
 

 

 

 

 

Code Injection 
 אוראל ארדמאת 

 

 ?מהי הזרקת קוד -הקדמה

 

הזרקת "המונח  .תריץ אותוזו היא פעולה של הזרקת קוד לאפליקציה על מנת ש ,כמשמעה, הזרקת קוד

  אפשר לתוקף להזריק קודהמ ,באפליקציה" באג"-ובדרך כלל מתייחס ל רחב בתחום המחשבים "קוד

 ,כמובן שהזרקה לא משמשת רק למטרות זדוניות .למערכת להתנהג בצורה מסוימת ולבצע זממו הגורם

 .אלא לכל שינוי כלשהו של פונקציונאליות התוכנית

 

כלומר הרצה של קוד במרחב , אתמקד בהזרקת קוד לתהליכים במערכת ההפעלה חלונותבמאמר זה 

, בהסבר כללי ולאחר מכן אתן דוגמאות מפורטות פתחא. ר במערכת ההפעלההכתובות של תהליך אח

 . לפרטים הקטנים כדי שההבנה תהיה מלאה ותהתייחסתוך כדי 

 
הטכניקה הנפוצה ביותר היא לגרום לתהליך הרצוי כאשר , שתי אופציות למימוש המשימה נןבעקרון יש

 DLLטכניקה זו נקראת, (כתבנו כמובן שאנחנו) DLLכלומר , לטעון למרחב הכתובות שלו ספרייה
Injection. 

 

 :לכל ספרייה מוגדרת פרוצדורת כניסה שרצה בכל אחת מהסיטואציות הבאות

 

 הספרייה נטענת לזכרון של התהליך -  DLL_PROCESS_ATTACH  
 הספרייה נפרקת מהזכרון של התהליך -  DLL_PROCESS_DETACH 
  נוצר תהליכון(thread )חדש תחת התהליך -   DLL_THREAD_ATTACH    
 הסתיים תהליכון תחת התהליך -       DLL_THREAD_DETACH 
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באותה פרוצדורה נמקם . אותה פרוצדורת כניסה תרוץ, מכאן שכאשר נגרום לתהליך לטעון את הספרייה

 :זהו מבנה הפרוצדורה, את הקוד הרצוי

DLLEntry PROC ;base:DWORD, reason:DWORD, reserved:DWORD 

 ;code 

DLLEntry ENDP 

 

 :ביט 23הפרוצדורה מקבלת שלושה פרמטרים בגודל 

 .הכתובת הוירטואלית אליה נטענה הספרייה (1
 (.ראה למעלה -הסיטואציה) -הסיבה לקריאה לפרוצדורה (3
 .לא רלוונטי -שמור (2

 

 ?איך נטען את הספרייה

 

 ,למרחב הכתובות שלהם USER32.DLLליישומים שטוענים את הספרייה  DLLדרך נחמדה להזריק 
 (ומעלהWindows NT ) -יסטרי הבא'היא להשתמש במפתח הרג

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

\AppInit_DLLs 

 

 .מופרדות ברווחים או פסיקיםהספריה או מספר ספריות  שםהמפתח מכיל 

 :דוגמאל

MyDll.dll  MyDll1.dll  MyDll2.dll 

 

 :דוגמאל.השאר יהיו רק שמות, הערך הראשון יכול להיות נתיב לספרייה ורק הוא

 

C:\\WINDOWS\\MyDll.dll  MyDll1.dll  MyDll2.dll 
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תיקיות במערכת ההפעלה תחפש את הספרייה בתיקיית היישום עצמו ו, במקרה של שם ללא נתיב

 .(PATHה נתיבים בנמצאים במשתנ, system32, system)נוספות 

וכאשר תהליך מסוים טוען את הספרייה  ,(לאחר אתחול)מערכת ההפעלה שומרת את הערך של המפתח 

USER32 לאחר הטעינה  -למרחב הכתובות שלו(DLL_PROCESS_ATTACH) , לוקחת הספרייה את

 (.LoadLibrary-תוך שימוש ב)מהספריות הכלולות בו  תואח תהערך השמור וטוענת כל אח

נמצאת בספרייה הפונקציה , LoadLibraryבפונקציה תהיה שימוש הספרייה  לטעינת דרך אחרת

kernel32.  יש לציין כי הספרייהkernel32  נטענת לכל תהליך ותהליך וכן לאותה כתובת וירטואלית תחת

