlivého kódu
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vykonat a zachovat tak původní funkcionalitu napadené funkce. Ve škodlivém
kódu z první fáze je potom dost prostoru na kontrolu, jestli je kód prováděn
uživatelem root a jestli již někdy byl proveden. Pomocí systémového volání
execve lze ze škodlivého kódu spouštět libovolné soubory pod administrá-
torskými právy [43].

Obrázek 1.7: Průběh útoku na vDSO. Žlutě je původní obsah vDSO, červeně
je obsah přidaný při útoku.

Tomuto útoku již Zygote nebrání, protože v Androidu nainstalovaná apli-
kace může přistupovat do své paměti (kde je vDSO) a škodlivý kód je ve
výsledku spouštěn libovolným procesem s dostatečně vysokými oprávněními,
který chce zjistit, jaký je čas. Útok však nezvýší oprávnění přímo běžící apli-
kaci, ale pouze pod vysokými oprávněními provede požadované operace.

Nevýhodou je, že vDSO je použit jen v některých systémech a v různých
verzích systému má různé podoby. Výskyt pro útok vhodných funkcí ve vDSO
záleží na verzi jádra systému a na konkrétní architektuře (viz tabulka 1.1 na
straně 19). Další nevýhodou tohoto útoku je, že škodlivý kód je nutné mít již
v binární podobě, takže je závislý na platformě [44].

1.4.5 ZNIU

Výzkumníkům z Trend Micro se podařilo získat vzorky škodlivého softwaru
nazvaného ZNIU (přesněji AndroidOS_ZNIU). Následně provedli jeho analýzu
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1.4. Známé způsoby útoků

Architektura Verze jádra
ARM 4.1
ARM64 2.6.39
MIPS 4.4
i386 3.15
x86-64 2.6

Tabulka 1.1: Minimální verze jádra, kde se ve vDSO vyskytují funkce vhodné
pro útok [24].

a výsledky zveřejnili v článku na svém blogu [44]. Tato sekce obsahuje výtah
z něj.

ZNIU je škodlivý software pro Android, který byl v létě v roce 2017 objeven
ve více než 40 zemích světa, převážně v Číně a Indii. K 27. září 2017 bylo
objeveno přes 300 000 aplikací, které tento virus obsahují, a dalších 140 000,
které vykazují podobné chování. ZNIU se údajně dostal do zařízení více než
5 000 uživatelů.

Ze šesti různých ZNIU aplikací, které výzkumníci Trend Micro zkoumali,
čtyři z nich zneužívaly zranitelnost Dirty Cow a vkládaly škodlivý kód do
vDSO. Ostatní k útokům ještě navíc využívaly sadu pro root zařízení Kin-
goRoot14 a zranitelnost Iovyroot15, protože ty dokáží spolehlivěji napadnout
i 32bitovou architekturu ARM, zatímco ZNIU s útokem na Dirty Cow cílí
spíše na 64bitovou právě kvůli dostupnosti a podobě vDSO (viz tabulka 1.1
na straně 19).

Aplikace, které virus obsahují, se obvykle vydávají za hry a pornografické
aplikace. Do zařízení se nainstalují v momentě, kdy uživatel navštíví škod-
livou URL, která obsahuje instalační balíček této aplikace (obrázek 1.8). Po
jejím spuštění ZNIU zjistí informace o zařízení (značka, model, architektura)
a spojí se se svým serverem, ze kterého si stáhne vhodný škodlivý kód. Ten
je zašifrován a v názvech má nezvyklé symboly a znaky, aby byl hůře odhali-
telný. Spouštěčem útoku je připojení zařízení k internetu nebo do nabíječky. To
spustí útok na Dirty Cow, který pozmění vDSO a pomocí zvýšených práv od-
straní bezpečnostní opatření v systému. Zároveň také vytvoří „zadní vrátka“
pro potenciální vzdálený útok někdy v budoucnu.

14KingoRoot je sada pro získání administrátorských oprávnění (root) v zařízení s ope-
račním systémem Android. Využívá různé zranitelnosti k tomu, aby nainstalovala aplikaci
SuperUser a binární spustitelný soubor su, pomocí kterých si uživatel může zvyšovat svá
oprávnění [45]. Existuje podezření, že KingoRoot odesílá citlivé informace o zařízení svým
vývojářům do Číny. Údajně má odesílat IMEI – unikátní identifikační číslo, které má každý
mobilní telefon. Zda a proč ho KingoRoot potřebuje, není jasné [46].

15Iovyroot je sada pro získání administrátorských oprávnění (root) v zařízení s operačním
systémem Android, která zneužívá zranitelnost CVE-2015-1805. Tato zranitelnost umožňuje
zvýšení práv uživatele díky chybě v implementaci čtení a zápisu pomocí rour [47].
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Obrázek 1.8: Průběh nakažení zařízení virem ZNIU.

Dále již virus ZNIU může sbírat data o uživateli a začít ho okrádat o peníze.
To provádí přes platební službu uživatelova operátora, tzv. Premium SMS16.
Platby jsou převáděny na fiktivní společnost, o které výzkumníci Trend Micro
zjistili, že se nachází v jednom městě v Číně. Po úspěšné transakci ZNIU smaže
odeslané SMS, aby po sobě nezanechal žádné stopy. Aby nebudil podezření,
posílá virus SMS pouze za malé částky, a to přibližně 3 USD měsíčně. Uživa-
telé mimo Čínu tímto způsobem okrádání ohroženi nejsou, nicméně zmíněná
„zadní vrátka“ u nich aplikace stejně vytvoří.

1.5 Záplata a obrana před útoky

Je velice těžké odhalit, že na zařízení probíhá útok. Samotné přepsání systém
nijak nevytíží a zpravidla bývá hotové ve zlomku sekundy. Odhalit napadení
tedy lze až pomocí anomálií, které systém vykazuje až po útoku (jako v případě
Phila Oestera, viz sekce 1.2).

Jediná obrana před napadením zranitelného zařízení, které není možné ak-
tualizovat, je tedy opatrnost. Především při instalování aplikací – uživatelé by
měli instalovat aplikace pouze z důvěryhodných míst, např. Google Play Store.
Google totiž potvrdil týmu z Trend Micro, že jeho technologie Google Play
Protect je schopna škodlivé aplikace zneužívající Dirty Cow rozpoznat [44].

16Premium SMS je nástroj pro mikrotransakce pomocí mobilního telefonu. Cena těchto
SMS zpráv je obvykle vyšší než cena běžně účtovaná operátorem. Používají se pro placení
za služby (hry, vyzvánění) nebo třeba pro hlasování v soutěžích a televizních pořadech.
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1.5. Záplata a obrana před útoky

Nejlepší obranou je však aktualizace systému nebo instalace bezpečnostní
záplaty. Google vydal oficiální bezpečnostní záplatu pro Android v prosinci
2016, takže každé zařízení, které má bezpečnostní záplatu z té doby nebo
mladší, by nemělo být Dirty Cow zranitelné [48]. To, jestli se záplata k uživateli
dostane, však závisí hlavně na výrobci daného zařízení.

Oficiální oprava zranitelnosti v Linuxu byla vydána 18. října 2016 [3]. Byl
přidán nový příznak FOLL_COW, který značí, že copy on write proces již byl
proveden. Konec funkce faultin_page (výpis 1.3 na straně 12) nyní vypadá
tak, jako ve výpisu 1.4.

533 if ((ret & VM_FAULT_WRITE) &&
!(vma->vm_flags & VM_WRITE))

534 *flags |= FOLL_COW; // *flags &= ~FOLL_WRITE

Výpis 1.4: Oprava funkce faultin_page [49], v komentáři stará verze.

Dále byla přidána nová funkce can_follow_write_pte, která zjišťuje,
zda může být další pokus o zápis do stránky povolen. Funkce sleduje, jestli
byl před prvním pokusem nastaven příznak FOLL_FORCE a jestli stránka ab-
solvovala copy on write proces a je označena jako dirty – viz výpis 1.5 na
straně 21.

67 static inline bool can_follow_write_pte
(pte_t pte, unsigned int flags)

68 {
69 return pte_write(pte) ||

((flags & FOLL_FORCE) &&
(flags & FOLL_COW) && pte_dirty(pte));

70 }

Výpis 1.5: Nově přidaná funkce can_follow_write_pte [49].

Co se tedy ve výsledku změnilo? Místo okamžitého vynechání kontroly
oprávnění pro zápis si funkce __get_user_pages nyní pamatuje, zda daná
stránka již prošla copy on write procesem. V příští iteraci vrátí pro zápis
stránku označenou jako jen pro čtení pouze v případě, že jsou nastaveny pří-
znaky FOLL_FORCE a FOLL_COW a záznam v tabulce stránek je označen jako
dirty, tedy v případě, kdy systém do dané stránky sám vynucuje zápis [32].

1.5.1 CVE-2017-1000405

Oficiální oprava ovšem nebyla kompletní. Dne 22. 11. 2017 byla objevena
chyba, které bylo přiděleno označení CVE-2017-1000405. Tato zranitelnost
se týká tzv. huge pages. Stránka v Linuxu má typicky 4096 bytů, ale aby šlo
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1. Analýza

efektivněji spravovat velká množství paměti najednou, dají se použít i stránky
větší – těm se říká huge pages a mají velikost 2 MiB.

Při opravě zranitelnosti Dirty Cow u běžných stránek byly funkce sta-
rající se o huge pages opraveny stejným způsobem. Byl přidán ekvivalent
funkce can_follow_write_pte s názvem can_follow_write_pmd (viz
výpis 1.6), který zjišťuje, zda má být povolen zápis do stránky na jeho druhý
pokus.

1387 static inline bool can_follow_write_pmd(pmd_t pmd,
unsigned int flags)

1388 {
1389 return pmd_write(pmd) ||

((flags & FOLL_FORCE) &&
(flags & FOLL_COW) &&
pmd_dirty(pmd));

1390 }

Výpis 1.6: Nově přidaná funkce can_follow_write_pmd [50].

Jednou z podmínek, aby do běžné stránky pro čtení byl povolen zápis, je
nastavený příznak dirty po absolvování copy on write procesu. U huge pages
ale existuje způsob, jak příznak nastavit, aniž by stránka copy on write pro-
šla. Je jím volání funkce touch_pmd [50]. Ta je volána pokaždé, když se
__get_user_pages (viz sekce 1.2) pokusí nahrát huge stránku. To zna-
mená, že pokaždé, když se __get_user_pages pokusí získat huge stránku,
dostane ji s příznakem dirty bez absolvování copy on write a hlídací funkce
can_follow_write_pmd ztrácí smysl.

Zneužití této chyby je velmi podobné zneužití Dirty Cow, pouze s tím
rozdílem, že poté, co se útočník zbaví namapované kopie stránky, musí si
ji nechat nahrát zpět dvakrát – poprvé aby vůbec byla stránka v paměti
přítomna a podruhé aby jí byl nastaven dirty bit.

Android zařízení by touto zranitelností neměla být ohrožena, protože na
nich systém huge pages není povolen. Oficiální záplata na CVE-2017-1000405
vyšla 27. 11. 2017 [32].

1.6 Dopad na současná zařízení
Přestože v době psaní této práce je Dirty Cow již téměř dva roky opravená,
pořád se používají operační systémy, které jsou postaveny na zranitelných
verzích jádra. Všechna jádra před verzí 4.9 zcela jistě potřebují záplatu nebo
aktualizaci [51]. Uživatelé mohou verzi svého jádra zjistit pomocí příkazu
uname -rv.

Pro uživatele linuxových distribucí pro osobní počítače a servery jsou
snadno dostupné záplaty a aktualizace pro jádro jejich systému. Spousta vel-
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1.6. Dopad na současná zařízení

kých distribucí byla také opravena i několik verzí nazpět, u každé se opravené
verze jádra liší. Například v systémech Ubuntu, Debian a ArchLinux jsou
opravené verze jádra všechny počínaje těmi v tabulce 1.2.

Ubuntu:
16.10 4.8.0-26.28
16.04 LTS 4.4.0-45.66
14.04 LTS 3.13.0-100.147
12.04 LTS 3.2.0-113.155

Debian:
8 3.16.36-1+deb8u2
7 3.2.82
unstable 4.7.8-1

ArchLinux:
linux-lts package 4.4.26-1
linux package 4.8.3

Tabulka 1.2: Minimální opravené verze jader vybraných distribucí Linuxu [52].

Co se Androidu týče, zranitelných verzí je mnoho. Z tabulky 1.3 (strana 24)
lze vyčíst, že první verze Androidu vydaná až po oficiálním opravení Dirty Cow
v linuxovém jádře je Android 7.1 Nougat. Verze jádra v tabulce jsou pouze
orientační – jejich zdrojem jsou statistiky AOSP17 [53] a ty se nemusí nutně
shodovat s reálnými zařízeními, tzn. jedna verze Androidu může na různých
zařízeních běžet na různých verzích jádra.

V součtu je tedy čistě teoreticky ohroženo až 92,7 % zařízení. Naštěstí tomu
tak není, protože v prosinci 2016 Google vydal záplatu pro operační systém
Android od verze 4.4 výše [48]. To, zda se záplata dostala k majiteli zařízení,
záleží na přístupu výrobců Android zařízení k takovýmto aktualizacím, který
je občas (zvláště u starších modelů) poměrně lhostejný [2].

Virus ZNIU pomocí Dirty Cow útočí na vDSO, což dle tabulky 1.3 na
straně 24 ve srovnání s tabulkou 1.1 (strana 19) poměrně zužuje množinu
napadnutelných zařízení. To je také důvod, proč pro napadení zařízení s 32bi-
tovou ARM architekturou používá ještě několik dalších způsobů.

17Android Open Source Project je repozitář firmy Google, který obsahuje zveřejněný zdro-
jový kód Androidu.
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Číslo verze Název Datum vydání Verze
jádra

Rozšíření

1.5 Cupcake duben 2009 2.6.27 <0,1 %
1.6 Donut září 2009 2.6.29 <0,1 %
2.0 – 2.1 Eclair říjen 2009 2.6.29 <0,1 %
2.2 – 2.2.3 Froyo květen 2010 2.6.32 <0,1 %
2.3 – 2.3.7 Gingerbread prosinec 2010 2.6.35 0,3 %
3.0 – 3.2.6 Honeycomb únor 2011 2.6.36 <0,1 %
4.0 – 4.0.4 Ice Cream

Sandwich
říjen 2011 3.0.1 0,4 %

4.1 – 4.3 Jelly Bean červenec 2012 3.0.31,
3.4.0,
3.4.39

5 %

4.4 KitKat říjen 2013 3.10 12 %
5.0 – 5.1 Lollipop listopad 2014 3.16.1 24,6 %
6.0 Marshmallow říjen 2015 3.18.10 28,1 %
7.0 Nougat srpen 2016 4.4.1 22,3 %
7.1 prosinec 2016 4.4.1 6,2 %
8.0 Oreo srpen 2017 4.10 1,1 %

Tabulka 1.3: Podrobný přehled používaných verzí Androidu [53] [54].
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Kapitola 2
Návrh

Útočník je tedy již obeznámen s principy zranitelnosti Dirty Cow na Android
zařízeních. Celý jeho plán útoku by mohl vypadat například jako obrázek 2.1.
V této kapitole je vysvětleno, jak jsou jeho jednotlivé části navrženy a jaký má
jejich návrh vliv na počet napadnutelných zařízení. Na samém konci kapitoly
je potom obrázek 2.5 (strana 34), který celý návrh shrnuje.

Útočník chce
vzdálený přístup k
Android zařízení

oběti.

Útočník zvažuje
způsob distribuce své

aplikace.

Zvolí zranitlenost
Dirty Cow.

Oběť si nainstaluje
aplikaci a nevědomky

spustí útok.

Zvolí např. vlastní
webové stránky nebo

pozmění aplikaci
nějaké třetí strany.

Útočníkovi je zasláno
upozornění na

vzdálený přístup k
zařízení oběti.

Protože je pro vzdálený
přístup potřeba spouštět

příkazy systému, je
napadeno vDSO.

Útočník může ovládat
zařízení oběti.

Oběť se nachází v
takové síti, že je v
dosahu útočníka.

Volbou vDSO se množina obětí
značně zmenšila, útočník však
má mnohem větší volnost při
vymýšlení škodlivého kódu.

V závislosti na nastavení zařízení má
buď vyloženě administrátorský přístup
(má neomezená práva), nebo přístup
omezený (pořád má ale přístup např.

k souborům oběti).

