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AtomBombing - שיטת הזרקה חדשה ל-Windows 

 מאת טל ליברמן

 אמ;לק

 Async-ו Atom Tables, המנצלת AtomBombingבשם  -Windowsמאמר זה מציג שיטת הזרקה חדשה ל

Procedure Calls (APC)השיטה עוקפת את מירב מוצרי האבטחה הנפוצים., . נכון לזמן הפרסום 

. לרקע כללי על הזרקת קוד קוד להזריק היכולת הינה תוקף כל של ביותר ותהחשוב הליבה מיכולות אחת

 מומלץ לעיין בכתבה הבאה: APTוהשימושים השונים שלו בתקיפות 

http://blog.ensilo.com/atombombing-a-code-injection-that-bypasses-current-security-solutions 

 

 מבוא

כדי  API, התחלתי לנבור בכל מיני קריאות enSiloכחלק מתפקידי בתור ראש צוות המחקר של חברת 

אבטחה אינן מודעות אליה ושתוכל ראות כמה קשה יהיה לתוקף למצוא שיטת הזרקה חדשה שחברות ל

לחמוק ממירב מוצרי האבטחה. בנוסף, רציתי שהשיטה תעבוד על מספר רב של תהליכים ולא תיהיה 

 תפורה עבור תהליך ספציפי. 

 .Windows-שיטת הזרקה חדשה ל - AtomBombing-המחקר הוביל ל

AtomBombing שלבים מרכזיים: 3-עובד ב 

1. Write-What-Where - לכתוב  היכולתdata .לכתובת לבחירתך במרחב הזיכרון של התהליך הקורבן 

2. Execution -  השתלטות עלthread  1של התהליך הקורבן והבאתו להריץ את הקוד שנכתב בשלב. 

3. Restoration - ניקיונות ושחזור הריצה של ה-thread  2עליו השתלטנו בשלב. 

http://blog.ensilo.com/atombombing-a-code-injection-that-bypasses-current-security-solutions
https://www.ensilo.com/
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 I :Write-What-Whereשלב 

 מאוד מעניינות: APIנתקלתי בזוג קריאות 

 GlobalAddAtom - Adds a character string to the global atom table and returns a unique 

value (an atom) identifying the string. 

 GlobalGetAtomName - Retrieves a copy of the character string associated with the specified 

global atom. 

הגלובלי. הטבלה  atom table-בnull terminated buffer ניתן לאחסן  GlobalAddAtom-ל כאשר קוראים

 ניתן לשלוף לאחר מכן על ידי קריאה buffer-ה הזו נגישה מכל תהליך אחר הנמצא על אותה מכונה. את

למי  - , כלומרoutput buffer-ל pointerמצפה לקבל  GlobalGetAtomName .GlobalGetAtomName-ל

 יכתב. null terminated buffer-ה שקורא לפונקציה יש את היכולת לבחור לאן

-ל הגלובלי על ידי קריאה atom table-ל shellcodeהמכיל  null terminated bufferבתאוריה, אם אוסיף 

GlobalAddAtomל , ואמצא דרך כלשהי לגרום לתהליך הקורבן לקרוא-GlobalGetAtomName  אוכל

 .WriteProcessMemory-ל להעתיק זיכרון מהתהליך שלי לתהליך הקורבן, בלי לקרוא

 בתהליך שלי, לעומת זאת איך אוכל לגרום לתהליך הקורבן לקרוא GlobalAddAtom-ל טריוויאלי לקרוא די

 Async Procedure Calls (APC:)-ב על ידי שימוש ?GlobalGetAtomName-ל

QueueUserApc - adds a user-mode asynchronous procedure call (APC) object 

to the APC queue of the specified thread. 

DWORD WINAPI QueueUserAPC( 

  _In_ PAPCFUNC  pfnAPC, 

  _In_ HANDLE    hThread, 

  _In_ ULONG_PTR dwData 

); 

QueueUserApc  מצפה לקבלpointer ל-APCProc :שמוגדר כך 

VOID CALLBACK APCProc( 

  _In_ ULONG_PTR dwParam 

); 

 ראה כך:נ GlobalGetAtomNameשל  prototype-ה

UINT WINAPI GlobalGetAtomName( 
  _In_  ATOM   nAtom, 

  _Out_ LPTSTR lpBuffer, 

  _In_  int    nSize 

); 

כדי לגרום  QueueUserApc-ב פרמטרים לא נוכל לשתמש 3-ל מצפה GlobalGetAtomName-ש מכיוון

 .GlobalGetAtomName-ל לתהליך הקורבן לקרוא

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms649060(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms649063(v=vs.85).aspx
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 :QueueUserApcשל  internals-ה בואו נסתכל על

 
[QueueUserApc] 

כדי  NtQueueApcThreadהלא מתועד  syscall-ב משתמשת QueueUserApcכמו שניתן לראות, הפונקציה 

 הקורבן.  thread-ה של APC Queue-ל APC-ה להוסיף את

NtQueueApcThread  מקבלpointer  לפונקציה שתקראasynchronously ב-thread  הקורבן, אבל

. לחילופין, QueueUserApc-ל המקורית שהועברה APCProcפונקציה שמועברת אינה אותה פונקציית ה

-ל המקורית שהועברה APCProc, והפונקציית ntdll!RtlDispatchAPCהפונקציה המועברת היא 

QueueUserApc ל מועברת כפרמטר-ntdll!RtlDispatchAPC. 