גם אם הספרייה לא נכללת  ,לכן לא תהיה בעיה לקרוא לפונקציה.כל התהליכים הסטנדרטים בחלונות

 (.את כתובת הפונקציה נמצא בתהליך שלנו) ייבוא של אותו תהליךבטבלת ה

 

 ?איך נקרא לפונקציה

 

חדש תחת אותו ( thread)היא ליצור תהליכון  ,ומעלה Windows NT-ב, דרך אחת לקריאה לפונקציה

 CreateRemoteThreadנשתמש בין היתר בפונקציה  זה במקרה  .הפונקציה תרוץ בתהליכון חדש. תהליך

 :kernel32את בספרייה הנמצ

 

אליו נכתוב קוד שיטען את הספרייה שלנו תוך , היא להקצות בלוק זכרון בתהליך המרוחק נוספתדרך 

אותו קוד שטוען את )אל הקוד שלנו  את התהליכון נשלח. ר קיים בתהליךשל תהליכון אח" גניבה"
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על  פעולה זו תבוצע.ה של התוכניתשבסופו יחזור אל הקוד המקורי לשם פעילות תקינ, (הספרייה שכתבנו

 .של התהליכון CONTEXT-ידי שינוי ה

ומספר  SetThreadContext-ו GetThreadContext :כגון בפונקציות ,בין היתר ,נשתמש זהבמקרה 

 :kernel32נוספות הנמצאות בספרייה  debuggingפונקציות 

 

 דרך נוספת היא להשתמש ב- windows hooks עליה לא ארחיב , הספרייהעל מנת לטעון את

 .משום שהיא הנפוצה והמוכרת יותר

כאשר  .תהליכים אחריםאו ב מערכת ההפעלה מאפשרת לנו ללכוד אירועים שמתרחשים בתהליך שלנו

 שאנחנו כתבנו( filter function)מערכת ההפעלה קוראת לשגרה , מתרחש אירוע אותו בחרנו ליירט

 .ומעבירה את השליטה אלינו

( DLL)נצטרך להשתמש בספרייה ( לא שלנו)רצה ללכוד אירועים המתרחשים בתהליך אחר במקרה ונ

כדי שמערכת ההפעלה תוכל לטעון את הספרייה למרחב של התהליך , ובה תהיה פונקציית הפילטר שלנו

 .המרוחק ולקרוא לפונקציה

ספק למערכת הפונקציה חייבת להיות במרחב הכתובות של התהליך וזאת הסיבה שאנו חייבים ל*

 .ההפעלה ספרייה ובה הפונקציה שלנו

המימוש כאשר , ללא טעינה של ספרייה חיצונית ,הקוד במלואו ה שלהזרק נוספת הכוללת טכניקה קיימת 
 .תוכלו לנסות בעצמכם, כאן לא ארחיב יותר .נשען על אותו עיקרון
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 מספר הערות

 

 MASM32מיועד לאסמבלר  -הקוד נכתב באסמבלי

*INVOKE 

 :מספק -MASM32נוחה ש ותופציא

 אופרטור קריאה לפונקציות. 

 מבצע דחיפת פרמטרים למחסנית בקונבנציה המתאימה וקורא לפונקציה . 

 

 :דוגמאל

stdcall 

invoke ExitProcess,0 

 :מקביל ל

push 0 

call ExitProcess 

 

invoke MessageBox, NULL, addr caption, addr text, MB_OK 

 :מקביל ל

push MB_OK 

push offset text 

push offset caption 

push NULL 

call MessageBox 

 (:prototype)יש להגדיר את תכונות הפונקציה  invoke-כדי להשתמש ב

Function PROTO param1:DWORD, param2:WORD,… 

 .win32api-ומבנים לשימוש ב prototypes, מכילים קבועים incקבצי 

windows.inc 

kernel32.inc 

  

Includelib  

  (Import Table)  .מורה למקשר לכלול את הספרייה בטבלת הייבוא

לא אתעמק בפונקציות בהן מעבר  .Windowsשל  API-עושים שימוש בפונקציות ה, קטעי הקוד שאציג

 .Microsoftאצרף קישור לתיעוד הפונקציות של  ךא, לנדרש
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CreateRemoteThread 

 

על מנת שתוכל  ,לתהליך (HANDLE)ולה שלה קשור לתהליכים דורשת ידית כל פונקציה שתחום הפע