Obrázek 2.1: Návrh průběhu celého útoku na nějaké Android zařízení.

Pro vývoj aplikace pro OS Android je třeba navrhnout základní aspekty.
Prvním je grafické rozhraní, na kterém jsou aplikace pro Android založeny,
druhým potom backend – to, jak bude aplikace fungovat a co vše bude umět.
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Backend je pro účely této práce stěžejní záležitost a bude rozebrán detail-
něji (převážně v kapitole 3). Skládá se ze základních akcí, které bude aplikace
provádět, tj. způsob a čas zahájení útoku, způsob indikace úspěchu a kon-
taktování útočníka. Jeho součástí je též průběh útoku samotného – je nutno
zvolit cíl útoku, škodlivý obsah, který do cíle bude zapsán a také konkrétní
způsob zneužití Dirty Cow (ten je obecně popsán v sekci 1.3 a detailněji bude
rozveden v kapitole 3).

V této kapitole je dále vysvětleno, jak by mohl útočník dostat svou aplikaci
do zařízení oběti tak, aby majitel zařízení nevěděl, že je napaden.

Na obrázku 2.2 je zobrazeno, jaké všechny aspekty musí útočník navrh-
nout. Šipky udávají doporučené pořadí, protože volba konkrétní podoby jed-
noho aspektu nějak ovlivní nebo omezí podobu všech, na které ukazuje.

Obrázek 2.2: Aspekty, které je nutno navrhnout pro tvorbu aplikace, která
zneužívá Dirty Cow.

Jako první by se autor aplikace měl rozhodnout, jaký je její účel – zda
jde o aplikaci, která má skutečně útočit na zařízení a nějakým způsobem jim
škodit (krást data, měnit nastavení systému. . . ), nebo zda chce svou aplikaci
použít například k penetračnímu testování.

Na zvoleném účelu závisí způsob distribuce (viz sekce 2.8) – škodlivá apli-
kace by měla být nějakým způsobem zamaskována, měla by se vydávat za
aplikaci s jinou funkcionalitou. Aplikace pro testování může být zveřejněna
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kdekoliv, třeba i v nějakém veřejném repozitáři. Ruku v ruce se způsobem dis-
tribuce jde i grafické rozhraní aplikace. O něm je více podrobností v sekci 2.1.

Účel aplikace určuje též, na jaký cíl v systému má aplikace útočit. Pokud
by šlo o testovací aplikaci, stačí, aby vytvořila dva soubory s různým obsahem
a pro demonstraci zranitelnosti obsah jednoho přepsala obsahem druhého.
Pokud by aplikace měla provádět nějaký škodlivý kód, je vhodnějším cílem
spíše nějaký spustitelný soubor nebo sdílená knihovna (viz sekce 2.3). Na
cíli útoku a účelu aplikace závisí též, jakou formu výsledná aplikace má, jak
konkrétně vypadá její kód a jaký obsah při útoku přepisuje. Pro testy totiž ve
většině případů postačí samostatný program, který je do zařízení nakopírován
a následně spuštěn pomocí shellu v ADB.

Forma upozornění útočníka se též odvíjí od toho, jakou aplikaci vlastně
tvoří. V případě testovací aplikace stačí vypsat výsledek útoku na obrazovku,
v případě aplikace útočné musí být její autor upozorněn vzdáleně (více po-
drobností v sekci 2.6).

2.1 Grafické rozhraní

Grafické rozhraní nehraje ve fungování útoku žádnou roli a může tedy být
libovolné. Konkrétní podobu útočník může zvolit podle toho, jak a kde se
rozhodne aplikaci distribuovat.

V případě, že by aplikace sloužila jako nástroj pro penetrační testery nebo
etické hackery, měly by na obrazovce být prostředky pro zadání IP adresy a
portu testerova počítače pro snadné odeslání informací o možnosti vzdáleného
přístupu.

Zde vyvíjená aplikace je ale pouze jakýmsi důkazem toho, že zranitelnost
Dirty Cow je možno efektivně zneužít i „zevnitř“ zařízení (na rozdíl od ukázek
a testovacích programů na oficiálním Dirty Cow účtu na GitHubu [26], které
všechny potřebují ADB pro svou instalaci a spuštění), takže zde na grafické
podobě vůbec nezáleží a ve výsledku stačí i prázdná obrazovka.

2.2 Zahájení útoku

Útok lze zahájit kdykoliv, vhodné momenty jsou například spuštění samotné
aplikace nebo nahrávací obrazovka.

Zahájení ve zde navrhované aplikaci je částečně inspirováno virem ZNIU
(viz sekce 1.4.5), jehož spouštěčem je připojení k internetu nebo nabíječce.
V této aplikaci je totiž připojení k síti stěžejní pro kontaktování útočníka.

Zde se nabízí dvě možnosti – buďto se útok provede hned bez ohledu na
připojení a aplikace útočníka zkontaktuje, až bude nějaká síť dostupná, nebo
se nejprve zkontroluje stav připojení a na základě toho se rozhodne, jestli se
již má útočit, nebo ne.
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Výhodnější je druhý zmíněný způsob, protože na některých systémech
může útok způsobit nestabilitu a pád aplikace. Pro první způsob by ale bylo
nezbytné, aby se majitel zařízení k aplikaci vracel a často ji spouštěl, aby
mohla zkontrolovat, jestli už je možné útočníka kontaktovat.

To by majitel zařízení ale v případě nestabilní aplikace pravděpodobně
nedělal, takže tato aplikace implementuje druhý způsob, tedy nejprve zkont-
roluje stav připojení a poté rozhodne o útoku.

2.3 Cíl útoku

Útočník se musí rozhodnout, na jaký cíl chce útočit. Výhody a nevýhody jed-
notlivých částí systému jako cílů útoku jsou detailně rozebrány v sekci 1.4.
Pro účely zde navrhované aplikace je nutné zvolit takový cíl, pomocí kterého
se útočníkovi podaří zvýšit svá oprávnění, aby pro něj aplikace mohla zpro-
středkovat vzdálený přístup.

Nejvhodnějším cílem pro nainstalovanou aplikaci v kombinaci se zprostřed-
kováváním vzdáleného přístupu pomocí zvýšených oprávnění je vDSO, jelikož
soubor /etc/passwd v Androidu neexistuje, soubory s SUID bitem nainsta-
lované aplikaci práva nezvýší, protože je hlídá Zygote, a napadená funkce ve
sdílené knihovně je přepisem (na rozdíl od funkce ve vDSO) zničena.

Ve vDSO lze pro útok zvolit jakoukoliv funkci zprostředkovávající infor-
mace o čase – je jisté, že taková funkce je volána procesy s různými oprávně-
ními velmi často. Pro tento útok je zvolena funkce __vdso_clock_gettime
a její alternativa __kernel_clock_gettime (název zde závisí na verzi a
architektuře operačního systému).

Při útoku na vDSO je nutno brát v potaz to, že škodlivý kód, který aplikace
pomocí Dirty Cow do vDSO vkládá, je kód strojový, tudíž platformě závislý.
Situace by zde tedy byla jednodušší, kdyby se místo sdíleného objektu jednalo
například o nějaký textový skript nebo konfigurační soubor. Takto aplikace
musí architektury rozlišovat a v závislosti na nich útok upravovat.

Podle statistik herního enginu Unity z roku 201718 byly v zařízeních s An-
droidem nejpoužívanějšími architekturami ARMv7 (98,1 %), Intel x86 (1,7 %)
a ARMv8 (0,2 %) [55].

Protože se jedná o ukázku (proof of concept), je aplikace z důvodu jedno-
duššího vývoje, ladění a dostupnosti testovacích zařízení vytvořena primárně
pro architekturu x86. Android s touto architekturou lze jednoduše virtuali-
zovat v běžných virtualizačních nástrojích. Na jednu stranu architektura x86
sice v používanosti zaostává za architekturou ARMv7, takže by se mohlo zdát,
že se tímto zaměřením značně zúží množina napadnutelných zařízení, nicméně
architektura ARMv7 je 32bitová verze ARM architektury a podle tabulky 1.1

18Žádné oficiální ani čerstvější statistiky z tohoto odvětví bohužel nejsou k dispozici. Tyto
mohou být oproti realitě zkresleny, neboť se jedná pouze o zařízení, na kterých byl herní
engine Unity použit.
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(strana 19) má její vDSO vhodnou podobu až od jádra 4.1. To znamená, že
verze Androidu vhodné pro útok na ARMv7 jsou až ty novější, u kterých je
ale velká šance, že jsou záplatované (proto virus ZNIU používá pro napadení
této architektury jiné způsoby). Díky dostupnosti zranitelného zařízení s ar-
chitekturou ARM64 (64bitová verze ARMv8, někdy též zvaná Aarch64 ) pro
testování v Android Emulatoru (viz sekce 4.1) podporuje aplikace i tuto ar-
chitekturu. Na rozdíl od existujících řešení na GitHubu je výsledná aplikace
multiplatformní (podporuje několik architektur a je možné do ní přidat další)
a nezávisí na konkrétní verzi systému.

Množina napadnutelných zařízení tedy zúžena byla ještě před volbou cílové
platformy. Zmenšila ji již volba vDSO jako cíle útoku. Tato nevýhoda vDSO
jako cíle je ale vyvážena tím, že útočník má díky principům vDSO obrovskou
volnost při tvorbě škodlivého kódu, kterou by mu útok na obyčejný soubor
neposkytl. Jak již bylo demonstrováno na obrázku 1.7 (strana 18), útočník
může využít i prázdné místo ve stránkách vDSO za jeho kódem, což u běžného
souboru nejde, protože ten má po útoku stále stejnou velikost.

Tato aplikace je primárně ukázkou toho, že zranitelnost Dirty Cow lze
k útoku na Android zařízení zneužít i z obyčejné nainstalované aplikace a že
k útoku není potřeba použít ADB a externí programy kompilované pomocí
samostatných nástrojů Android NDK, jak je tomu u ukázek v oficiálním re-
pozitáři Dirty Cow [26]. Na výsledné architektuře procesoru, tzn. i na počtu
napadnutelných zařízení, v tomto případě tedy přímo nezáleží.

Při návrhu a tvorbě (viz kapitola 3) zároveň nejsou podnikány žádné kroky,
které by nějakou architekturu procesoru vyloženě vylučovaly. Naopak, aplikace
je tvořena tak, aby byla poměrně jednoduše rozšiřitelná a podporu pro archi-
tekturu ARMv7 nebo třeba MIPS bylo možné přidat. Pro přidání podpory
nějaké architektury by mělo stačit přepsat škodlivý kód do jejího assembleru
a upravit tvorbu skoku na škodlivý kód (viz sekce 3.2). Více podrobností o roz-
šiřitelnosti je potom v sekci 4.5.

2.4 Aplikace pro Android

Samotná instalovatelná aplikace se skládá ze tří hlavních částí (viz obrázek 2.3
na straně 30).

První je hlavní tělo aplikace (zde nazváno jako hlavní aktivita), které se
stará o zahájení útoku, když je dostupná nějaká síť. Dále pak o vyhodnocení
úspěšnosti podle návratové hodnoty nativní knihovny a v případě úspěšného
útoku o upozornění útočníka.

Druhou částí je modul (zde konkrétně nativní19 knihovna), který má na
starosti samotný útok. Nejprve se na něj musí připravit, tzn. zjistit potřebné

19Android NDK (Native Development Kit) je vývojářská sada umožňující psát části An-
droid aplikací v jazyce C nebo C++. Protože jazyky C a C++ jsou rychlejší a efektivnější
než Java, sada Android NDK je určena především pro výkonnostně kritické části aplikace.
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Obrázek 2.3: Stěžejní části aplikace.

údaje o vDSO, zvolit vhodný škodlivý kód atd. Útok poté provede a hlavní
aktivitě indikuje, zda byl úspěšný, či nikoliv. Nativní knihovna byla zvolena
proto, že k provedení útoku je potřeba provádět nízkoúrovňové operace v sys-
tému.

Třetí součástí je soubor, který obsahuje binární reprezentace škodlivých
kódů pro jednotlivé podporované architektury. Aplikace si během útoku sama
zvolí, který škodlivý kód má být použit.

2.5 Vzdálený přístup

Škodlivý kód zprostředkovávající vzdálený přístup (angl. shellcode nebo též
payload) je pomocí zranitelnosti Dirty Cow vkládán do vDSO, konkrétně tedy
do funkce __vdso_clock_gettime.

Jistě by šlo vzdálený přístup zprostředkovat tak, že by sám škodlivý kód
vytvořil spojení a spustil shell, nicméně jednodušší a kratší (lepší pro případ,
že by ve vDSO bylo méně místa) řešení je spustit ADB démon, který poslouchá
přes síť, k čemuž slouží příkaz setprop persist.adb.tcp.port XXXX,
kde XXXX je číslo portu, na kterém má démon poslouchat (více podrobností
v sekci 1.1.1).

O zapnutí ADB se majitel zařízení nijak nedozví a zjistí ho jen tak, že si
nechá vypsat hodnoty properties (viz sekce 1.1.1), které má nastavené ve svém
systému.

Tento přístup však může, ale také nemusí, být administrátorský. Ve výcho-
zím nastavení běží ADB pod uživatelem shell. To znamená, že ač má opráv-
nění vyšší než běžná aplikace, technicky se nejedná vyloženě o práva adminis-
trátorská. K přepnutí na administrátorský účet root existuje v ADB příkaz
adb root, který může útočník spustit po připojení k zařízení.

Přepnout do účtu root ale není vždy umožněno. V Androidu existuje pro-
perty, která se nazývá ro.debuggable. Právě ta říká, jestli je možné se
na root účet přepnout. Její myšlenka je taková, že bude nastavena tak, aby
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přepnutí povolovala u emulátorů a vývojových modelů a zakazovala u běžně
prodávaných zařízení. Tuto myšlenku však někteří výrobci Android zařízení
nectí a povolují přepnutí i na běžně prodávaných systémech [56].

Pro účely útočníka by ale měla být dostačující i oprávnění uživatele shell
– ta stačí například k prohledání úložiště zařízení nebo paměťové karty. Práva
uživatele root jsou v ADB potřeba pouze při změnách systémových nastavení,
která, pokud se bude jednat o konfigurační soubor, útočník může změnit opět
pomocí Dirty Cow.

Hodnotu ro.debuggable lze nalézt v souboru /default.prop. Ten
lze číst a teoreticky je i možné ho pomocí Dirty Cow přepsat, nicméně na
hodnotu property to mít vliv nebude. Aby její změna fungovala, je potřeba re-
start systému, jenže ro.debuggable je uložena v jádře Androidu společně
s ostatními properties pouze pro čtení a soubor /default.prop se při kaž-
dém spuštění systému obnoví. Pro trvalou změnu ro.debuggable by bylo
potřeba příslušnou část systému překompilovat [57], pro jednorázovou změnu
by teoreticky bylo možné přepsat paměť v místě, kam jsou properties nama-
povány.

Jádro při spuštění systému mapuje každou property na určené místo v pa-
měti, které je sdílené všemi procesy (tedy podobně jako vDSO), takže by
teoreticky bylo možné hodnotu ro.debuggable pomocí Dirty Cow přepsat
tam. K formátu paměťové oblasti s tímto mapováním však neexistuje žádná
dokumentace (o properties se má starat výhradně systém) a nová hodnota by
vydržela pouze do restartu systému [12]. Ve vDSO odstraní restart systému
škodlivý kód také, takže je nutné ho implementovat tak, aby ho stačilo zavolat
jednou a přístup zůstal otevřený napořád.

2.6 Indikace úspěchu a upozornění útočníka

Úspěch útoku aplikace pozná tak, že zavolá příkaz getprop na property
(viz sekce 1.1.1) persist.adb.tcp.port a pokud se jí vrátí číslo portu,
které v ADB nastavila, může informovat útočníka o úspěchu. Aplikace může
tuto property zkontrolovat i před útokem a v případě její existence pouze
kontaktovat útočníka.

Protože aplikace je instalovatelná, upozornění je nutné poslat po síti. Útoč-
ník by měl mít vlastní server s pevnou IP adresou (ta musí být v aplikaci
známá a po instalaci do zařízení oběti již nebude možnost ji změnit), na který
se mu upozornění z aplikace budou odesílat.

Forma upozornění je textová a má tvar ip_adresa:port, tedy například
1.2.3.4:5556.