 :ntdll!RtlDispatchAPCבואו נסתכל על 

 
[ntdll!RtlDispatchAPC] 
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ר השלישי תקין, מה שאומר שעל הפונקציה להפעיל הפונקציה ראשית בודקת אם הפרמט

ActivationContext ל לפני הקריאה-APCProc. 

 :ActivationContextבמידה ויש צורך להפעיל 

 

[ntdll!RtlDispatchAPC - RtlActivateActivationContextUnsafeFast] 

 מבצעת את הפעולות הבאות: ntdll!RtlDispatchAPCהפונקציה 

 RtlActivateActivationContext-ל ( מופעל על ידי קריאהESI-ב )הנמצא כרגע ActivationContext-ה .1

UnsafeFast. 

( QueueUserApc-ל המקורית )הפרמטר השלישי שהועבר APCProc-ה הפרמטר שהועבר לפונקציית .2

 המקורית. APCProc-ה קרא לפונקצייתנדחף למחסנית. זאת מכיוון שאנו מיד נ

( על מנת guard_check_icall_fptr__) CFG-ל , מבצעים קריאהAPC-ה רגע לפני שקוראים לפונקציית .3

 .CFGמבחינת  validהינה  APCלוודא שהפונקציית 

 המקורית. APCProc-ה מבצעים קריאה לפונקציית .4

-ל אמצעות קריאהמבוטל ב ActivationContext-ה חוזרת, APCProc-הברגע ש

RtlDeactivateActivationContextUnsafeFast: 

 

[ntdll!RtlDispatchAPC - RtlDeactivateActivationContextUnsafeFast] 
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 :ActivationContextמצד שני, אם אין צורך להפעיל 

 

[ntdll!RtlDispatchAPC - no activation context] 

 APCProcופשוט קוראת לפונקציית  activation contexts-ל ל כל הקוד שקשורהפונקציה מדלגת ע

 .CFG-ל המקורית מיד לאחר שהיא קוראת

 APCProcאנחנו מחוייבים להעביר פונקציית  QueueUserApc-ל מה כל זה אומר מבחינתנו? כאשר קוראים

-ב משתמשת QueueUserApcח, המקבלת פרמטר אחד. עם זאת, מתחת לפני השט

NtQueueApcThread ל בכדי לקרוא-ntdll!RtlDispatchAPC פרמטרים. 3-ל המצפה 

. האם ניתן 3. לכמה פרמטרים היא מצפה? GlobalGetAtomName-ל מה הייתה המטרה שלנו? לקרוא

 !NtQueueApcThreadלעשות זאת? כן. איך? 

 .AtomBombingשל  GitHub repository-ב ApcWriteProcessMemory_mainראה את 

 

https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing/blob/f5a04e3fd6eda114e1a7e66429d7e9ec864ec7d4/AtomBombing/main.cpp#L822
https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing
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AtomBombing  שלבII :Execution 

בכל תהליך קורבן. הייתי צריך למצוא דרך להקצות  RWX code cavesבן שלא יכולתי לצפות למצוא כמו

מתוך התהליך המזריק. לצערי,  VirtualAllocEx-ל בתהליך הקורבן מבלי לקרוא RWXזיכרון עם הרשאות 

או  executable, שתאפשר לי להקצות זיכרון APCלא מצאתי פונקציה כזו שאוכל לקרוא לה באמצעות 

 לחילופין לשנות הרשאות של זיכרון שכבר מוקצה.

. ניסיתי לחשוב איך executableורצון עז להשיג קצת זיכרון  Write-What-Whereאז מה יש לנו עד כה? 

, היוצרים שלו חשבו לעצמם "זהו, DEPאוכל להתגבר על המכשול הזה ופתאום זה נפל עליי. שהמציאו את 

, ולכן לא ניתן יהיה לנצל יותר חולשות". למרבה הצער, זה לא בדיוק היה data-ל אין הרשאות הרצה

 DEP :ROP - Return Orientedחדשה הומצאה במיוחד כדי להתמודד עם  exploitationהמצב. שיטת 

Programming. 