, לאותו תהליך אליו יוזרק הקוד( HANDLE)יש לקבל ידית , תחילה .לגשת אל התהליך ולבצע פעולתה

להן , ונקציה הוא הרשאות הגישה לתהליךאחד הפרמטרים של הפ.OpenProcessנשתמש בפונקציה 

 (:לזכרון) הרשאות כתיבה .בהמשך נזדקק

PROCESS_VM_OPERATION  

PROCESS_VM_WRITE  

 

 :הרשאת יצירת תהליכון

PROCESS_CREATE_THREAD 

 .ORההרשאות מקומבנות עם 

 

 : OpenProcessתיעוד 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684320(VS.85).aspx 

 -ניתן לעשות זאת רק בזמן ריצה .LoadLibraryעלינו למצוא את הכתובת אליה נטענה הפונקציה , שנית

 .נטענה לזכרון  kernel32לאחר שהספרייה

משמעות , נטען לאותה כתובת וירטואלית בתהליכים הסטנדרטיים  kernel32קודם לכן ציינתי כי המודול

 .בל בתהליך שלנו תואמת לכתובת בתהליך המרוחקשהכתובת שנק הדבר

 שגם, FreeLibraryנשתמש בפונקציה ( בסופו של דבר)כדי שנוכל לפרוק את הספרייה שנטענה לזכרון 

 .יש למצואאת כתובתה 

 :נשתמש בפונקציות

 GetModuleHandle- מחזירה כתובת וירטואלית אליה נטען מודול מסוים קציההפונ. 

 GetProcAddress- מחזירה כתובת של פונקציה הנמצאת במודול מסוים קציהפונה. 

 

 :GetModuleHandleתיעוד 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683199(VS.85).aspx 

 >GetProcAddressתיעוד 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683212(VS.85).aspx 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684320(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683199(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683212(VS.85).aspx
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 תאוריה קצת

 

אותה פונקציה  ,כתובת לפונקציה( בין היתר)הפונקציה ליצירת תהליכון בתהליך אחר מקבלת כפרמטר 

את הפרמטר שיועבר לפונקציה בתחילת גם וכן  (ביט 23)כפולה צריכה לקבל פרמטר אחד באורך מילה 

 .פעולתו של התהליכון

זוהי הכתובת למחרוזת  -פרמטר אחד באורך מילה כפולה תמקבל LoadLibraryלשמחתנו הפונקציה 

 .המחרוזת צריכה להיות במרחב הכתובות של התהליך.המציינת את הנתיב לספרייה הרצויה

 LoadLibrary:תיעוד 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684175(VS.85).aspx 

 

.386 

.model flat,stdcall 

option casemap:none 

include \masm32\include\windows.inc 

include \masm32\include\kernel32.inc 

includelib \masm32\lib\kernel32.lib 

 

.data 

processID DD 1234h      ;משתנים מאותחלים 

injectedLib DB "c:\injected.dll",0 

kernel32name DB "kernel32.dll",0 

loadLibName DB "LoadLibraryA",0 

freeLinName DB "FreeLibrary",0 

 

.data? 

processHandle DD ?      ; משתנים לא

 מאותחלים

kernel32base DD ? 

loadLibBase DD ? 

freeLibBase DD ? 

myLibBase DD ? 

.code 

start: 

invoke OpenProcess, PROCESS_VM_OPERATION or 

   PROCESS_VM_WRITE or 

   PROCESS_CREATE_THREAD,NULL,processID 

  cmp eax,NULL 

 je exit 

 invoke GetModuleHandle, addr kernel32name 

 cmp eax,NULL 

 je exit 

 mov kernel32base, eax 

 

 invoke GetProcAddress, eax,addr loadLibName 

 cmp eax,NULL 

 je exit 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684175(VS.85).aspx
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 invoke GetProcAddress, kernel32base, addr freeLibName 

 cmp eax,NULL 

 je exit 

 mov freeLibBase, eax 

 … 

 … 

           … 

 

 

LoadLibraryA- גרסת ה-ANSI קידוד המחרוזת  -הפונקציה מקבלת פוינטר למחרוזת .של הפונקציה

 .UNICODE  :LoadLibraryWישנו מימוש גם לגרסת .ANSIיהיה 

ולאחר  כדי להקצות זכרון VirtualAllocEx נשתמש בפונקציה -לינו להקצות זכרון לנתיב בספרייהעכעת 