Pro testovací účely postačí třeba program NetCat [58], který umožňuje
poslech a příjem dat na daném portu. Vhodné je NetCat spustit příkazem
nc -l -k -p cislo_portu, kde -l znamená poslech, -p je číslo portu a
-k způsobí, že NetCat poslouchá i po ukončení spojení.
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2.7 Potřebná oprávnění aplikace

Do tzv. Manifestu (soubor AndroidManifest.xml) se deklarují požadavky
na zvláštní oprávnění (permissions), která aplikace po instalaci v systému
vyžaduje. Tato oprávnění se dělí na systémová a běžná.

Běžná oprávnění se dále dělí na normální a nebezpečná. Normální opráv-
nění jsou taková, která nijak nemění nastavení a nejsou hrozbou pro uži-
vatelovo soukromí nebo samotné zařízení (např. nastavení budíku). Aplikaci
jsou tato normální oprávnění po instalaci přidělena automaticky. Nebezpečná
oprávnění těmito riziky být mohou (např. odeslání SMS) a pokud je aplikace
vyžaduje, uživatel musí jejich přidělení osobně odsouhlasit, ať už při insta-
laci aplikace (systémy starší než Android 6.0), nebo při první činnosti, která
oprávnění potřebuje (Android 6.0 a dále, viz obrázek 2.4 na straně 33).

Systémová oprávnění aplikace potřebuje, pokud chce měnit globální systé-
mová nastavení. To je sice případ této aplikace, protože bude spouštět ADB
démon, což pod systémová oprávnění spadá, ale díky Dirty Cow jí stačí pouze
oprávnění běžná – ta jsou v tomto případě čtyři.

Oprávnění INTERNET aplikaci umožňuje otevírat síťová spojení. To je po-
třeba, když chce aplikace upozornit útočníka na vzdálený přístup. Opráv-
nění WRITE_EXTERNAL_STORAGE umožňuje zápis do externího úložiště za-
řízení. To je v Manifestu pouze pro testovací účely, kdy se vypisuje obsah
vDSO do souboru. V některých verzích Androidu je považováno za nebez-
pečné, nicméně pokud by ho útočník v Manifestu při distribuci nechal a uživa-
tel byl vyzván k přidělení tohoto povolení a odmítl, nic se nestane – aplikace
počítá s tím, že by externí úložiště nemuselo být vždy dostupné. Oprávnění
ACCESS_NETWORK_STATE a ACCESS_WIFI_STATE aplikaci umožňují zjistit
aktuální stav připojení, aby se mohla rozhodnout, kdy zahájit útok.

Pokud by aplikace v Manifestu vyžadovala oprávnění systémová, stejně
by jí nebyla garantována – aby je dostala, musela by být tzv. systémovou
aplikací, což z bezpečnostních důvodů není povoleno. Být systémovou apli-
kací znamená, že by aplikace musela být nainstalovaná ve zvláštním adresáři
(/system/app nebo /system/priv-app), který je pouze pro čtení, a zá-
roveň být digitálně podepsána tzv. klíčem platformy, což je klíč, kterým se
podepisuje software při vývoji dané verze Androidu. Podpis systémové apli-
kace tedy způsobí to, že ji lze použít jen na verzích systému, jejichž klíči je
podepsána. Zároveň je díky podpisu také jisté, že ji vytvořil tvůrce celého
systému [59].

2.8 Doručení aplikace do zařízení

Útočník chce doručit aplikaci do nějakého zařízení tak, aby jeho majitel ne-
přišel na to, že byl napaden. Velké internetové obchody s aplikacemi, jako je
např. Google Play, už zranitelnost zaregistrovaly a jejich antivirové systémy
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útočící aplikaci rozpoznají (viz sekce 1.5). Tudy tedy cesta nevede a útočník
se musí spolehnout na nějakou formu vlastní distribuce.

Mohl by například k distribuci využít vlastní webové stránky nebo blog a
aplikaci prohlásit například za čtečku jejich obsahu. Soubor APK by potom
měl přímo v sekci se soubory ke stažení. Návštěvníka stránek na ni může
upozornit například v umělém reklamním banneru na okraji stránky.

Další možnost je vložit část kódu s útokem do nějaké již existující apli-
kace. A to buďto pomocí nějaké jiné zranitelnosti (např. Master Key Vulnera-
bility20), kdy by útočník aplikaci opět distribuoval pomocí svých stránek, nebo
by při vývoji aplikace pro třetí stranu (která aplikaci bude nabízet také svým
vlastním způsobem) útočící kód vložil do kódu jejího a udělal kód nečitelným
a hůře odhalitelným.

Obrázek 2.4: Nový způsob přidělení oprávnění aplikaci poprvé uvedený na
systému Android 6.0 [61].

20Soubor APK je v podstatě ZIP archiv, který obsahuje instalační soubory pro danou
aplikaci. Obsahuje také soubor se spočítanými kontrolními sumami všech ostatních souborů.
Díky chybě v implementaci kontroly tohoto souboru existuje zranitelnost, která se nazývá
Master Key Vulnerability. Ta umožňuje pozměnit obsah APK souboru, aniž by si toho systém
při instalaci, kdy soubor se sumami kontroluje, všiml. Tato zranitelnost se však vyskytuje
pouze na systémech mezi verzemi 1.6 a 4.2 [60].
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Instalace aplikace do
zařízení Spuštění aplikace

Čekání na síťové
připojení

Je k dispozici síť?

Spuštění útoku

Zobrazení graf.
rozhraní

Zápis škodlivého
kódu do vDSO

Škodlivý kód volán
administrátorem:

spustí se ADB

Rozpoznání úspěchu
Odeslání zprávy

(IP:port) na
útočníkovo zařízení

ano

ne

Obrázek 2.5: Diagram, který na základě této kapitoly shrnuje celý návrh vy-
víjené aplikace.
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Kapitola 3
Realizace

Cílem této práce je vytvořit škodlivou aplikaci, která bude nainstalovaná
v operačním systému Android a bude útočníkovi zprostředkovávat vzdálený
přístup. V kapitole 2 již byla navržena hrubá podoba jejího chování. V této
kapitole je detailně popsáno, jak byla aplikace vytvářena, z jakých funkcí se
skládá a jak jsou důležité funkce implementovány.

Dále je zde vysvětleno, jak byl vytvářen a jak funguje škodlivý kód vklá-
daný do vDSO, který má za úkol zajistit spuštění ADB démonu.

3.1 Hlavní aktivita
Pro implementaci samého základu aplikace byl zvolen jazyk Java. Vzhledem
k jednoduchosti této části by ale postačil jakýkoliv jiný jazyk, ve kterém lze
tvořit aplikace pro Android (např. Kotlin).

Základním kamenem Android aplikace jsou tzv. aktivity. Ty slouží jako
vstupní bod interakce uživatele s aplikací. Každá aktivita představuje jednu
obrazovku uživatelského rozhraní.

Zde vyvíjená aplikace má pouze jednu aktivitu s názvem MainActivity
(soubor MainActivity.java). Na obrázku 3.1 na straně 36 je vidět, co
všechno má její stejnojmenná hlavní třída na starosti a jak komunikuje s ostat-
ními třídami a moduly. Dále v textu je její činnost popsána důkladněji.

Jak již bylo řečeno v sekci 2.1, na vzhledu této aplikace nezáleží a útočník
si jej může upravit dle způsobu distribuce. Hlavní aktivita této aplikace po
spuštění pouze v prvku ImageView zobrazí logo Dirty Cow a pod něj do prvku
TextView napíše krátký vysvětlující text (to zařídí metoda onCreate volaná
automaticky při spouštění aplikace). Zároveň také spustí sledování stavu sítě.

Ke sledování stavu sítě zde slouží třída ConnectionReceiver (soubor
ConnectionReceiver.java). Jejím úkolem je sledovat změny v připojení
a o každé z nich informovat hlavní aktivitu. Takto v aplikaci funguje spuš-
tění útoku pouze tehdy, když je zařízení připojeno k nějaké síti. V hlavní ak-
tivitě je potom implementována metoda onNetworkConnectionChanged
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Obrázek 3.1: Diagram znázorňující činnost hlavní aktivity a komunikaci s po-
mocnými třídami a moduly.

patřící do rozhraní ConnectionReceiverListener (na obrázku fialově)
poskytovaného třídou ConnectionReceiver. Tato metoda rozhoduje, jak
se aplikace po změně stavu sítě bude chovat. Pokud nějaké21 připojení k síti
existuje, je započata příprava k útoku.

Přípravu samotného útoku má na starosti metoda initAttack. Ta nej-
prve zkontroluje, jestli útok již neproběhl nebo jestli ADB démon již na síti
neposlouchá. Kontrolu provede metoda checkPreviousAttack, která vy-
tvoří tři podprocesy – příkazem getprop postupně zjišťuje hodnoty tří pro-
perties. Nejprve se zeptá na hodnotu init.svc.adbd, která říká, zda ADB
démon vůbec běží. Ta je buďto prázdná, nebo má hodnotu running. Poté
je zjištěna hodnota persist.adb.tcp.port a service.adb.tcp.port,
které, pokud jsou nastaveny, znamenají, že démon již na síti poslouchá a vrá-
cená hodnota je jeho port. Pokud metoda checkPreviousAttack vrátí
úspěch (útok již někdy proběhl), metoda initAttack následně pouze zjistí
IP adresu zařízení a port, na kterém démon poslouchá, a odešle je na IP adresu
a port útočníka22.

21Je dobré si povšimnout, že zde nezáleží na připojení k internetu, ale k nějaké obecné
síti, neboť útočník může působit takřka kdekoliv. Důležité je pouze to, aby byl v takové síti,
kde může se zařízením oběti komunikovat. To, jestli se oběť nachází v útočníkově dosahu,
aplikace nijak netestuje – upozornění útočníkovi jednoduše buď přijde, nebo ne.

22IP adresa a port útočníka jsou v aplikaci uloženy „natvrdo“ v kódu pomocí proměn-
ných IP_ADDRESS a SERVER_PORT a pro jejich změnu je nutné aplikaci překompilovat (viz
příloha C). Toto řešení bylo zvoleno proto, že jakmile si oběť aplikaci stáhne a nainstaluje,
aplikace se již o případné změně adresy nebo portu nemá jak dozvědět.
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Pokud démon nastaven není, metoda initAttack ještě zjistí cestu, kam
aplikace může ukládat soubory (pro testovací účely) a verzi operačního sys-
tému (resp. verzi jeho Android API, které verzi systému jednoznačně určuje).

Následně je zavolána nativní metoda dirtyCow z nativní knihovny po-
psané v sekci 3.2. Ta se stará o celý útok a podle její návratové hodnoty
metoda initAttack pozná, jestli byl úspěšný. V případě že ano, pošle se IP
adresa zařízení a nastavený port na adresu útočníka.

Odesílání adresy zařizuje třída CClient (soubor CClient.java), která
vytvoří síťový socket pro danou IP adresu a port a v metodě Send pomocí
něj odešle požadovanou zprávu.

3.2 Hlavní nativní knihovna

Zdrojový kód jazyka Java se překládá do tzv. bajtkódu, který si lze představit
jako sadu virtuálních instrukcí, které jsou interpretovány běhovým prostředím
jazyka. Díky tomu jsou Java programy jednoduše přenositelné mezi většinou
zařízení a operačních systémů. Na druhou stranu ale Java díky tomuto způsobu
není vhodným jazykem pro nízkoúrovňové programování, kde jsou potřeba
přístupy do paměti na konkrétních adresách, systémová volání a podobně, což
ale útok přes Dirty Cow vyžaduje.

Naštěstí existuje Android NDK (Native Development Kit), což je vývojář-
ská sada, která je Androidem podporována a která umožňuje psát efektivnější
a rychlejší kód díky možnosti programování v C nebo C++.

Nejdůležitější část této aplikace je soubor dirty-cow-lib.cpp. Pomocí
Android NDK jsou v něm v jazyce C a C++ implementovány funkce, které
dohromady tvoří útok na vDSO pomocí Dirty Cow.

Tato část je inspirována útokem na vDSO uživatele GitHubu scumjr [43],
který po odhalení viru ZNIU jako první předvedl možnosti útoku na vDSO.
Jeho útok bylo ale nutné upravit pro potřeby Androidu (je napsán pro Linux
na stolní počítače), a navíc je v této aplikaci rozšířen např. o hledání pozice
ve vDSO (existující řešení spoléhají vždy pouze na jednu konkrétní) nebo
o podporu více architektur, čímž je docíleno toho, že aplikace je spustitelná
na více různých zařízeních bez potřeby její modifikace.

V sekci 3.1 již byla zmíněna metoda dirtyCow. Ta je Javou načtena
z tohoto nativního kódu. V něm se ale podle zavedených konvencí jmenuje
Java_com_bp_dirtycow_MainActivity_dirtyCow. Podle těchto kon-
vencí pro komunikaci mezi Javou a nativním kódem se jméno funkce v nativní
knihovně, která je volána přímo z Java kódu, skládá ze slova Java, názvu
příslušného Java balíčku (com.bp.dirtycow), aktivity (MainActivity) a
jména metody, která bude tuto funkci v Javě reprezentovat (dirtyCow).

Tato funkce zde plní roli hlavní funkce, tedy něco jako main v běžném
C/C++ kódu. Z ní jsou volány všechny ostatní funkce této nativní knihovny

37



3. Realizace

a na konci vrací hodnotu indikující úspěšnost útoku. Na obrázku 3.2 je zná-
zorněna funkcionalita celé nativní knihovny popsaná dále v textu.

Obrázek 3.2: Diagram znázorňující činnost hlavní nativní knihovny a pomoc-
ných modulů.

Na začátku hlavní funkce proběhne převod v parametru předané cesty
pro pomocné soubory z typu Java String na C++ string. To zařídí funkce
get_file_path. Zatímco konverze řetězce z Javy do C++ potřebuje ce-
lou metodu, ke konverzi celého čísla (v druhém parametru předávané verze
operačního systému) stačí obyčejné přetypování.

Jako další se z hlavní funkce volá funkce check_sdk_version, která
má za úkol verzi zkontrolovat a zjistit, zda aplikace běží na zranitelné verzi
systému. Tuto kontrolu by šlo provést již v hlavní aktivitě, ale provádí se až
zde, kdyby bylo podle verze systému potřeba přizpůsobit průběh útoku.

Po kontrole verze systému aplikace zavolá funkci get_vDSO_address,
která získá adresu vDSO. Protože aplikace cílí na Android API 1423, není

23API 14 odpovídá Androidu 4.0. Starších verzí totiž dle tabulky 1.3 na straně 24 není
mnoho a je malá šance, že se u nich setká pro tento útok požadovaná verze jádra s požado-
vanou architekturou.
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možné k získání adresy jednoduše použít funkci getauxval (viz sekce 1.1.6).
Ta je totiž podporována až novějšími verzemi systému (podle diskuzních fór
až Android API 18, tzn. Android 4.3.1). Funkce get_vDSO_address musí
tedy adresu najít sama.

Otevře soubor /proc/self/auxv, najde v něm značku 0x21 (typu un-
signed long), která značí adresu vDSO v auxiliary vektoru. U ní se již přímo
nachází adresa vDSO, kterou funkce vrátí.

Hlavní funkce poté zavolá funkci get_vDSO_size, která má za úkol zjis-
tit, kolik paměti vDSO zabírá. To zjistí ze souboru /proc/self/maps24, ve
kterém jsou zapsána všechna místa v paměti daného procesu, na která se něco
mapuje. Funkce v záznamech najde vDSO a přečte si jeho velikost, kterou
nastaví jako globální proměnnou.

Tato aplikace je na rozdíl od existujících řešení určena pro více architektur
naráz. Hlavní funkce tedy dále volá funkci resolve_architecture, která
přiřazuje, upravuje a řeší všechny aspekty, které nějak závisí na architektuře
procesoru. K rozpoznání architektury používá knihovnu cpufeatures. Na
tuto knihovnu je nutné přidat odkaz do souboru CMakeLists.txt – kompi-
látor ji jinak nenalezne. Funkce resolve_architecture na základě těchto
informací zvolí vhodný škodlivý kód ze souboru payloads.h25, který funguje
jako databáze škodlivých kódů pro různé architektury. U architektur s pev-
nou délkou instrukcí je přiřazena také délka instrukce. Dále je zavolána funkce
get_clock_gettime_offset_elf.