לכתוב את הנתיב לספרייה לאזור הזכרון  מנת על WriteProcessMemoryמכן נשתמש בפונקציה 

 .המוקצה

 

 >WriteProcessMemoryתיעוד 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681674(VS.85).aspx 

 >VirtualAllocExתיעוד 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366890(VS.85).aspx 

invoke VirtualAllocEx,processHandle, NULL, sizeof injectedLib,  

   MEM_COMMIT,PAGE_READWRITE 

cmp eax,NULL 

je exit 

mov pathMem, eax 

invoke WriteProcessMemory, processHandle, pathMem, addr  

   injectedLib, sizeof injectedLib, NULL 

cmp eax,NULL 

je exit 

 

PAGE_READWRITE*- האזור המוקצה ישמש לקריאה ולכתיבה. 

 .השלב האחרון הוא ליצור תהליכון חדש בתהליך המרוחק

 >CreateRemoteThreadתיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682437(VS.85).aspx 

invoke CreateRemoteThread, processHandle, NULL,100h, loadLibBase, 

       pathMem, 0, addr threadID 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681674(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366890(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682437(VS.85).aspx


 
 

Code Injection 

www.DigitalWhisper.co.il 

 ;  4232 אוקטובר, 35 גליון

 

יש לשחרר את הזכרון , לאחר שגרמנו לתהליך המרוחק לטעון את הספרייה שלנו ולגרום להרצת הקוד

נוסף אך הפעם ניצור תהליכון  .יותרנחוצה  אינהשהקצנו בתהליך ולפרוק את הספרייה מהזכרון אם היא 

הפונקציה מקבלת פרמטר יחיד . שתפרוק את הספרייה מהזכרון FreeLibraryהוא יריץ את הפונקציה 

ציינתי ועכשיו אציין הוא שהפונקציה  טרםמה ש .שהוא הכתובת הוירטואלית אליה נטענה הספרייה

LoadLibrary ליכון שיצרנו כלומר קוד היציאה של התה ,מחזירה את הכתובת אליה נטענה הספרייה

 (.LoadLibraryהערך המוחזר מ -שוב) .יהיה הכתובת אליה נטענה הספרייהקודם 

  נשתמש בפונקציהGetExitCodeThread לקבלת הערך שהוחזר. 

  נשתמש בפונקציהVirtualFreeEx לשחרור הזכרון. 

  נשתמש בפונקציהWaitForSingleObject כדי לחכות לסיומו של התהליכון שיצרנו. 

 .מקבלת ידית לאובייקט כפרמטר -נקציה מחכה לשינוי מצב של אובייקט מסויםהפו *

 )-1עד לשינוי מצב יש להעביר את הערך  -לזמן בלתי מוגבל)שניות -זמן להמתנה שבמילי -פרמטר שני *

  נשתמש בפונקציהGetExitCodeThread כדי לקבל את קוד היציאה של התהליכון. 

 

 >WaitForSingleObjectתיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms687032(VS.85).aspx 

 

 >GetExitCodeThreadתיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683190(VS.85).aspx 

invoke WaitForSingleObject, threadHandle, INFINITE 

invoke GetExitCodeThread, threadHandle 

cmp eax,NULL 

je exit 

mov myLibBase,eax 

invoke CloseHandle, threadHandle 

invoke CreateRemoteThread, processHandle, NULL,100h, freeLibBase, 

    myLibBase, 0, addr threadID 

   cmp eax,NULL 

   je exit 

   invoke WaitForSingleObject, eax, INFINITE 

   invoke CloseHandle, threadHandle 

   invoke VirtualFreeEx, processHandle, pathMem, sizeof 

    injectedLib, MEM_DECOMMIT 

   Invoke CloseHandle, processHandle 

 exit: 

  invoke ExitProcess, 0 

End start 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms687032(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683190(VS.85).aspx
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*INFINITE-  אינסופי( התהליכון(thread )יושהה עד לשינוי במצב האובייקט ולא פחות = )1 -

CloseHandle*- ידית פתוחה כפרמטר וסוגרת אותה תהפונקציה מקבל. 