Funkce get_clock_gettime_offset_elf zjišťuje, na kolikátém bytu
ve vDSO začíná funkce __vdso_clock_gettime. Všechna existující ře-
šení vždy spoléhají na jeden konkrétní ofset. Ten však není všude stejný
a pokud má aplikace být univerzální a fungovat na co nejvíce zařízeních,
musí pozici __vdso_clock_gettime najít sama. Najde ji zavoláním funkce
get_offset_from_elf, která, protože vDSO má ve skutečnosti formu do
paměti namapovaného ELF26 souboru, nalezne v jeho hlavičce tabulku sym-
bolů (tzn. obsažených funkcí) a z ní vyčte požadovanou pozici. Tato funkce je
implementována ve zvláštním souboru elf-parsing.cpp.

Hlavní funkce dále zjišťuje, kde začíná prázdné místo ve vDSO (funkce
get_empty_space_offset) a spočítá, jestli se do něj vejde škodlivý kód.

Protože kód je do vDSO vepisován stejným způsobem, jako na obrázku 1.7
na straně 18, je potřeba nějak získat prolog funkce __vdso_clock_gettime.

24Tento soubor obsahuje i adresy daných mapování, takže by se adresa vDSO dala vyčíst
i odtud. Způsob se souborem /proc/self/auxv byl zvolen proto, že je zmíněn přímo
v dokumentaci vDSO.

25Hlavičkové soubory se v C a C++ používají výhradně pro deklarace funkcí a proměn-
ných, tento však obsahuje i jejich definice. Přípona .h u tohoto souboru byla zvolena proto,
aby se odlišil jeho význam („databáze“ škodlivých kódů) od významu jiných modulů s pří-
ponou .cpp (ty obsahují kód).

26Executable and Linkable Format je typ spustitelného souboru v unixových systémech.
Obsahuje několik hlaviček, kde jedna z nich obsahuje seznam symbolů (tj. funkcí), které se
v souboru nacházejí, a jejich adres.
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Prologem se obvykle myslí prvních několik instrukcí, které připravují zásob-
ník a registry pro vykonání dané funkce. Zde však představuje pouze několik
instrukcí na začátku funkce (na obrázku jich je osm, v implementaci jsou ty-
picky tři nebo čtyři), které budou nahrazeny instrukcí volání na škodlivý kód.
Velikost prologu není pevně dána a závisí na tom, jakými instrukcemi bude
při útoku nahrazen.

U architektur s pevnou délkou instrukce je získání prologu jednoduché
– z paměti se z již získané adresy funkce __vdso_clock_gettime přečte
požadovaný počet bytů (to zde dělá funkce get_prologue_from_memory).
Existující řešení pro Android (ARM architekturu) tento způsob z neznámého
důvodu nepoužívají a místo prostého čtení bytů implementují způsob, který
je v této aplikaci použit pro získání prologu architektur s proměnlivou délkou
instrukcí.

U architektur s proměnlivou délkou instrukcí totiž nastává problém – na
obrázku 1.7 na straně 18 je vidět, že se přepsaný prolog (na obrázku instrukce
1 – 8) vykoná na konci škodlivého kódu, aby napadená funkce i navzdory
napadení plnila svůj úkol. Prolog je tedy potřeba přečíst v celých instrukcích,
k čemuž by bylo potřeba do aplikace implementovat dekompilátor pro danou
architekturu. V této aplikaci je tento problém vyřešen tak, že je globálně
definováno pole struktur (prologues), které prology reprezentují – skládají
se z pole bytů (instrukcí) a jeho délky. Funkce get_prologue_from_db toto
pole prohledá a vyzkouší, jestli v něm je i prolog, který se nachází ve funkci
__vdso_clock_gettime v aktuálním zařízení. Nevýhodou tohoto řešení je,
že pokud není daný prolog do pole prologů přidán při vývoji aplikace, útok
skončí neúspěchem i na jinak napadnutelném zařízení.

Po získání prologu je potřeba jeho instrukce vložit do škodlivého kódu,
aby tam mohly být vykonány, což řeší funkce patch_payload. Ve škodlivém
kódu hledá sekvenci bytů, jakýsi vzor (více o tom v sekci 3.4), který je v kódu
označený jako PATTERN_PROLOGUE_architektura. Ten je do škodlivého
kódu při jeho tvorbě vložen na místo, kam se má prolog vložit. Typicky se
tento vzor skládá ze sekvence instrukcí NOP nebo jejich obdoby. Vzor se ve
škodlivém kódu přepíše prologem a poté se zkusí najít znovu. Pokud by se
ve škodlivém kódu totiž vyskytoval ještě jednou, hrozilo by, že napoprvé byla
přepsána nějaká jiná sekvence instrukcí, jejíž přepsání by po útoku mohlo
působit komplikace v systému.

Po úpravě škodlivého kódu je nutné vyplnit členy pole vdso_patch, což
zde zařídí funkce build_vDSO_patch. Členové pole zde jsou dva a předsta-
vují jednotlivé fáze útoku (viz obrázek 1.7 na straně 18). Každý člen je struk-
turou, která nese svou velikost, data a adresu, kam data mají být zapsána.
V tomto globálním poli struktur jsou tato data proto, aby byla jednoduše
předatelná funkci, kterou vykonává nově vytvořené vlákno.

První člen pole vdso_patch je samotný škodlivý kód. Je nutné ho do
vDSO vepsat první, protože kdyby do funkce __vdso_clock_gettime byl
první vepsán skok za vDSO a tato funkce byla zavolána, ještě než by apli-
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kace stihla na své místo zapsat i škodlivý kód, volající program by skočil do
prázdného místa a mohl by vykonat úplně jiný kód, což by mohlo vést k neo-
čekávanému chování systému. Adresa zápisu škodlivého kódu je spočítána tak,
že bude umístěn na samý konec prázdného místa ve vDSO (viz obrázek 3.4
na straně 46).

Druhý člen pole vdso_patch je skok na již zapsaný škodlivý kód. Tady
musí funkce build_vDSO_patch rozhodnout, jak skok bude vypadat v zá-
vislosti na architektuře procesoru.

392 memset(vdso_patch[1].patch, ’\x90’,
sizeof(PATTERN_PROLOGUE_x86) - 1);

393 vdso_patch[1].patch[0] = (unsigned char) ’\xe8’;
394 target = vDSO_size - payload_length -

clock_gettime_offset;
395 *(uint32_t *) &vdso_patch[1].patch[1] = target - 5;

Výpis 3.1: Implementace skoku na škodlivý kód pro architekturu x86.

Ve výpisu 3.1 je znázorněno, jak je skok počítán pro architekturu x86.
Pro architekturu x86 je použita instrukce CALL, která na zásobník uloží ná-
vratovou adresu (tzn. adresu následující instrukce) a skočí o zadanou rela-
tivní vzdálenost vpřed. Vzdálenost je ve funkci build_vDSO_patch spočí-
tána jednoduše jako rozdíl pozice funkce __vdso_clock_gettime (v ukázce
clock_gettime_offset) a pozice, kam bude zapsán škodlivý kód (v ukázce
rozdíl vDSO_size a payload_length, protože škodlivý kód je zapsán na
samý konec vDSO). Od výsledku je ještě nutno odečíst 5, protože se vzdá-
lenost skoku počítá od začátku následující instrukce a délka instrukce CALL
i s adresou je 5 bytů. Tzv. opcode (kódování instrukce) instrukce CALL je
na této architektuře číslo E8, takže výsledných pět bytů vypadá následovně:
E8 v[0] v[1] v[2] v[3]. Byty v[0] až v[3] představují čtyřbytové
číslo udávající vzdálenost skoku. První řádek ukázky kódu vyplní již aloko-
vané pole čísly 0x90, což je kód pro instrukci NOP. To se děje pro případ, že by
přepisovaný prolog měl větší velikost, než tento zapisovaný skok – při útoku se
vždy zapíše zde vytvořená instrukce skoku a místo za ní se vyplní instrukcemi
NOP až do instrukce, která následuje bezprostředně po prologu.

Jak již bylo řečeno, tento krok je nutné navrhnout pro každou architek-
turu zvlášť. Například architektura ARM64 používá místo instrukce CALL
instrukci BL, která má podobnou funkcionalitu jako CALL na x86, ale návra-
tovou adresu místo na zásobník ukládá do registru x30. Ten je tedy nejprve
potřeba zazálohovat, protože v něm se v době provádění tohoto volání nachází
návratová adresa funkce __vdso_clock_gettime. Pro zálohu je možné po-
užít například instrukci MOV x16, x30, pokud s registrem x16 útočníkův
škodlivý kód nebude pracovat. Druhý člen pole vdso_patch pro ARM64 ar-
chitekturu tedy má dvě instrukce, tzn. MOV x16,x30; BL vzdalenost,
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a vypadá takto: F0 03 1E AA v[0] v[1] 00 94. ARM64 má pevnou
délku instrukce, proto je zde bytů osm. Byty v[0] a v[1] jsou opět rela-
tivní vzdáleností, ale ne v počtu bytů, nýbrž v počtu instrukcí. Místo čísla 5
se od výsledku spočítaného v odstavci výše musí odečíst délka jedné instrukce
a celý výsledek musí být délkou instrukce ještě vydělen.

V tomto momentě jsou veškeré přípravy na útok hotovy a z hlavní funkce
je volána funkce exploit. Funkce exploit je jakýmsi vstupním bodem pro
útok. Určuje, kolik pokusů na útok bude aplikace mít, než se vzdá s tím, že
zařízení z nějakého důvodu není zranitelné. Momentálně jsou nastaveny tři,
což by mělo při dané délce jednoho pokusu bohatě stačit. Funkce exploit
zahájí útok pro každou fázi útoku (tj. každý člen pole vdso_patch) zvlášť a
zavolá funkci patch_vDSO.

Ta nejprve vytvoří podproces, který pomocí funkce check_thread kon-
troluje, zda se daný útok již podařil. Podproces je vytvořen systémovým vo-
láním fork, aby běžel v jiném paměťovém prostoru a mohl tak úspěšnost
sledovat „zvenčí“. Jedinou jeho úlohou je zjistit, jestli na dané adrese je
již zapsán požadovaný obsah. To zjistí tak, že každých 100 milisekund za-
volá funkci memcmp na danou adresu a porovná její obsah se zapisovanými
daty. Pokud memcmp vrátí úspěch, kontrolní podproces se ukončí a tím funkci
patch_vDSO předá signál že má útok přerušit.

Hned po vytvoření kontrolního podprocesu vytvoří funkce patch_vDSO
dvě útočící vlákna (viz sekce 1.3). Prvním je vlákno zapisující požadovaný
obsah, zde škodlivý kód nebo skok na něj, do paměťových stránek (funkce
writing_thread) a druhé vlákno, které operačnímu systému říká, aby z pa-
měti odstranil mapování vDSO (funkce madvise_thread). Dále už funkce
patch_vDSO jen počká na signál od kontrolního podprocesu a přikáže vlák-
nům, aby se ukončila.

Vlákno zapisující škodlivý kód do paměti je v této aplikaci implementováno
jako POSIXové vlákno, které vykonává funkci writing_thread. V té se ve
velmi dlouhém cyklu (délka je dána konstantou LOOP) snaží zapsat obsah na
požadovanou adresu v paměti. Zápis do paměti je zde proveden zápisem do
souboru /proc/self/mem, ve kterém je nastavena pozice pro zápis tak, aby
odpovídala adrese, kam se má škodlivý kód zapsat.

Zároveň s prvním vláknem pracuje i druhé vlákno, kterému byla k vykonání
předána funkce madvise_thread. Pracuje také v dlouhém cyklu a pomocí
systémového volání madvise říká systému, že stránky obsahující adresu, kam
zapisuje první vlákno, již nejsou potřeba a systém je má uklidit.

Vlákna spolu takto způsobují časově závislou chybu jako na obrázku 1.6
(strana 15), čímž docílí požadovaného výsledku – díky zranitelnosti Dirty Cow
se při správném souběhu činností operačního systému a těchto dvou vláken
nakonec zapíše nový obsah na požadované místo v paměti.

Tímto úloha nativní knihovny končí. Po skončení útoku ještě pro kontrolu
při testování vypíše obsah vDSO do souboru (funkce dump_vDSO), což ale
pro útok není ideální, stejně jako to, že aplikace produkuje výpis do logu (viz
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sekce 4.3), aby bylo možné sledovat, jak útok na daném zařízení probíhá. Zápis
vDSO i výpis do logu se však dají jednoduše odstranit nebo zakomentovat,
takže v momentě, kdy se útočník rozhodne aplikaci poskytnout svým obětem,
může ji jednoduše upravit, aby útok nebyl tak snadno odhalitelný.

3.3 Pomocné soubory

Za zmínku stojí tři pomocné soubory, které jsou při tvorbě Android aplikace
použity. Prvním z nich je CMakeLists.txt, což je konfigurační soubor pro-
gramu CMake, který se stará o kompilaci nativního kódu. Do něj je potřeba
přidat oba soubory s nativním kódem a také modul cpufeatures, pomocí
kterého aplikace zjišťuje, na jaké architektuře běží.

Druhým pomocným souborem je activity_main.xml, který obsahuje
definici grafického rozhraní. To zde obsahuje prvek TextView, na který se po
spuštění zobrazí text a prvek ImageView, kde se po spuštění aplikace zobrazí
logo Dirty Cow. Grafické rozhraní pro tuto aplikaci je bylo vytvořeno v editoru
a tento XML soubor jím byl pouze vygenerován.

25 <receiver
26 android:name=".ConnectionReceiver"
27 android:enabled="true">
28 <intent-filter>
29 <action android:name="android.net.conn.

CONNECTIVITY_CHANGE" />
30 </intent-filter>
31 </receiver>

Výpis 3.2: Do souboru AndroidManifest.xml přidaný element receiver
důležitý pro třídu ConnectionReceiver.

Třetím důležitým pomocným souborem je AndroidManifest.xml. Do
něj je nutné přidat konfiguraci třídy ConnectionReceiver z hlavní akti-
vity (viz výpis 3.2), aby systém aplikaci sděloval změny stavu sítě. Přidávaný
element receiver je vložen do elementu application, který je v hlavním
elementu nazvaném manifest.

Do Manifestu patří též deklarace potřebných oprávnění (viz sekce 2.7).
Jednotlivá oprávnění jsou pomocí elementu uses-permission deklarována
jako ve výpisu 3.3 na straně 44.

3.4 Tvorba škodlivého kódu

V předchozí sekci již bylo vysvětleno, jak aplikace útočí na vDSO. Tato sekce
se zabývá tím, co se vlastně do vDSO vkládá.
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25 <uses-permission android:name="android.permission.
INTERNET" />

26 <uses-permission android:name="android.permission.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

27 <uses-permission android:name="android.permission.
ACCESS_NETWORK_STATE" />

28 <uses-permission android:name="android.permission.
ACCESS_WIFI_STATE" />

Výpis 3.3: Všechna oprávnění vyžadovaná aplikací deklarovaná v souboru
AndroidManifest.xml.

Hlavním účelem škodlivého kódu je spustit ADB démon přes síť. K tomu
slouží příkazy setprop service.adb.tcp.port 5556 nebo setprop
persist.adb.tcp.port 5556 a poté stop adbd a start adbd. Port
5556 lze nahradit jakýmkoliv jiným, např. výchozím 5555. Tento byl zvolen
pro testovací účely. Příkaz stop je použit pro případ, že by démon již běžel
a poslouchal např. přes USB.

Škodlivý kód je pro vDSO nutné napsat v assembleru – jazyce symbolic-
kých instrukcí. Každá architektura má svůj vlastní a pro každou architekturu
je tedy nutné napsat škodlivý kód zvlášť. Přestože se od sebe assemblery růz-
ných architektur liší, sémanticky bude škodlivý kód vždy stejný nebo velmi
podobný. Zde je detailněji popsán škodlivý kód pro 64bitovou architekturu
x86 (soubor payload_x86_64.asm) a pokud se od něj jeho ARM64 verze
(soubor payload_arm64.asm) nějak výrazně liší, je v textu zdůrazněno jak.

Škodlivý kód kromě spuštění ADB démonu dělá i další věci (obrázek 3.3 na
straně 45 a obrázek 3.4 na straně 46). Nejprve si na zásobník zálohuje registry,
které bude používat, aby nepřepsal hodnoty, které v nich byly při zavolání
__vdso_clock_gettime. Poté systémovým voláním getuid zkontroluje
UID volajícího a pokud volající není uživatel root (UID 0), vrátí se zpět,
odkud byl volán. Uživatel root je v tomto případě jediný akceptovaný, neboť
příkazy start a stop ho explicitně vyžadují a při jiné identitě volajícího se
nevykonají.

Systémová volání jsou v tomto kódu vždy prováděna tak, že do registru
RAX (popř. EAX u 32bitové x86) je uloženo číslo daného volání (konstanta
ze souboru unistd.h), do ostatních registrů případné parametry a následně
je vykonána instrukce SYSCALL (u 32bitového kódu instrukce INT 0x80),
která systému toho volání předá. Architektura ARM64 k systémovému volání
používá instrukci svc #0 s číslem volání v registru x8.

Nyní kód zkontroluje, jestli již byl v minulosti někdy vykonáván. K to-
muto účelu slouží soubor /data/local/tmp/.x. Pokud existuje, kód byl
již alespoň jednou proveden a znovu se již démon spouštět nemusí. Existence
tohoto souboru se ověří systémovým voláním open nebo open_at s příznaky
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Nějaký proces volá
clock_gettime

Skok na škodlivý kód

Převedení na volání  
__vdso_clock_gettime

Záloha aktuálního
stavu používaných

registrů

Je volajícím
root?

Návrat do
__vdso_clock_gettime

Provedení skokem
přepsaných instrukcí 

__vdso_clock_gettime

Návrat zálohovaných
registrů

ano

ne

Byl útok již někdy
vykonán?

ne

ano

Volání execve:
nastavení portu a

spuštění adbd

fork

potomek

rodič

Obrázek 3.3: Průběh volání funkce __vdso_clock_gettime a do ní vlože-
ného škodlivého kódu.

O_CREAT a O_EXCL, které zaručí, že pokud soubor neexistuje, bude vytvořen,
a pokud již existuje, volání skončí s chybou. Toto volání ale potřebuje nějakým
způsobem předat jméno otevíraného souboru.

Protože architektura x86 nemá pevnou délku instrukce a jak instrukce
MOV rax,navesti, tak instrukce LEA rax,[navesti], které obě nahrají
adresu navesti do registru RAX, pracují s absolutní adresou návěstí (viz
výpis 3.4), není možné takto nahrát adresu jména souboru do registru. Adresa
v kódu instrukce totiž po vložení na konec vDSO již nebude platná.

08048080 <_start>:
8048080: b8 8c 90 04 08 mov $0x804908c, %eax
8048085: 8d 05 8c 90 04 08 lea 0x804908c, %eax

Výpis 3.4: Adresy v kódech instrukcí MOV a LEA na architektuře x86.

Výpis 3.4 je disassemblovaný spustitelný soubor, který obsahuje pouze in-
strukce MOV eax,navesti a LEA eax,[navesti], kde návěstí má ad-
resu 0x0804908C. Ta se vyskytuje i v kódu těchto instrukcí (vždy poslední
čtyři byty, psáno odzadu v little endian).

Pro nahrání adresy řetězce do registru je tedy nutné použít instrukce jiné.
Instrukce JMP a CALL pracují s relativními vzdálenostmi, takže je v nich
možné pracovat s návěstími.
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instrukce 9 
volání

__vdso_clock_gettime:

instrukce 10 

...

záloha registrů
kontrola UID volajícího 

prázdné místo (000000...)

kontrola opakování útoku 
spuštění ADB 

 obnova registrů 

skok zpět 

...
__vdso_clock_gettime:

...

instrukce 1 
instrukce 2 

...
instrukce 8 
instrukce 9 

...

prázdné místo (000000...)
prázdné místo (000000...)

začátek prázdného místa 

...

prázdné místo (000000...)

prázdné místo (000000...)
...

prázdné místo (000000...)
instrukce 1 
instrukce 2 

instrukce 8 
... 

fáze 2 

fáze 1 

Obrázek 3.4: Průběh implementovaného útoku na vDSO. Žlutě je původní
obsah vDSO, červeně je obsah přidaný při útoku.

08048060 <_start>:
8048060: eb 05 jmp 8048067 <_navesti>
8048062: e8 00 00 00 00 call 8048067 <_navesti>
08048067 <_navesti>:

Výpis 3.5: Relativní vzdálenosti v kódech instrukcí JMP a CALL na
architektuře x86.

Ve výpisu 3.5 je v kódu instrukce JMP číslo 5, protože relativní vzdálenost
skoku je počítána od začátku následující instrukce. Ta má v tomto případě
5 bytů a hned za ní následuje cílové návěstí. Instrukce CALL má ze stejného
důvodu ve svém kódu vzdálenost 0 – cíl volání následuje hned po této instrukci.

Tyto instrukce lze pro získání adresy řetězce použít v triku, který je znázor-
něn na obrázku 3.5 na straně 47. Existující řešení tento problém řešit nemusí,
neboť žádné z těch pro Android nepodporuje architekturu x86 a ta řešení,
která jsou vytvořena pro Linux pro stolní počítače a x86 podporují, pouze
spouští příkaz /bin/sh, jehož název se vejde do registru. V případě této
aplikace je však třeba pracovat s delšími řetězci.

Instrukce JMP _navesti na obrázku 3.5 skočí až na konec souboru,
kde se nachází návěstí _navesti. Za tímto návěstím se nachází pouze in-
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JMP _navesti

_navesti:

db "Pozadovany text", 0

CALL _pokracovani

_pokracovani:

POP r10

...

(práce s textem)

...

Skok na
_navesti.

Volání návěstí
_pokacovani.

Návratová adresa
se uloží na

zásobník. Instrukcí
POP r10 se

nahraje do registru
r10.

...

(konec nebo návrat)

Adresa znaku P je pro instrukci
CALL návratovou adresou.

Obrázek 3.5: Získání adresy řetězce po vložení kódu do vDSO.

strukce CALL _pokracovani a text, jehož adresu je potřeba získat. In-
strukce CALL _pokracovani uloží na zásobník adresu následující instrukce
a skočí na dané návěstí. Následující instrukce v tomto případě není instrukce,
ale první byte (znak) požadovaného textu. Po skoku na návěstí _pokracovani
tedy stačí instrukcí POP r10 nahrát adresu ze zásobníku do registru r10 a
může se s ní dále pracovat, v tomto případě provést systémové volání open
s příznaky O_CREAT a O_EXCL.

Architektura ARM64 tento trik k získávání relativních adres používat ne-
musí, protože má pevnou délku instrukce a adresu řetězce lze získat jedno-
duše instrukcí ADR x1,_navesti, která do registru nahraje adresu daného
návěstí, které je určeno relativní vzdáleností od aktuální instrukce.

K tomu, aby mohl škodlivý kód spustit ADB démon, potřebuje systé-
mové volání execve, které vykoná příkaz, jejž dostane v parametru. To ale
přepíše paměť volajícího procesu novým procesem, který vznikne pouze pro
provedení příkazu z parametru a následně se ukončí. Toto chování je v tomto
případě nežádoucí, protože by se kód po spuštění démonu již nemohl vrá-
tit zpět do __vdso_clock_gettime a dokončit její volání, což by mohlo
způsobit problémy v systému (v závislosti na tom, kdo byl zrovna volajícím
__vdso_clock_gettime).

Ještě před voláním execve kód tedy zavolá systémové volání fork (je
možné použít i clone), které vytvoří podproces. Nový podproces pokračuje
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dále ve vykonávání škodlivého kódu a jeho rodič se vrátí a dokončí pro pů-
vodního volajícího získávání údajů o čase.

K tomu, aby nový podproces mohl volat execve, si ale potřebuje při-
pravit parametry – jméno spouštěného souboru a pole parametrů pro jeho
spuštění. Pole parametrů pro příkaz předávaný execve se běžně připravuje
pomocí návěstí, neboť jde o ukazatel na pole ukazatelů na řetězce, jenže to zde
opět není možné (ani u architektury ARM64) – deklarované pole návěstí se
vždy musí přeložit na absolutní adresy. V registru r10 je stále uložena adresa
jména souboru /data/local/tmp/.x. Hned za tímto řetězcem je ale ulo-
ženo jméno spouštěného souboru – shellu (/system/bin/sh), parametr -c,
který shellu říká, že má provést pouze následující příkaz, a za parametrem -c
se nachází příkaz samotný (tím jsou zde hned čtyři příkazy spouštějící ADB
démon zmíněné na začátku sekce). Stačí tedy k registru r10 vždy přičíst délku
řetězce, na který ukazuje, a začne ukazovat na další řetězec v pořadí. Jeho
adresu pak stačí z registru r10 uložit na zásobník a přesunout se k dalšímu.
Protože zásobník roste s klesajícími adresami, nejprve je nutné do něj uložit
ukončující nulu, poté druhý parametr (adresu příkazů spouštějících démon),
poté první parametr (adresu přepínače -c) a poté adresu jména spouštěného
souboru (/system/bin/sh). Pak už lze zavolat execve s adresou ukazatele
na zásobník jako parametrem.

Na architektuře ARM64 musí být zásobník zarovnán na 16 bytů. To ale
znamená, že na něj lze ukládat pouze prvky, které mají dvojnásobek velikosti
největšího registru. K tvorbě pole parametrů na zásobníku je tedy nutné je
ukládat po dvojicích instrukcí STP. ARM64 nemá žádnou instrukci PUSH ani
POP – na zásobník se prvky ukládají obyčejným přístupem do paměti. V kódu
je použita instrukce STP x2, x1, [sp, #-16]!, která uloží daný pár re-
gistrů na adresu, kam ukazuje zásobníkový registr SP a následně jeho hodnotu
sníží o 16 bytů (SP tak tedy stále ukazuje na vrchol zásobníku).

Tento způsob, kde execve volá shell, který teprve vykonává požadované
příkazy, byl zvolen proto, aby se v rámci jednoho volání execve mohlo vy-
konat více příkazů najednou. Pokud by jednotlivé příkazy setprop, start
a stop byly prováděny přímo pomocí execve, bylo by ho potřeba volat
čtyřikrát a pokaždé nově tvořit pole parametrů. Takto stačí volání jedno a
škodlivý kód je velmi jednoduše modifikovatelný – pokud by se útočník roz-
hodl, že chce spustit něco jiného než ADB démon, stačí mu v posledním řádku
zdrojového souboru upravit, přidat nebo odstranit příslušné příkazy. Poslední
řádek tohoto souboru tedy funguje jako jakýsi skript, který bude vykonán se
zvýšenými právy.

Na samém konci škodlivého kódu jsou ze zásobníku na svá místa vrá-
ceny na začátku uložené registry. Instrukcí POP, které ze zásobníku odeberou
položku a nahrají ji do registru, je ale o jednu více než instrukcí PUSH na
začátku při zálohování. Poslední instrukce POP rax ze zásobníku vyzvedne
návratovou adresu, kterou tam uložilo volání, kterým byl při útoku přepsán
prolog __vdso_clock_gettime. Jako poslední instrukce škodlivého kódu
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se vykoná instrukce JMP rax, která na tuto adresu skočí a pokračuje ve vy-
konávání __vdso_clock_gettime.

Architektura ARM64 nemá návratovou adresu uloženou na zásobníku, ale
v registru x30. Návratová adresa volání na škodlivý kód se nejprve musí pře-
sunout do registru x17, na který se na samém konci škodlivého kódu skáče, a
následně je nutné nahrát návratovou adresu __vdso_clock_gettime z re-
gistru x16, kam byla uložena těsně před skokem na škodlivý kód, zpět do
registru x30, kde ji funkce očekává.

Aby se funkce __vdso_clock_gettime vykonala úplně stejným způso-
bem, jako kdyby nebyla napadená, jsou těsně před tímto skokem zpět vyko-
nány instrukce prologu, které byly ve vDSO přepsány voláním na škodlivý kód.
Ty jsou do škodlivého kódu vloženy až v aplikaci ve funkci patch_payload.
Ve škodlivém kódu se před poslední instrukcí (JMP rax nebo BR x17) na-
chází jistá sekvence bytů. Pro architekturu x86 je to sekvence dvanácti bytů
s hodnotou 0x90, což je kód pro instrukci NOP, a na architektuře ARM64
jsou to přímo dvě instrukce NOP. Tato sekvence je za běhu aplikace ve funkci
patch_payload v poli bytů binární podoby škodlivého kódu vyhledávána
a její část je přepsána právě prologem funkce __vdso_clock_gettime. To
způsobí, že na konci škodlivého kódu bude vykonán i přepsaný prolog, po něm
může následovat několik instrukcí NOP, které nedělají žádnou činnost, a poté
je vykonán skok zpět do __vdso_clock_gettime. Tento útok tedy zachová
původní funkcionalitu celého vDSO a škodlivý kód je do něj pouze přidán jako
„odskočení“ při vykonávání funkce __vdso_clock_gettime.

Ve zdrojovém kódu aplikace je škodlivý kód již ve své binární podobě.
Té lze u architektury x86 docílit např. pomocí programu NASM. Nejprve se
příkazem nasm -f bin soubor vytvoří binární forma souboru a následně
příkaz xxd -i soubor.bin vytvoří přímo dvě proměnné jazyka C – pole
bytů typu unsigned char a jeho délku typu unsigned int. Ty je nutné vložit do
souboru payloads.h, který je mezi zdrojovými kódy aplikace.

Pro takovéto zpracování kódu pro ARM64 je nutné mít příslušnou nástro-
jovou sadu (ta je poskytována buďto samostatně, nebo je obsažena v Android
NDK a nainstaluje se spolu s ním). Program NASM ale neobsahuje a potřebné
dvě C proměnné je nutné vytvořit jinak. Příkaz as soubor vytvoří objektový
soubor s příponou .o a příkaz objcopy -O binary soubor.o vytvoří jeho
čistě binární verzi. Na tu lze zavolat xxd -i stejně jako u architektury x86.
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Obrázek 3.6: Snímek hlavního menu systému Android 7.0 s nainstalovanou
aplikací.
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Kapitola 4
Testování

Aplikaci se podařilo implementovat a lze ji do zařízení běžným způsobem
nainstalovat jako jakoukoliv jinou aplikaci (viz obrázek 3.6).

Testování proběhlo na několika verzích operačního systému Android z pro-
jektu Android x86 [62] (obrázek 4.1) a v emulátoru Android Emulator vývojo-
vého prostředí Android Studio. Konkrétní testované verze jsou v tabulce 4.1.
Výsledky testů jsou podrobněji popsány dále v této kapitole.

Obrázek 4.1: Snímek obrazovky, kde je testovaný systém Android 7.0 z pro-
jektu Android x86 (vpravo) vedle „útočníkova“ terminálu (vlevo).
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Zařízení Architektura Verze Výsledek testu

Android
Emulator

x86
5.0.2

Neúspěch – v systému je použita ne-
vhodná verze vDSO.6.0

7.0

x86-64
5.1.1 Neúspěch – nedostatek místa za kódem

vDSO.6.0
7.0 Neúspěch – aktuální záplata.

ARM64 7.0 Alespoň částečný úspěch – properties
nastaveny, odeslání zprávy útočníkovi
nelze ověřit.

Android
x86

x86

4.4-r2
Neúspěch – vDSO v systému existuje,
ale není používán.

4.4-r4
5.1

6.0-r1

x86-64
6.0-r1 Úspěch.
6.0-r3 Neúspěch – aktuální záplata.

7.0 Úspěch.

Tabulka 4.1: Přehled testovaných verzí Androidu.

Aplikace byla otestována pouze na architekturách x86, x86-64 a ARM64
(64bitová varianta ARMv8), neboť k testování na jiných architekturách nebylo
k dispozici dostatečné množství vhodných prostředků. To je jeden z důvodů,
proč aplikace jiné architektury zatím ani nepodporuje. Nedostatek vhodných
zařízení s ostatními architekturami (např. s tou nejpoužívanější – 32bitovou
ARM) je proto, že systém s danou architekturou, který má zároveň i vhodnou
verzi jádra (viz tabulka 1.1 na straně 19), má velmi pravděpodobně některou
z novějších verzí systému, která buďto sama o sobě není zranitelná, nebo jsou
pro ni dobře dostupné bezpečnostní záplaty.