 

Thread Hijacking 

" נשאיל"כדי להריץ אותו  .המרוחק שיטען את הספרייה שכתבנו לזכרון בטכניקה זו נזריק קוד לתהליך

נדאג שבסופו של הקוד  .שלו נגרום לו להריץ את הקוד שלנו CONTEXT -ועל ידי שינוי ה ,תהליכון קיים

מספר תוכנות יכולות  ןבה ,במערכות הפעלה מרובות תהליכים .התהליכון יחזור אל הקוד המקורי, שלנו

ברגע שנגמר זמן  .(timeslice)יש זמן ריצה שמקצה לו המעבד ( thread)לכל תור פקודות , לרוץ המקביל

שומר  המעבד ,רגע לפני שהוא עושה זאת .המעבד מעביר את השליטה לתהליכון אחר -הריצה שהוקצה

כשהוא יעביר את השליטה לתהליכון בפעם  .של התהליכון CONTEXT-את ה, את מצב האוגרים כלומר

 .הוא ישחזר את מצב האוגרים ויאפשר לתהליכון לרוץ באופן תקין, הבאה

מערכת ההפעלה מאפשרת לנו לאחזר ולהציב את מצב האוגרים של תהליכון ספציפי באמצעות מספר 

 .פונקציות עליהן אפרט מיד

 

 >הקוד המוזרק

  ותםלכן נדחף א, של התוכניתחשוב מאוד לשמור על מצב הדגלים והאוגרים לפעילות התקינה 

 .ובסיומו נשלוף אותם, למחסנית בתחילת הקוד

 הכתובת אליה אנו צריכים לחזור בסיום הקוד -ף למחסנית את כתובת החזרהולאחר מכן נדח. 

  נעביר לאוגרeax  את כתובת הפונקציהLoadLibrary. 

יך משום שההיסט של הפונקציה בתהל, לא ניתן להזריק קריאה ישירה לפונקציה מזכרון התהליך שלנו

לנו רק לשנות  כך ישארנבצע קריאה ולאחר מכן , eaxלכן נעביר את הכתובת לאוגר  .המרוחק יהיה שונה

ל ושאר הקפיצות המותנות עובדות ע ,jmpאו  callאופרציות כמו  .במקום לחשב היסט חדש, את הכתובת

 (.מספר בתים לקפיצה)היסט מכוון  יפ

 :הקוד המוזרק

injected PROC 

 push 0AAAAAAAAh    ;כתובת חזרה 

 pushad     ;     דוחפים למחסנית את מצב האוגרים שעלולים

'להשתנות במהלך הפ            ;         

 pushfd     ; התוכנית תרוץ -כשנחזור לאזור הקוד המקורי  

 באופן תקין                

 

 push 0AAAAAAAAh    ;      פרמטר -(מחרוזת)כתובת לנתיב הספרייה   

 mov eax, 0AAAAAAAh   ;             LoadLibrary  כתובת הפונקציה 

 call eax     ;                          קריאה לפונקציה 
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 popfd      ;          שליפת ערכי האוגרים שדחפנו למחסנית

 popad 

 ret 

injected ENDP 

 

*0AAAAAAAA- משום שלאזור  .שכתב בזמן ריצהלערכים שנ' שומר מקום' ך הכלהכתובת היא בס

נשתמש בפונקציה , (text section)הזכרון בו נמצא הקוד המוזרק אין הרשאת כתיבה בדרך כלל 

VirtualProtect כדי לתת הרשאת כתיבה לאזור (PAGE_EXECUTE_READWRITE) 

 

 >VirtualProtectתיעוד 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366898(VS.85).aspx 

 

 :כדי לאחזר ולהציב את מצב האוגרים של תהליכון נשתמש בפונקציות

 SetThreadContext:תיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms680632(VS.85).aspx 

 

  GetThreadContext:תיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms679362(VS.85).aspx 

 : בתוכנית( משתנים)הנתונים 

.data 

processID DD 1234d 

kernel32name DB "kernel32.dll" 

loadLibName DB "LoadLibraryA",0 

freeLibName DB "FreeLibrary", 0 

injectedLib DB "c:\injectedLib.dll",0 

 

.data? 

processHandler DD ? 

threadHandle DD ? 

threadID DD ? 

injectedMem DD ? 

pathMem DD ? 

oldProtect DD ? 

tContext CONTEXT <> 

returnEIP DD ? 

loadLibBase DD ? 

freeLibBase DD ? 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366898(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms680632(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms679362(VS.85).aspx
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 :FreeLibraryו LoadLibraryנמצא את כתובת הפונקציה ו נפתח ידית לתהליך המרוחק  .1
invoke OpenProcess, PROCESS_VM_OPERATION or 