Vzhledem k úspěšnosti útoku na některých virtuálních zařízeních i v emu-
látoru není důvod pro to, aby na reálných zařízeních útok selhal. Obě plat-
formy chování operačního systému a běhové prostředí aplikací napodobují ve-
lice přesně. Jediným rozdílem mezi reálným zařízením a virtuálním zařízením
nebo emulátorem může být stav property ro.debuggable, která je v emulá-
toru a virtuálním zařízení vždy nastavena. V reálném zařízení nastavena být
může, ale také nemusí. Vzdálený přístup ale útočník získá i bez ní, lišit se bude
pouze v útočníkově identitě (root nebo shell) na napadeném zařízení.
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4.1 Testy v Android Emulatoru

Android Emulator nabízí poměrně velké množství instalačních obrazů růz-
ných verzí systému s různými architekturami procesoru. V případě architek-
tury ARM má však většina zařízení 32bitový operační systém a jádro verze
3.10.0+, které podle tabulky 1.1 (strana 19) nemá pro útok vhodnou formu.
Android Emulator nabízí sice i 64bitová zařízení s architekturou ARMv8,
nicméně pouze jedna verze je pro test vhodná. Tou je zde nejstarší posky-
tovaná verze s ARM64 – Android 7.0. Ostatní verze s touto architekturou
jsou již moc nové (7.1 a 8.0) a nejsou touto aplikací nijak zranitelné.

Všechna nastavení při tvorbě emulovaných zařízení byla ponechána na vý-
chozích hodnotách, jedinou změnou provedenou v nastavení byl zákaz uklá-
dání stavu zařízení při vypnutí. To bylo změněno na běžný start (možnost
Cold Boot). Všechna zařízení byla tvořena z instalačních obrazů bez Google
API, neboť ty, které ho obsahovaly, měly novější bezpečnostní záplaty.

Na Android 5.0.2 (32 bit) v Android Emulatoru nešlo zaútočit, protože
jeho vDSO nemá pro útok požadovanou formu – nevyskytuje se v něm funkce
__vdso_clock_gettime. To není žádným překvapením, protože tento kon-
krétní systém je postaven na linuxovém jádře verze 3.10.0+ a podle tabulky 1.1
(strana 19) je potřeba alespoň verze 3.15. Aplikace se ale bez problému spustila
a do logu vypsala chybovou hlášku (výpis 4.1).

* Assigning architecture specific aspects
CPU: x86

* Getting clock_gettime offset
Parsing 32bit ELF

- offset parsed: 0
Error while assigning aspects

* The attack was not successful

Výpis 4.1: Chybová hláška aplikace – v tabulce symbolů vDSO nebyla
nenalezena pozice __vdso_clock_gettime.

Se stejnou hláškou (výpis 4.1) skončil i test Androidu 6.0 (32bit) a 7.0
(32bit). V Android Emulatoru mají totiž verze 6.0 a 7.0 stejné jádro jako
Android 5.0.2. Verze 7.0 má navíc bezpečnostní záplatu z 5. června 2017,
takže je navíc vůči tomuto útoku imunní.

Další verze testovaná v Emulatoru byla 64bitová verze Android 5.1.1. Ta
podle informací v zařízení též běží na jádře 3.10.0+, nicméně protože je 64bi-
tová, její vDSO by měl mít vhodnou formu již od verze 2.6 (viz tabulka 1.1 na
straně 19). Útok však bohužel opět skončil neúspěchem – podle chybové hlášky
(výpis 4.2 na straně 54) není ve stránkách vDSO dostatek prázdného prostoru
za jeho kódem. Po prohlídce vDSO (příkazem objdump -d), který byl apli-
kací vypsán do souboru, je vidět, že se v něm __vdso_clock_gettime
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* Getting offset of empty space behind vDSO
Payload size can be up to 16
Payload offset = ff0
Not enough space for payload in vDSO

* The attack was not successful

Výpis 4.2: Chybová hláška aplikace – za kódem vDSO nebyl dostatek prostoru
pro škodlivý kód.

nachází, nicméně celý vDSO má pouze jednu stránku (4096 bytů) a příkazem
hexdump -C lze zjistit, že jeho data končí na pozici 0xFF0, takže pro škod-
livý kód zbývá pouze 16 bytů. To ovšem nestačí, neboť škodlivý kód používaný
touto aplikací má řadově stovky bytů.

Stejně jako u Androidu 5.1.1 dopadl i test Androidu 6.0 v Android Emu-
latoru. Obě verze jsou opět postaveny na stejném jádře.

Android 7.0 (x86-64) v Android Emulatoru má sice také stejné jádro jako
verze 5.1.1 a 6.0, nicméně jeho vDSO již zabírá dvě stránky (8192 bytů), které
ale zdaleka nevyužívá celé. Místa pro škodlivý kód je tedy dost. Systém však
bohužel má bezpečnostní záplatu z 5. června 2017 (stejně jako jeho 32bitová
verze) a útok se tak nezdařil. Po chvilce se aplikace spustila, ale ADB démon
na kýženém portu neposlouchal.

Android 7.0 (ARM64) je též postaven na jádře 3.10.0+, ale jeho bezpeč-
nostní záplata je z 6. září 2016. Útok na toto zařízení byl úspěšný. Aplikace
se spustila a do vDSO zapsala škodlivý kód. Než byl škodlivý kód zavolán ad-
ministrátorským účtem, musel zde být systém nějakou dobu používán. Jeho
zavolání šlo urychlit příkazem adb root.

Všechna zařízení Android Emulatoru jsou nastavena tak, že se nachází
v jiné síti, než hostitelský počítač a nejsou z něj po síti dosažitelná (připojení
je sice zprostředkováno přes síť, ale navenek vystupuje jako simulace USB).
Nebylo tedy možné otestovat, jestli se odešle upozornění na vzdálený přístup.
Nastavení portu pro ADB démon bylo ověřeno pouze příkazem getprop,
v jehož výstupu se nově objevily i škodlivým kódem nastavované properties.
Proto je v tabulce 4.1 na straně 52 označen výsledek testování Androidu 7.0
(ARM64) jako „alespoň částečný úspěch“.

Ze škodlivého kódu musel pro tento test být odebrán příkaz stop adbd,
protože když byl přítomen, port se změnil ihned po útoku. Vzhledem k tomu,
že zařízení není síťově dosažitelné a port pro simulované spojení přes USB
nelze v hostitelském počítači změnit, stalo se zařízení celkově nedostupným.

Test v Android Emulatoru tedy skončil bez úspěchu na architektuře x86
a pouze s jedním úspěchem na architektuře ARM64. Ve všech případech se
ale aplikace bez problémů spustila a překážky, které jí bránily v útoku, roz-
poznala. Hlavním viníkem nízké úspěšnosti jsou zde tedy spíše poskytované
verze systému Android.
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4.2 Testy v systému Android x86

Na rozdíl od často aktualizovaného Emulatoru je možné ze stránek projektu
Android x86 [62] stáhnout „zastaralé“ verze jednotlivých systémů.

Android x86 je projekt, jehož cílem je přenos systému Android na proce-
sory Intel a AMD s architekturou x86 a x86-64, tedy např. na netbooky nebo
stolní počítače. Tento projekt je neoficiální a veškerý jeho software je otevřený,
založený na oficiálních Android repozitářích společnosti Google [63].

Všechny operační systémy z projektu Android x86 byly testovány ve vir-
tualizačním nástroji VirtualBox verze 5.1.34. Nebyly nijak upravovány. Každé
z virtuálních zařízení mělo 2048 MB operační paměti, 4 jádra procesoru,
128 MB video paměti a povolenou 3D akceleraci. Síť byla nastavena na mož-
nost Bridged Adapter – zařízení se tedy nacházelo ve stejné síti, jako hostitel-
ský počítač.

Jako první byly otestovány 32bitové verze projektu Android x86 (viz ta-
bulka 4.1 na straně 52). Tyto systémy jsou ale velice nestandardně vytvořeny –
vDSO mají, __vdso_clock_gettime se v něm vyskytuje a jeho velikost je
pro škodlivý kód dostačující, jenže systémová volání v těchto verzích Androidu
x86 nejsou převáděna na virtuální a vDSO tedy není používán. Po provedení
útoku aplikace hlásí úspěch, jenže ADB démon není spuštěn a systém dále
běží, jak má. Navíc je při bližší inspekci vDSO vidět, že útok byl skutečně
úspěšný a jak škodlivý kód, tak volání na něj jsou přesně na svých místech.

Pro ověření domněnky, že vDSO není v 32bitových verzích Androidu x86
používán, byl proveden ještě jeden test. Místo volání na škodlivý kód byly
do prologu funkce __vdso_clock_gettime vepsány pouze dvě instrukce
– XOR eax,eax a RET (tj. byty 0x31, 0xC0 a 0xC3). První instrukce pro-
vede logickou operaci xor registru EAX se sebou samým, čímž se docílí toho,
že po vykonání této instrukce bude v registru EAX nula. Druhá instrukce
se vrátí z volání funkce a vrátí hodnotu v EAX, tzn. nulu. Volající, který
chtěl zjistit systémový čas, tedy dostane nulu jako návratovou hodnotu (tím
clock_gettime značí úspěch), ale prázdnou strukturu timespec (ve sku-
tečnosti ne prázdnou, ale buďto neinicializovanou s náhodným obsahem, nebo
s obsahem, který do ní vložil volající), která se funkci předává v parametru a
do které má volání clock_gettime vyplnit údaje o čase. V momentě, kdy
toto volající zjistí, začne vypisovat chyby do logu a celý systém může i spad-
nout. Ve výpisu 4.3 na straně 56 je jedna z chybových hlášek, které po tomto
testu vypisuje systém Android x86 verze 7.0 (64 bit) do logu, než spadne (více
o testech tohoto systému dále v této sekci). Na takovouto změnu ale žádný
z testovaných 32bitových Android x86 systémů nijak nereagoval.

Testy 64bitových systémů projektu Android x86 už byly úspěšnější. Verze
Android 6.0-r3, která je postavena na jádře 4.4.62, má bezpečnostní záplatu
z 1. února 2017, což ji činí vůči útoku imunní. Aplikace se po spuštění chvilku
snaží o útok, ale posléze se vzdá a hlásí neúspěch. Spustí se však bez problémů
a zobrazí grafické rozhraní hlavní aktivity (obrázek 4.2, strana 57).
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com.android.providers.calendar I/art: Note: end time
exceeds INT32_MAX: 140733197844495
Note: end time exceeds INT32_MAX: 2147483677

Výpis 4.3: Chybová hláška systému s modifikovaným získáváním času.
Kalendář hlásí, že vrácený čas přesáhl svou maximální velikost.

Android x86 verze 6.0-r1 má jádro verze 4.4.20 a záplatu z 6. září 2016, což
je zhruba měsíc před znovuobjevením Dirty Cow a tři měsíce před jejím ofi-
ciálním opravením na operačním systému Android. Verze 7.0 má jádro 4.4.19
a bezpečnostní záplatu z 5. srpna 2016. Obě verze jsou tedy pro tento útok
ideálním cílem.

Útok na obě tyto verze byl skutečně úspěšný. Aplikace se spustila, provedla
útok bez sebemenších problémů, zobrazila svou hlavní obrazovku a odeslala
zprávu obsahující adresu a port, kam se útočník může připojit (obrázek 4.4
na straně 64). Testy byly provedeny na každém zařízení celkem čtyři.

Při prvním testu byl ADB po instalaci aplikace ponechán spuštěný, aby
bylo možné sledovat výpisy v logu. Tento test skončil úspěchem. Útok se
provedl a jeho následky byly zjistitelné okamžitě. Démon ADB byl restar-
tován a pro připojení bylo nutné použít nový port 5556. Pro kontrolu byl
zavolán příkaz adb shell getprop | grep adb a z jeho výstupu bylo
zřejmé, že požadovaný port pro ADB démon byl skutečně nastaven. Nově
se v něm totiž objevily hodnoty [persist.adb.tcp.port]: [5556] a
[service.adb.tcp.port]: [5556]. Aplikace navíc poslala posloucha-
jícímu programu NetCat upozornění na vzdálený přístup ve formě IP adresy
a portu, kam je možné se připojit pomocí příkazu adb connect IP:port
(obrázek 4.3 na straně 58). Pro tuto komunikaci používá aplikace port 6666.

Při druhém testu byl ADB na testovaném zařízení po instalaci aplikace
úplně vypnut. K tomu byl použit příkaz adb root, který slouží k přepnutí
identity, aby měl uživatel prostřednictvím ADB vyšší oprávnění27. Po přepnutí
na administrátorský účet byl spuštěn příkaz adb shell stop adbd, který
ADB shellu řekne, aby byl démon ADB zastaven. Tento příkaz i jeho opak,
start adbd, je použit ve škodlivém kódu (viz sekce 3.4). Při pokusu o při-
pojení s vypnutým ADB démonem zařízení hlásí, že není dostupné (výpis 4.4).

unable to connect to 192.168.0.102:5555: Connection
refused

Výpis 4.4: Chybová hláška – pokus o připojení k zařízení s vypnutým ADB.

27Tato identita v ADB zůstane až do zavolání příkazu adb unroot a uživatel ji bude
mít i po opětovném spuštění adbd aplikací.
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Obrázek 4.2: Snímek grafického rozhraní vytvořené aplikace, které je viditelné
po jejím spuštění.

Po zastavení ADB démonu již není možné se zařízením nijak komunikovat
ani sledovat výpis logu při průběhu útoku. Po spuštění již nainstalované apli-
kace útok proběhl, byl úspěšný, odeslal adresu a port a na ty se skutečně dalo
připojit, takže ADB démon byl zevnitř spuštěn.

Pro třetí test byl ADB démon ponechán zapnutý, ale bylo mu přikázáno,
aby poslouchal pouze přes USB příkazem adb usb. Virtuální zařízení v ná-
stroji VirtualBox nelze spojit pomocí USB, takže po spuštění ADB pouze přes

57



4. Testování

Obrázek 4.3: Programu NetCat na útočníkově zařízení přišla adresa a port pro
připojení k napadenému zařízení oběti.

USB s tímto zařízením též již nešlo komunikovat. Démon v něm však stále bě-
žel a příkaz adb usb interně nastavil property service.adb.tcp.port
na hodnotu 0. To bylo zjištěno pomocí aplikace Terminal Emulator, která je
v Androidu x86 předinstalovaná.

I přesto, že po spuštění aplikace hlavní aktivita zjistila, že některá property
pro ADB port je již nastavená, počítala s tím, že její hodnota může být i nula
a útok spustila. Ten se zdařil, obě properties byly nastaveny, upozornění bylo
odesláno a k zařízení se poté dalo opět připojit.

Poslední test pouze ověřoval, jak aplikace reaguje na dostupnost sítě. ADB
démon byl ponechán zapnutý, ale po instalaci aplikace byl v nastavení běží-
cího virtuálního zařízení „odpojen kabel“ připojení k síti (v menu Machine
> Settings > Network > Advanced bylo odškrtnuto Cable Connected). Po
spuštění aplikace zobrazila svou hlavní obrazovku a když byl „kabel“ znovu
připojen, zahájila útok, nastavila port na požadovanou hodnotu a odeslala
upozornění.

4.3 Testovací výpisy

Aplikace pro testovací účely vždy vypíše obsah vDSO do souboru. Umístění
tohoto souboru je proměnlivé a závisí na tom, kam daný systém nechá aplikaci
soubor vytvořit. Pokud to jde, je soubor pro pohodlné zpracování vytvořen
v kořenovém adresáři SD karty (/sdcard/vDSO_dump.bin). Ne na všech
systémech musí karta být přítomna a ne na všech do jejího kořenového ad-
resáře aplikace může zapisovat. V tomto případě je použit adresář, který je
v systému vytvořen speciálně pro metadata aplikace. Jeho umístění je zjištěno
v hlavní aktivitě. Například v 64bitovém Androidu x86 verze 7.0 je to adre-
sář /storage/emulated/0/Android/data/{java.balicek}/files.
V této cestě je /storage/emulated/0 úložiště, kam na tomto systému
ukazuje odkaz /sdcard. Aktuální cesta je vždy vypsána do logu (více po-
drobností o logu je dále v této sekci).

Použitím příkazu objdump -d si lze prohlédnout disassemblovaný obsah
tohoto souboru. Díky tomu je hezky zřetelné, jak útok proběhl, na jaké adresy
zapsal a jaký obsah na ně uložil. Nejzajímavější částí tohoto souboru je pro-
log funkce __vdso_clock_gettime. Jeho původní podoba na 64bitovém
operačním systému Android x86 verze 7.0 je ve výpisu 4.5 na straně 59.
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0000000000000990 <__vdso_clock_gettime@@LINUX_2.6>:
990: 55 push %rbp
991: 41 55 push %r13
993: 41 54 push %r12
995: 53 push %rbx
996: 48 83 ec 10 sub $0x10,%rsp
99a: 83 ff 01 cmp $0x1,%edi

Výpis 4.5: Původní podoba začátku funkce __vdso_clock_gettime
v 64bitovém Androidu 7.0.