   PROCESS_VM_WRITE 

  ,NULL,processID 

cmp eax,NULL 

je exit 

mov processHandler, eax 

 

invoke GetModuleHandle, addr kernel32name 

cmp eax,NULL 

je exit 

mov kernel32base, eax 

 

invoke GetProcAddress, eax,addr loadLibName 

cmp eax,NULL 

je exit 

mov loadLibBase, eax 

 

invoke GetProcAddress, kernel32base, addr freeLibName 

cmp eax,NULL 

je exit 

mov freeLibBase, eax 

 :את הקוד תהליך המרוחק אליו נזריקנקצה בלוק זכרון ב  .3
invoke VirtualAllocEx, processHandler, NULL, INJECTED_LEN,  

       MEM_COMMIT,PAGE_EXECUTE_READWRITE 

cmp eax, NULL 

je exit 

mov injectedMem, eax 

 :קוד שיוזרק כדי שנוכל לשכתב אותונעניק הרשאת כתיבה לאזור ה  .2
mov eax, offset injected 

invoke VirtualProtect, eax, INJECTED_LEN, PAGE_EXECUTE_READWRITE, addr 

oldProtect 

cmp eax, NULL 

je exit 

 

 :נקצה בלוק זכרון לנתיב הספרייה שלנו ונכתוב אליו את הנתיב .4
Invoke VirtualAllocEx, processHandle, NULL, sizeof injectedLib, 

           MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE 

cmp eax, NULL 

Je exit 

mov pathMem, eax 

 

Invoke WriteProcessMemory, processHandle, eax, addr injectedLib, sizeof 

injectedLib 

cmp eax, NULL 

je exit 
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 :קוד הפרוצדורה נמצא בנספח בסוף -יש למצוא תהליכון שמשויך לאותו תהליך .5
push processID 

call findProcThread 

cmp eax, -1 

je exit 

         :נפתח ידית לתהליכון .6
  

 >OpenThreadתיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684335(VS.85).aspx 

mov threadID, eax 

invoke OpenThread, THREAD_SUSPEND_RESUME  ; חידוש/השהיה  

  OR THREAD_GET_CONTEXT     ;CONTEXT הצבת 

  OR THREAD_SET_CONTEXT,     ;CONTEXT אחזור 

  NULL, eax 

cmp eax, NULL 

je exit 

mov threadeHandle, eax 

 נשהה את התהליכון .7
Invoke SuspendThread, eax 

cmp eax, -1 

je exit 

 ביניהם) ו מעוניינים בקבוצת דגלים מסוימיםאנחנ, מצב הדגלים שלו -נאחזר את מצב התהליכון .8
 (EIP גם נמצא

mov tContext.ContextFlags, CONTEXT_CONTROL 

invoke GetThreadContext, eax, addr tContext 

cmp eax, NULL 

je exit 

 :EIPנשמור את  .9
push tContext.regEip        

pop returnEIP 

 

הקוד שלנו ולאחר מכן להזריק אפשר לשכתב את ,  המידע הדרוש כלכעת כשיש לנו את את  .11
 :אותו

mov  eax, offset injected 

push returnEIP 

pop DWORD PTR [eax + 1]   ;שכתוב כתובת חזרה 

push pathMem 

pop DWORD PTR [eax + 3]   ; (נתיב לספרייה)שכתוב כתובת פרמטר  

push loadLibBase 

pop DWORD PTR [eax + 8]   ; ובת הפונקציהשכתוב כת  

       ;LoadLibrary 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684335(VS.85).aspx
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 :נזריק .11
invoke WriteProcessMemory, processHandle, eax, addr injected, 

INJECTED_LEN, NULL 

cmp eax,NULL 

je exit 

 ךכר ואח, נשנה לכתובת הקוד המוזרק שלנו EIPאת ערך האוגר  -נשנה את מצב התהליכון .13
 :אותו נחדש

push injectedMem 

pop tContext.regEip 

invoke SetThreadContext, threadHandle, addr tContext 

cmp eax, NULL 

je exit 

 

invoke ResumeThread, threadHandle 

cmp eax, -1 

je exit 

 נשהה את התהליכון שלנו למספר שניות כדי לאפשר, לפני ניקוי הזכרון שהקצנו בתהליך המרוחק -!חשוב