Druhou pro testy zajímavou částí je samý konec vDSO. Ten si lze ve vý-
stupním souboru prohlédnout příkazem hexdump. Jeho poslední řádky (vý-
pis 4.6) ukazují, že na pozici 0x12A0 začínají samé nuly, které pokračují až do
pozice 0x2000, tedy až do konce vDSO. Levý sloupec výpisu je adresa prvního
bytu daného řádku, ostatní sloupce jsou data.

00012a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

*
0002000

Výpis 4.6: Původní podoba konce celého vDSO v 64bitovém Androidu 7.0.

Po provedení úspěšného útoku se prolog funkce změní – prvních deset bytů
(zde pět instrukcí) je přepsáno voláním na adresu škodlivého kódu, které je
zkonstruováno za běhu přímo v aplikaci (výpis 4.7).

0000000000000990 <__vdso_clock_gettime@@LINUX_2.6>:
990: e8 35 15 00 00 callq 1eca
995: 90 nop
996: 90 nop
997: 90 nop
998: 90 nop
999: 90 nop
99a: 83 ff 01 cmp $0x1,%edi

Výpis 4.7: Podoba prologu funkce __vdso_clock_gettime na 64bitovém
Androidu 7.0 po provedení útoku.

Prolog je přepsán voláním, zde konkrétně na adresu 0x1ECA. Volání je
relativní – v kódu instrukce je pouze vzdálenost 0x1535. Hodnota 0x1ECA
vyjde po sečtení 0x1535 a 0x995, tj. vzdálenosti a pozice následující instrukce.

Po instrukci volání se zde nachází pět instrukcí NOP, které sem byly vlo-
ženy, aby mohl být spolehlivě přepsán celý prolog, který má aplikace ve své
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„databázi“. Prology, které má aplikace k dispozici, jsou zpravidla delší než
pouhá instrukce volání na škodlivý kód. To je z toho důvodu, kdyby bylo po-
třeba vykonat ještě nějaké instrukce, než je samotný škodlivý kód zavolán.
Zde má aplikace pro tento případ ještě pět bytů v záloze.

Samotný škodlivý kód je zapsán na úplný konec vDSO. To je ve výstupním
souboru též viditelné (výpis 4.8). Levý sloupec výpisu jsou adresy prvního bytu
daného řádku. Adresa 0x1ECA, na kterou volá instrukce CALL ve výpisu 4.7
na straně 59 by tedy měla být na prvním řádku na pozici 10. Skutečně tomu
tak je – pozice se číslují od nuly a každá skupina čtyř znaků jsou dva byty.
Na pozici 10 (0xA) začínají data škodlivého kódu.

0001ec0 0000 0000 0000 0000 0000 5657 5152 66b8
0001ed0 0000 0f00 4805 c085 5d75 6eeb 5a41 02b8
0001ee0 0000 4c00 d789 02be 0000 4800 ce81 0080
0001ef0 0000 8348 40ce b6ba 0001 0f00 4805 c085
0001f00 3578 39b8 0000 0f00 4805 c085 2975 006a
0001f10 894c 48d7 c783 5725 894c 48d7 c783 5722
0001f20 8349 13c2 5241 3bb8 0000 4c00 d789 8d48
0001f30 2434 3148 0fd2 5905 5e5a 585f 4155 4155
0001f40 5354 8348 10ec 9090 e0ff 8de8 ffff 2fff
0001f50 6164 6174 6c2f 636f 6c61 742f 706d 2e2f
0001f60 0078 732f 7379 6574 2f6d 6962 2f6e 6873
0001f70 2d00 0063 732f 7379 6574 2f6d 6962 2f6e
0001f80 6573 7074 6f72 2070 6570 7372 7369 2e74
0001f90 6461 2e62 6374 2e70 6f70 7472 3520 3535
0001fa0 3b36 2f20 7973 7473 6d65 622f 6e69 732f
0001fb0 7465 7270 706f 7320 7265 6976 6563 612e
0001fc0 6264 742e 7063 702e 726f 2074 3535 3635
0001fd0 203b 732f 7379 6574 2f6d 6962 2f6e 7473
0001fe0 706f 6120 6264 3b64 2f20 7973 7473 6d65
0001ff0 622f 6e69 732f 6174 7472 6120 6264 0064
0002000

Výpis 4.8: Konec vDSO, kam je vepsán škodlivý kód na 64bitovém Androidu
7.0.

Druhým prostředkem pro usnadnění testování jsou výpisy, které aplikace
produkuje do již dříve zmiňovaného logu. Log je základní komunikační kanál
aplikace a jejího vývojáře. Jedná se o prostředek pro získávání ladicích výstupů
za běhu aplikace při jejím vývoji. Jak již bylo řečeno v sekci 3.2, při reálném
útoku by bylo vhodné tyto výstupy zakázat, aby skutečnou činnost aplikace
šlo hůře odhalit. Toho lze docílit jednoduše smazáním nebo zakomentováním
všech volání makra LOG v nativní knihovně a volání metody Log.e v hlavní
aktivitě.
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Výstup aplikace do logu je poměrně obsáhlý. Aplikace vyprodukuje výpis
při každé činnosti, kterou vykoná, a vypíše její výsledek – např. získání adresy
vDSO, zahájení útoku atd. Při neúspěšném útoku tak lze v logu nalézt příčinu
selhání.

Log je možné zobrazit po připojení přes ADB příkazem adb logcat.
Výstup aplikace je vždy prezentován jako chybový, protože tak se na některých
verzích terminálu zobrazí červeně a je snadné ho ve výpisech najít. U výstupu
aplikace je vždy značka DIRTY_COW.

Příklad výpisu logu je v příloze B. Aplikace byla v tomto případě nain-
stalována v systému Android 7.0 (x86-64) a útok, při kterém byl tento výpis
vyprodukován, byl úspěšný.

4.4 Testy s antiviry

V sekci 1.5 již bylo řečeno, že útok je velmi složité odhalit. Aplikace se k ni-
čemu nechová destruktivně a systém i po útoku běží přesně tak, jak má. Podle
společnosti Google umí bezpečnostní technologie její služby Google Play apli-
kaci, která by Dirty Cow využívala, rozpoznat. Čistě teoreticky by toho mohly
být schopné i antivirové programy.

Pro zajímavost byl proveden menší test, kde bylo vyzkoušeno, zda vybrané
antivirové programy škodlivou aplikaci rozpoznají. Ať už se jedná o APK sou-
bor v úložišti zařízení, aplikaci nainstalovanou v systému, nebo už probíhající
útok.

Test byl proveden na operačním systému Android 6.0-r1 (x86-64). Bylo
pro něj použito prvních pět antivirových aplikací z internetového obchodu
Google Play, které služba vyhledá po zadání hesla „antivirus“. Těmito aplika-
cemi jsou Avast Antivirus 2018 (verze 6.10.7-317704-838c2c2), Power Security
(verze 1.8.1), AVG AntiVirus 2018 for Android Security (verze 6.9.3-317196-
3a2f7f5), Kaspersky Mobile Antivirus (verze 11.16.4.589) a McAfee Mobile
Security & Lock (verze 4.9.5.2184). Testy se všemi těmito aplikacemi byly
provedeny s jejich bezplatnými verzemi.

Každý test proběhl ve třech krocích – do adresáře Download na SD kartě
zařízení byl zkopírován instalační APK soubor aplikace, následně byl nainsta-
lován a aplikace byla spuštěna. Mezi každým z těchto kroků byla spuštěna
prohlídka antiviru.

Avast Antivirus 2018 soubor APK ani již nainstalovanou aplikaci za škod-
livé neoznačil a nechal útok bez problémů proběhnout. Jedinou výhradu měl
k tomu, že na zařízení je povolena instalace aplikací z neznámých zdrojů, na
což upozorňuje i sám operační systém, ve jehož nastavení se tato instalace
musí explicitně povolit.

Antivirus Power Security po prohlídce systému s APK souborem v adresáři
se staženými soubory označil tento soubor jako „safe to install“ a nainstalo-
vanou aplikaci potom jako „safe“. Útok nechal proběhnout.
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Aplikace AVG AntiVirus 2018 for Android Security se chovala velmi po-
dobně jako Avast Antivirus 2018 – vadí ji pouze to, že je povolená instalace
aplikací třetích stran. Ihned po instalaci škodlivé aplikace z APK souboru
ji označila jako potenciální hrozbu, ale neuvedla z jakého důvodu. Pravdě-
podobně ale proto, že pochází z nedůvěryhodného zdroje a není podepsána,
protože po opětovné celkové prohlídce systému již antivirus škodlivou apli-
kaci za hrozbu nepovažoval a opět bylo jedinou výhradou to, že jsou povoleny
instalace aplikací z neznámých zdrojů. Útok proběhl úspěšně.

Antivirus Kaspersky Mobile Antivirus pouze rozeznal, že aplikace je nová a
měla by být prozkoumána, ale po prohlídce ji za hrozbu nepovažoval a nechal
útok proběhnout.

Podobně jako ostatní v tomto testu dopadl i antivirusMcAfee Mobile Secu-
rity & Lock, který při instalaci ani při spuštění aplikace a průběhu útoku
žádnou podezřelou aktivitu nehlásil.

Tímto testem se tedy potvrdilo, že instalace aplikací třetích stran je sku-
tečně velice nebezpečná. A to i v případě, kdy zařízení hlídá antivirový pro-
gram.

4.5 Vyhodnocení testů a možnosti dalšího rozvoje

Tato aplikace měla dokázat, že k napadení Android zařízení, které v sobě ob-
sahuje zranitelnost Dirty Cow, není potřeba externí program, ale stačí pouze
instalovatelná aplikace. Jak je vidět z průběhu testů, tento útok z nainstalo-
vané aplikace se podařil (obrázek 4.4 na straně 64). Aplikace je stabilní a ve
všech testech dělala přesně svou práci.

Když zařízení nebylo kvůli bezpečnostní záplatě zranitelné, aplikace se
o útok přesto snažila. Datum bezpečnostní záplaty nekontroluje z toho dů-
vodu, že by se čistě teoreticky mohla dostat na zařízení, na které bezpečnostní
záplaty vytváří a vydává přímo jeho výrobce (z nějakého důvodu nepřebírá
oficiální od firmy Google), a tak by mohla narazit i na zařízení, které má
záplatu z prosince 2016 nebo i nějakou pozdější, které je přesto zranitelné.

Pokud na zařízení nelze zaútočit z jiného důvodu (málo místa, nevhodná
forma vDSO), aplikace to rozpozná a spustí se bez útočení.

Pro úplnost testů by bylo ideální vyzkoušet aplikaci na reálných zařízeních.
Během testování však nebylo k dispozici žádné, které by mělo zároveň vhod-
nou verzi jádra a operačního systému. Není však důvod pro to, aby aplikace na
reálném zařízení nefungovala – pokud bude zranitelné, bude mít vhodnou verzi
jádra a dost místa ve vDSO, proběhne útok úplně stejně jako na zařízeních
virtualizovaných a emulovaných. Jediný rozdíl může být v tom, jaké properties
zařízení obsahuje a jestli má nastavenou property ro.debuggable. Dále také
v tom, kolik procesů běží pod účtem root – mohlo by nějakou dobu trvat, než
bude škodlivý kód zavolán s vhodným UID. Pokud by tato doba byla nepřimě-
řeně dlouhá, bylo by lepší zjistit, jaké další UID je v daném zařízení dostatečně
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privilegované a zároveň volá __vdso_clock_gettime dostatečně často, a
povolit ve škodlivém kódu vykonání i jím. Spolu s akceptovanými UID by ve
škodlivém kódu musely být změněny i samotné příkazy, které spouští ADB
démon, protože příkazy start a stop explicitně vyžadují, aby volající měl
identitu uživatele root.

Stávající implementace aplikace se potýká s několika nevýhodami, z nichž
některé mohou být odstraněny jejím rozšířením. Aplikace je na rozšíření při-
pravena hned na několika místech.

Všechna testovaná zařízení měla property ro.debuggable nastavenou na
hodnotu 1, takže bylo možné přepnout se v ADB na administrátorský účet.
U reálných zařízení tato property takto nastavená být může, ale také nemusí,
takže přístup k zařízení není nutně administrátorský. Pokud by vždy byl vyža-
dován plně administrátorský přístup, který by měl být zprostředkováván přes
ADB, musela se by se hodnota property přepsat v místě, kam je namapovaná
do paměti. To by teoreticky mělo též jít pomocí Dirty Cow, nicméně formát
paměťových stránek s namapovanými properties je poměrně těžko srozumi-
telný a není k němu zveřejněna žádná dokumentace. Tuto situaci lze vyřešit
například tak, že by aplikace navázala vlastní spojení se zařízením útočníka a
vytvořila si vlastní komunikační protokol pro vzdálený shell.

Největší nevýhodou aplikace je, že je závislá na tom, na jaké platformě běží.
Útok je potřeba upravit pro každou podporovanou architekturu zvlášť. Apli-
kace je připravena na rozšíření i na jiné architektury, než x86(-64) a ARM64.
V místech, kdy je klíčové architekturu rozlišovat (výběr škodlivého kódu, kon-
strukce skoku na škodlivý kód), je aplikace zkonstruována tak, že části kódu,
které jsou kvůli dané architektuře odlišné, stačí přidat pod příslušnou předem
připravenou větev příkazu switch. Příkaz switch v těchto případech vždy
počítá se všemi architekturami, které jsou momentálně podporovány knihov-
nou cpufeatures.

Pro každou architekturu je též nutné napsat jiný škodlivý kód. Ten ty-
picky bude sémanticky stejný jako ty již implementované, ale protože každá
architektura má jiný assembler, který má oproti ostatním svá omezení nebo
naopak své výhody, z hlediska syntaxe je potřeba mít znalosti každého pou-
žitého jazyka symbolických instrukcí na dostatečné úrovni.

Pokud se útočník rozhodne pro distribuci aplikace mezi potenciální oběti,
bude pro něj výhodnější, když místo otevření vzdáleného přístupu dá škodli-
vému kódu nějaký jiný úkol. Pro co největší rozšíření množiny obětí by aplikace
měla dělat nějakou činnost, která není závislá na tom, zda jsou útočník a oběť
vzájemně dosažitelní po síti. Útočník se může při tvorbě aplikace inspirovat
virem ZNIU a odesílat premium SMS. Dále může aplikace například odeslat
obsah úložiště zařízení na nějaký útočníkův server s veřejnou IP adresou – po-
čet možných obětí se oproti stávajícímu způsobu útoku zvýší, protože síťová
dosažitelnost bude stačit již pouze směrem od oběti k útočníkovi. Škodlivý kód
je konstruován tak, že jeho úprava pro získání nové funkcionality je velmi jed-
noduchá. Stačí zaměnit příkazy v jeho posledním řádku ve zdrojovém souboru
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za příkazy nové, vytvořit C proměnné (viz sekce 3.4) a ty vložit do zdrojových
souborů aplikace (payloads.h).

Pokud by útočník objevil jiný cíl útoku, který je pro útok vhodnější než
vDSO (je obsažen ve více verzích jádra, jedná se o platformě nezávislý skript
apod.), stačí mu přepsat funkce, které získávají adresu cíle útoku (zde je cílem
útoku __vdso_clock_gettime) a nahradit je získáním adresy nového cíle.
Pokud by bylo potřeba pro tento cíl zkonstruovat jiný škodlivý kód, stačí
ho přidat do zdrojového souboru aplikace k ostatním škodlivým kódům a ve
funkci, která rozděluje aspekty závislé na platformě, předělat volbu škodlivého
kódu potřebným způsobem.

Jelikož je v hlavní aktivitě celý útok reprezentován pouze jedinou metodou,
je možné do aplikace přidat útok přes úplně jinou zranitelnost. Zde se nabízí
opět inspirace virem ZNIU, který zařízení s 32bitovou ARM architekturou
nenapadal pomocí útoku přes Dirty Cow, ale pomocí zranitelnosti Iovyroot
nebo sady pro root zařízení Kingoroot.

Obrázek 4.4: Snímek, na kterém je zachycen úspěšný útok na systém Android
7.0 x86-64 (vpravo, se spuštěnou aplikací) a vzdálený shell na útočníkově ter-
minálu (vlevo).
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Cílem této práce je zanalyzovat současný stav zranitelnosti Dirty Cow – obecné
principy, známé útoky, možnosti obrany a možný dopad na stávající zařízení.
Hlavním úkolem je na základě této analýzy vytvořit instalovatelnou aplikaci
pro operační systém Android, pomocí které je demonstrováno, že zranitelnost
Dirty Cow lze využít ke zvýšení práv i „uvnitř“ zařízení – bez externích pro-
gramů a z aplikace s omezenými oprávněními běžící v omezeném prostředí vy-
tvořeném systémovým procesem Zygote. Tato aplikace má útočníkovi pomocí
využití Dirty Cow zprostředkovat vzdálený přístup k napadenému zařízení.