 :(סביר שהקוד ירוץ הרבה לפני)נשהה לשש שניות  .ת הקוד שהזרקנולהריץ א" השאול"לתהליכון 

invoke Sleep, 6000 

 :נסגור ידיות, שחרר בלוקים מוקציםנ .12
invoke VirtualFreeEx, processHandle, injectedMem, MEM_DECOMMIT 

invoke VirtualFreeEx, processHandle, pathMem, MEM_DECOMMIT 

invoke CloseHandle, processHandle 

invoke CloseHandle, threadHandle 

 

 .ניתן לשחרר אותה באותה צורה, נחוצה אינההספריה במידה ו* 

 

 

 סיכום

היכולת להזריק קוד לתהליך מרוחק היא כלי חזק ושימושי המאפשר לנו לשנות את התנהגות התוכנית 

ניתן לייעד את היכולת למטרה  אמנם לא. ולהתאים אותה לצרכים שלנו, בצורה שהכותב לא ייעד לה

שליפת ערכים , (Hooking)יירוט פונקציות : אך ישנן אינספור דוגמאות לשימוש ביכולת וביניהן, ספציפית

. ניפוי שגיאות וניתוח פעילות תהליך, (תוכנות צד שלישי)הרחבת פונקציונאליות תוכנית , רגישים מהזכרון

השתדלתי להתייחס לפרטים ולהשאיר אתכם , ימהבמאמר זה סקרתי מספר טכניקות לביצוע המש

 .הקוראים עם כמה שפחות שאלות
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 ספחנ

הפונקציה מקבלת כפרמטר ( הפרדתי את הקוד למען הסדר: )קבלת מזהה תהליכון של תהליך מסוים

 .-1יוחזור הערך , במקרה של שגיאה כלשהי, ומחזירה מזהה תהליכון שרץ תחתיו, מזהה תהליך

 :עבור הפונקציה משתמשת

 CreateToolhelp32Snapshot - אחזור תהליכונים רצים. 

 Thread32First-  תהליכונים סריקת. 

 Thread32Next-   תהליכוניםסריקת. 

 

findProcThread PROC 

push ebp      ;stack frame   

mov ebp, esp 

sub esp, sizeof THREADENTRY32   ;משתנים מקומיים 

sub esp, 4  

 

;ebp + 8                                 

  מזהה תהליך;

;ebp - 4                ;snap handle 

;ebp - 8                                                             

  (THREADENTRY32) מבנה נתונים;       

   

 

  

mov DWORD PTR [ebp - 4 - sizeof THREADENTRY32], sizeof THREADENTRY32 

 dwSize אתחול השדה ; 

invoke CreateToolhelp32Snapshot, TH32CS_SNAPTHREAD, NULL 

cmp eax, INVALID_HANDLE_VALUE 

je findThreadErr 

mov  DWORD PTR [ebp - 4], eax    

 

 lea ebx, DWORD PTR [ebp - 4 - sizeof THREADENTRY32] 

invoke Thread32First, eax, ebx 

cmp eax, TRUE 

jne findThreadErr 

mov ebx, DWORD PTR [ebp + 8] 

cmp ebx, DWORD PTR [ebp - 20d]       

 מזהה תהליך;       

je  threadFound 

findThread: 

 lea ebx, DWORD PTR [ebp - 4 - sizeof THREADENTRY32] 

 invoke Thread32Next, DWORD PTR [ebp - 4], ebx 

 cmp eax, TRUE 

 jne findThread 

   

mov ebx, DWORD PTR [ebp + 8] 

cmp ebx, DWORD PTR [ebp - 20d] 

 je  threadFound 
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jmp findThread 

 

threadFound: 

 mov eax, DWORD PTR [ebp - 24d]      

 מזהה תהליכון;       

 jmp findProcOut 

findThreadErr: 

 mov eax, -1          

 שגיאה;       

findProcOut: 

 add esp,  sizeof THREADENTRY32      

 ניקוי וחזרה;       

 add esp, 4 

 pop ebp 

 ret 4 
findProcThread ENDP 

 

 >CreateTool32Snapshotתיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682489(VS.85).aspx 

 

 >Thread32Firstתיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686728(VS.85).aspx 

 

 >Thread32Nextתיעוד 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686731(VS.85).aspx 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682489(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686728(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686731(VS.85).aspx