Po seznámení se se základními principy, na kterých celá zranitelnost stojí,
byla vytvořena analýza možných cílů útoku, kde jsou diskutovány jejich vý-
hody a nevýhody při neoprávněném zvyšování práv v systému a také jejich
použitelnost v operačním systému Android. Poté je vysvětleno, proč je jedinou
vhodnou obranou aktualizace systému. Analýza se dále zaměřuje na zprávu
z rozboru viru ZNIU, který provedla společnost Trend Micro. Tento virus je
jediným známým škodlivým softwarem většího rozsahu, který Dirty Cow vy-
užívá. Potom je zmíněna zranitelnost CVE-2017-1000405, která s Dirty Cow
souvisí, ale pro Android není relevantní. Na konci analýzy je diskutován možný
dopad na současná zařízení obsahující linuxové jádro.

Cíl práce se podařilo splnit – aplikace, která Dirty Cow využívá, byla
úspěšně vytvořena. Výsledná aplikace je skutečně instalovatelná jako běžné
aplikace pro Android, které jsou k dostání např. v internetovém obchodě Go-
ogle Play. I přesto, že aplikace neoprávněně mění globální systémová nasta-
vení, nepotřebuje od systému při instalaci získat jiná oprávnění než ta, která jí
umožní komunikovat po síti a sledovat její stav (u aplikací běžná oprávnění).

Výsledná aplikace v zařízení pomocí Dirty Cow zapíše škodlivý kód do
vDSO, což je sdílený objekt namapovaný v paměti každého procesu z dů-
vodu zvýšení efektivity některých systémových volání. Vždy, když je napadená
funkce ve vDSO volána procesem s administrátorskými oprávněními, nevě-
domky spustí démon Android Debug Bridge (ADB), který začne poslouchat
přes síť a tím umožní připojení z libovolného zařízení, které je s napadeným
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zařízením vzájemně v síťovém dosahu. Aplikace poté útočníkovi zašle upozor-
nění na nově odemčený vzdálený přístup ve formě IP adresy zařízení a portu,
kam se útočník může připojit.

Jak bylo zjištěno při testování, některé zranitelné systémy nemusí mít pro
útok vhodnou podobu vDSO – někde vDSO neobsahuje vhodné funkce a někde
v něm není dostatek místa pro škodlivý kód. U starších zařízení (u kterých je
větší pravděpodobnost, že jsou zranitelná) je vDSO ve vhodné formě převážně
na 64bitových architekturách ARM a x86 – právě na ty je aplikace zaměřena.

Vzdálený přístup pro útočníka nemusí vždy být administrátorský – zá-
leží na nastavení systému, konkrétně na property ro.debuggable, jestli se
v ADB dá vystupovat pod vyloženě administrátorskou identitou. Tuto pro-
perty nelze jednoduše přepsat a záleží na výrobci zařízení, jak ji nastaví. Její
myšlenka je taková, že nastavena by měla být pouze v testovacích a vývojových
modelech, nicméně někteří výrobci na toho doporučení nedbají a nastavují ji
i v běžně prodávaných zařízeních28. I s omezenými právy (identita uživatele
shell) v ADB může útočník oběti uškodit – má přístup např. k úložišti zařízení,
kde jsou zpravidla uloženy fotografie nebo jiné osobní dokumenty.

Všechny nedostatky této aplikace, které nějakým způsobem omezují mno-
žinu napadnutelných zařízení, je však možné napravit. Pokud by útočník chtěl
zaručeně administrátorský přístup, mohl by například ze škodlivého kódu sám
navázat spojení (vzdálený shell) se svou stanicí a nevyužívat ADB. K demon-
strativním účelům však ADB stačí (a stačil by i k některým reálným útokům
nebo k penetračnímu testování).

Výsledná aplikace byla testována pouze na virtuálních a emulovaných za-
řízeních, což by ale při instalaci na reálné zařízení neměl být problém. Jak
Android x86, tak Android Emulator věrně napodobují chování celého systému
včetně prostředí pro běh aplikací. Pokud by při testování bylo k dispozici ta-
kové zařízení s 32bitovou architekturou (ať už ARM, či x86), které obsahuje
zranitelnou verzi Androidu a zároveň má vhodnou podobu vDSO29, přidání
podpory pro tyto platformy by nebyl problém. Stačilo by v assembleru napsat
škodlivý kód pro danou platformu a dále v kódu aplikace zkonstruovat skok na
škodlivý kód. Díky tomu, že si jsou 32bitové a 64bitové assemblery jednotli-
vých architektur podobné, stačilo by pro přidání podpory ARM a x86 z velké
části pouze upravit jména registrů a čísla systémových volání. Pro přidání
např. architektury MIPS už by se škodlivý kód musel napsat od začátku.

Při dalším rozvoji aplikace by také mohlo být užitečné inspirovat se vi-
rem ZNIU a k útokům využívat kromě Dirty Cow i jiné zranitelnosti, které
by umožnily spolehlivěji napadnout i 32bitovou ARM architekturu, která je
v Android zařízeních momentálně nejpoužívanější. Výsledná aplikace je tedy
jakýmsi základním kamenem pro budoucí rozšíření – důkazem, že podobný
útok vůbec lze provést a že i dnes existují zařízení, která může napadnout.

28Jedno takové sám vlastním.
29Jak bylo při tvorbě této práce zjištěno, průnik těchto množin je poměrně malý.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

ADB Android Debug Bridge. Nástroj, který umožňuje komunikaci Android
zařízení s PC.

Android API Application Programming Interface. Číslo, které jednoznačně
určuje verzi frameworku, který poskytuje daná verze operačního systému
Android.

AOSP Android Open Source Project. Google repozitář se zdrojovým kódem
Androidu.

COW Copy On Write. Technika spravování paměťového prostoru procesů,
kdy rodič sdílí své paměťové stránky s potomkem až do doby, než se je
jeden z nich pokusí modifikovat.

ELF Executable and Linkable Format. Formát spustitelného souboru.

EUID Effective User ID. Číslo označující identitu uživatele. Pokud uživatel
spustí aplikaci s tzv. setuid bitem (tzn. aplikaci, která mu dočasně změní
práva), EUID se změní na předem danou hodnotu potřebnou k úspěš-
nému dokončení běhu dané aplikace.

GID Group ID. Identifikační číslo skupiny v linuxovém operačním systému.

glibc GNU C Library. Standardní knihovna jazyka C vyvíjená v rámci pro-
jektu GNU.

GNU Projekt zaměřený na svobodný software inspirovaný unixovými sys-
témy. Zkratka je rekurzivní a znamená GNU’s Not Unix – GNU není
Unix.

libc Standardní knihovna jazyka C.

MMU Memory Management Unit. Jednotka v čipu, která se stará o překlad
mezi virtuálními a fyzickými adresami.
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A. Seznam použitých zkratek

NDK Native Development Kit. Vývojářská sada pro Android, která umožňuje
psát části aplikací v jazyce C nebo C++.

OHA Open Handset Alliance. Sdružení firem prosazující otevřený software
v telefonech.

OS Operační systém.

PID Process ID. Unikátní identifikační číslo procesu.

RUID Real User ID. Unikátní číslo označující identitu jednoho uživatele.

TLB Translation Lookaside Buffer. Cache paměť pro efektivní vyhledávání
stránek.

UID User ID. Identifikační číslo uživatele linuxového operačního systému.

vDSO Virtual Dynamic Shared Object. Malá sdílená knihovna mapovaná do
adresního prostoru procesů.
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Příloha B
Výpis logu po úspěšném útoku

E DIRTY_COW: * Connected to the network now
E DIRTY_COW: * Checking previous attack
E DIRTY_COW: getprop init.svc.adbd :
E DIRTY_COW: - process created
E DIRTY_COW: - output: "running"
E DIRTY_COW: - error output: ""
E DIRTY_COW: - exited with: "0"
E DIRTY_COW: getprop persist.adb.tcp.port :
E DIRTY_COW: - process created
E DIRTY_COW: - output: ""
E DIRTY_COW: - error output: ""
E DIRTY_COW: - exited with: "0"
E DIRTY_COW: getprop service.adb.tcp.port :
E DIRTY_COW: - process created
E DIRTY_COW: - output: ""
E DIRTY_COW: - error output: ""
E DIRTY_COW: - exited with: "0"
E DIRTY_COW: * Getting storage path
E DIRTY_COW: path: /storage/emulated/0/Android/data/

com.bp.dirtycow/files
E DIRTY_COW: * Checking system version
E DIRTY_COW: SDK: 24, Android 7.0
E DIRTY_COW: * Finding vDSO address
E DIRTY_COW: vDSO address = 7fff7e5c8000
E DIRTY_COW: * Reading /proc/self/maps
E DIRTY_COW: start: 7fff7e5c8000, end 7fff7e5ca000
E DIRTY_COW: vDSO size = 8192
E DIRTY_COW: * Assigning architecture specific aspects
E DIRTY_COW: CPU: x86_64
E DIRTY_COW: * Getting clock_gettime offset
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B. Výpis logu po úspěšném útoku

E DIRTY_COW: Parsing 64bit ELF
E DIRTY_COW: - offset parsed: 990
E DIRTY_COW: * Getting clock_gettime address
E DIRTY_COW: clock_gettime address = 7fff7e5c8990
E DIRTY_COW: * Getting offset of empty space behind vDSO
E DIRTY_COW: Payload size can be up to 3440
E DIRTY_COW: Empty space offset = 1290
E DIRTY_COW: * Getting prologue from DB
E DIRTY_COW: * Patching payload
E DIRTY_COW: Payload successfully patched
E DIRTY_COW: * Building vDSO patch
E DIRTY_COW: Patch 0
E DIRTY_COW: - address: 7fff7e5c9ec0
E DIRTY_COW: Patch 1
E DIRTY_COW: - x86 payload
E DIRTY_COW: - target = 1530
E DIRTY_COW: - address: 7fff7e5c8990
E DIRTY_COW: * STARTING THE ATTACK
E DIRTY_COW: Patch 0:
E DIRTY_COW: Forking
E DIRTY_COW: Creating main attack threads
E DIRTY_COW: Waiting for check_thread to exit
E DIRTY_COW: Waiting for main threads to end
E DIRTY_COW: /proc/self/mem bytes written: 3751000,

iterations: 12100
E DIRTY_COW: Checking if attack was successful
E DIRTY_COW: Attack #0 successful
E DIRTY_COW: Patch 1:
E DIRTY_COW: Forking
E DIRTY_COW: Creating main attack threads
E DIRTY_COW: Waiting for check_thread to exit
E DIRTY_COW: Waiting for main threads to end
E DIRTY_COW: /proc/self/mem bytes written: 27440,

iterations: 2744
E DIRTY_COW: Checking if attack was successful
E DIRTY_COW: Attack #1 successful
E DIRTY_COW: Return value = 3
E DIRTY_COW: * Dumping vDSO
E DIRTY_COW: * Getting addresses
E DIRTY_COW: Device address: 192.168.0.103
E DIRTY_COW: Server address: 192.168.0.101
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Příloha C
Návod k použití

C.1 Před instalací

Pro úplnou funkčnost aplikace je nutné překompilovat ji tak, aby obsahovala
IP adresu (popř. i port) zařízení, na kterém poběží poslouchající útočníkův
server. Na přiloženém DVD je adresář src/bp-dirty-cow, který obsahuje
kompletní projekt pro vývojové prostředí Android Studio.

V programu Android Studio je nutné kliknout na File >Open a zvolit cestu
k adresáři bp-dirty-cow (ten je nutné mít lokálně zkopírovaný – Android
Studio do něj bude chtít zapisovat).

Po otevření projektu v Android Studiu se v levé záložce Project otevře
soubor app/java/com.bp.dirtycow/MainActivity a hned na začátku
třídy MainActivity se přepíše členská proměnná IP_ADDRESS30 (popř. i
SERVER_PORT pro změnu portu, na kterém bude poslouchat útočníkův ser-
ver).

Po změně IP adresy v proměnné už stačí aplikaci překompilovat kliknutím
na Build v horní liště a dále na Build APK(s) v rozbaleném menu. Výsledný
instalační soubor APK je generován do adresáře {project-root}/app/
build/outputs/apk/debug a má jméno app-debug.apk.

V Android Studiu je nutné mít nainstalovanou (mimo jiné) podporu pro
Android NDK. Pokud nainstalována není, Android Studio samo při neúspěšné
kompilaci nabídne doinstalování chybějících součástí. Ručně je lze nainstalovat
v menu SDK Manager > Plugins.

Pokud z nějakého důvodu není možné aplikaci překompilovat, útok půjde
provést i bez toho. ADB démon se po útoku spustí, aplikace pouze nebude
odesílat upozornění na útočníkův server (pokud server náhodou nebude na
adrese, se kterou je aplikace aktuálně sestavena). Již sestavená aplikace je na
přiloženém DVD (apk/app-debug.apk).

30IP adresu linuxového zařízení lze zjistit pomocí příkazu ifconfig, na Windows potom
pomocí ipconfig.
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C. Návod k použití

C.2 Instalace aplikace do zařízení
Pro instalaci aplikace do Android zařízení existují dva hlavní způsoby – přes
ADB nebo přes systém souborů.

C.2.1 ADB

Pokud zařízení již má povolený ADB, lze se k němu připojit z počítače přes
USB nebo po síti (adb connect IP[:port]) a aplikaci do něj nainstalo-
vat příkazem adb install app-debug.apk. V hlavním menu by se měla
objevit tmavě zelená ikonka aplikace s názvem Dirty Cow.

C.2.2 Systém souborů

Pokud na zařízení ADB spuštěn není (což může být důvod k této instalaci),
je nutné aplikaci do zařízení dostat jiným způsobem. Zde je možností mnoho
– přes připojení USB v režimu úložiště, přes čtečku SD karet, přes cloudové
úložiště apod. Cílem je dostat soubor app-debug.apk do systému souborů
daného zařízení.

Dále je nutné mít v zařízení nainstalovaný nějaký prohlížeč souborů (dnes
již patří k běžné výbavě), přes který se soubor APK v systému souborů zařízení
nalezne a spustí. Je dost možné, že po spuštění souboru APK bude instalace
blokována systémem – spousta verzí Androidu nepovoluje instalaci aplikací
z neznámých zdrojů. Na velké většině z nich však jde povolit. U Androidu 6.0
(x86-64) se instalace aplikací třetích stran povolí v menu Settings > Security,
kde je nutné označit Unknown sources.

Po povolení instalace už by soubor APK mělo být možné z prohlížeče
souborů nainstalovat. Po instalaci by se měla v hlavním menu systému objevit
tmavě zelená ikonka s názvem Dirty Cow.

C.3 Spuštění
Útok začne hned po spuštění aplikace (stisknutí ikony aplikace v hlavním
menu), ale pouze pokud je zařízení připojené k nějaké síti. Pokud není, aplikace
se spustí bez útočení, sleduje stav sítě a teprve po připojení zahájí útok.

Pokud byl ADB na zařízení povolen ještě před instalací, je možné během
útoku sledovat log. Jeho sledování lze spustit příkazem adb logcat, popř.
adb logcat | grep DIRTY_COW pro vyfiltrování výstupů aplikace.

Po dokončení útoku na zranitelném zařízení je na IP adresu, kterou v sobě
aplikace nese, odeslána IP adresa a port, na které se bude možné připojit
příkazem adb connect IP:port. Pro odposlech tohoto upozornění stačí
jakýkoliv síťový nástroj poslouchající na daném portu, jako je např. NetCat
(nc -l -k -p port, kde port je hodnota proměnné SERVER_PORT ze
třídy MainActivity).
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Příloha D
Obsah přiloženého DVD

readme.txt.................................stručný popis obsahu DVD
utok.mp4.......................................záznam průběhu útoku
apk............................adresář s instalovatelnou formou aplikace
src

bp-dirty-cow.........kompletní projekt programu Android Studio
java...........zdrojové soubory jazyka Java (pouze pro přehlednost)
cpp.................nativní zdrojové soubory (pouze pro přehlednost)
payloads............zdrojové soubory jednotlivých škodlivých kódů

text......................................................... text práce
thesis.pdf.............................text práce ve formátu PDF
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