 שלנו בתהליך הקורבן? shellcode-ה כדי להריץ את ROP-ב איך נוכל להשתמש

(. לאחר 1בתהליך הקורבן )באמצעות השיטה שתיארנו בשלב  RWלזיכרון  shellcode-ה נוכל להעתיק את

לזיכרון  RW, יעתיק את הקוד מהזיכרון RWXהמהונדס בקפידה שיקצה זיכרון  ROP chainמכן נוכל לבנות 

RWX  שהוקצה הרגע, ולבסוף יקפוץ אל הזיכרוןRWX .שהוקצה הרגע ויריץ אותו 

 data-ה הזה בחרתי להשתמש באיזור המת לאחר PoC-ה בשביל .RW code caveלא קשה מדי למצוא 

section  שלkernelbase. 

 .AtomBombingשל  GitHub repository-ב CaveAddressmain_GetCodeראה את 

  

 

https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing/blob/f5a04e3fd6eda114e1a7e66429d7e9ec864ec7d4/AtomBombing/main.cpp#L1098
https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing
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 :ROP Chain-ה

 דברים: 3שלנו צריך לעשות  ROP Chain-ה

 RWXלהקצות זיכרון עם הרשאות  .1

 קצה הרגעשהו RWXלזיכרון  RW code cave-המ shellcode-ה להעתיק את .2

 שהוקצה הרגע RWXלהריץ את הקוד הנמצא בזיכרון  .3

ROP Chain  הקצאת זיכרון  - ראשוןצעדRWX: 

פונקציה  - VirtualAlloc. הפונקציה הראשונה שקופצת לראש הינה RWXאנחנו רוצים להקצות זיכרון 

ירה את . הבעיה היחידה היא שהפונקציה הנ"ל מחזRWXשימושית מאוד שמאפשרת להקצות זיכרון 

שלנו בזה שנצטרך למצוא איך להעביר את הערך  ROP chain-ה , מה שיסבך אתEAX-ב הזיכרון שהוקצה

  ציה הבאה בשרשרת.לפונק EAXשל 

ולהפוך אותו ליותר אלגנטי. במקום  ROP chain-להשתמש בטריק מתוחכם כדי לפשט את ה ניתן

, המחזירה את הזיכרון ZwAllocateVirtualMemory-ב נוכל להשתמש VirtualAlloc-ב להשתמש

 ZwAllocateVirtualMemory-ש . נוכל לבנות את המחסנית בצורה כזאתoutput parameter-כ שהקצתה

תשמור את הזיכרון שהקצתה בהמשך המחסנית, ובכך בפועל תעביר את הזיכרון שהקצתה לפונקציה 

 (.1הבאה בשרשרת )ראה טבלה 

ROP Chain העתקת ה - צעד שני-Shellcode: 

אחר. שתי  buffer-ל אחד buffer-מ הפונקציה הבאה שאנחנו צריכים היא פונקציה שתעתיק את הזיכרון

מהסוג הזה,  ROP chain. שמייצרים RtlMoveMemory-ו memcpyפונקציות קופצות לראש מיידית: 

 stdcall calling-ב מכיוון שהיא משתמשת RtlMoveMemory-ב הנטייה הראשונית היא להשתמש

conventionה , כלומר הפונקציה תנקה את-stack  .אחריה 

ם זאת, מדובר פה במקרה מיוחד, שבו אנחנו רוצים להעתיק זיכרון לכתובת כלשהי )שמצאה את דרכה ע

-ב ( ואז הכתובת הזו גם צריכה להיקרא. אם נשתמשZwAllocateVirtualMemoryלמחסנית בעזרת 

RtlMoveMemory ה של היא תמחק את הכתובת-RWX shellcode  מהמחסנית ברגע שהיא תסיים את

-מ יהיה הכתובת חזרה stack-ב הראשון entry-ה ,memcpy-ב ריצתה. לעומת זאת, אם נשתמש

memcpyה , ולאחר מכן נמצא את כתובת-dest  שלmemcpy כלומר( ה-RWX shellcode.) 
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ROP Chain הרצת ה - צעד שלישי-RWX Shellcode: 

-מ שלנו. אנחנו עומדים לחזור shellcode-ה בהצלחה וגם להעתיק אליו את RWXון צות זיכרהצלחנו להק

memcpy  אבל הכתובת של הזיכרוןRWX בתים מכתובת החזרה. לכן, כל מה  4-ב שהקצאנו רחוקה

  שלנו. ROP chain-ל ממש פשוט ROP gadgetשצריך לעשות זה להוסיף 

הפשוט הזה  gadget-ה תחזור אל ret" .memcpy"הקצרצר  opcode-ה הפשוט הזה יבצע את gadget-ה

 שלנו. RWX shellcode-ה ישירות אל "ret"שיבצע 

 .AtomBombingשל  GitHub repository-ב main_FindRetGadget ראה את

 בשביל אלו שחייבים לראות כדי להאמין:

 "ל:הנ ROP chain-ל להצביע ESP-ל ולגרום ZwAllocateVirtualMemory-ל להצביע EIP-ל עלינו לגרום

Address Value Comment 

0x30000000 ntdll!memcpy // Return address from 

ZwAllocateVirtualMemory 

0x30000004 0xffffffff // Pseudo handle to the current process 

0x30000008 0x30000020 // Where to store the allocated memory 

0x3000000C NULL // Irrelevant 

0x30000010 0x30000028 // Pointer to the size of the needed memory 

0x30000014 MEM_COMMIT // Commit and not reserve 

0x30000018 PAGE_EXECUTE_READWRITE 

  

// RWX 

0x3000001C POINTER_TO_SOME_RET_INSTRUCTION // Return Address from memcpy, our 

extremely simple ret gadget. 

0x30000020 NULL // Where the allocated memory will be 

saved and the destination parameter of 

memcpy. This will store the address of the 

RWX shellcode. 

0x30000024 CODE_CAVE_ADDRESS // The RW code cave containing the 

shellcode to be copied 

0x30000028 SHELLCODE_SIZE // The size of the shellcode to be allocated 

 [בשלמותו ROP Chain-: ה1טבלה ]

 .AtomBombingשל  GitHub repository-ב main_BuildROPChainראה את 

https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing/blob/f5a04e3fd6eda114e1a7e66429d7e9ec864ec7d4/AtomBombing/main.cpp#L1131
https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing
https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing/blob/f5a04e3fd6eda114e1a7e66429d7e9ec864ec7d4/AtomBombing/main.cpp#L1192
https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing
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 ROP Chain-הפעלת ה

. stack-ה פרמטרים על 11אנחנו צריכים לשמור  1פרמטרים. על פי טבלה  3מאפשר לנו לשלוח  APCרגע, 

-ה שלנו )למשל ROP chain-ה שיכיל את RWלאיזור זיכרון  stack-ה לעשות פה זה להפנות אתמה שנוכל 

RW code cave ב שמצאנו-kernelbase.) 

 למקום אחר? stack-ה איך נוכל להפנות את

NTSYSAPI NTSTATUS NTAPI NtSetContextThread( 

_In_       HANDLE  hThread,   

_In_ const CONTEXT *lpContext 

); 

 
. אם lpContext-ב לערכים המועברים hThread( של registers)ערכי  context-ה הזה ישנה את syscall-ה

 ROP chain-ל להצביע ESP-שיגרום ל lpContextהזה עם  syscall-ל נוכל לגרום לתהליך הקורבן לקרוא

שלנו ירוץ, מה שיוביל  ROP chain-, אז הZwAllocateVirtualMemory-ל להצביע EIP-ל שלנו וגם לגרום

 . shellcode-ה להרצה של

היה מאוד שימושי עבורנו עד כה, אבל הפונקציה  APCאיך נגרום לתהליך הקורבן לבצע את הקריאה הזו? 

גות , וההתנהcorruptיהיה  stack-ה , כך שכאשר הפונקציה תחזור,3פרמטרים, ולא  2הזו מצפה לקבל 

הנוכחי הפונקציה לעולם לא תחזור. הסיבה לכך  thread-ל handleביר תיהיה לא מוגדרת. עם זאת, אם נע

 context-ה יעודכן להיות thread-ה של context-ה ,kernel-ה עובר אל execution-היא שברגע שה

אי פעם נקרא. אם הכל יעבוד כפי  NtSetContextThread-ש , ולא יהיה שום זכר לכךlpContext-ב שהועבר

 הזדוני שלנו. shellcode-ה בתהליך הקורבן ולגרום לו להריץ את threadל להשתלט על שאנו מקווים, נוכ

 .AtomBombingשל  GitHub repository-ב hreadContextmain_ApcSetTראה את 

https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing/blob/f5a04e3fd6eda114e1a7e66429d7e9ec864ec7d4/AtomBombing/main.cpp#L877
https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing
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AtomBombing  שלבIII :Restoration 

-ל , אבל יש לנו בעיה נוספת שעלינו להתמודד איתה.2ץ קוד בתהליך הקורבן בשלב אמנם הצלחנו להרי

thread לטנו עליו היה תפקיד לפני שהשתלטנו עליו. אם לא נשחזר את הריצה שלו בצורה תקינה, שהשת

 אין לדעת איך זה ישפיע על התהליך הקורבן.

. שהפונקציית APCשל  context-ב איך נשחזר את הריצה? אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נמצאים כרגע

APC ה תחזור-execution ה ו נתעמק במנגנוןישוחזר בבטחה בדרך כלשהי. בוא-APC  מהנקודת מבט של

 התהליך הקורבן.

 :ntdll!KiUserApcDispatcherהינה  APC-ה הפונקציה שאחראית לקרוא לפונקציות

 

]KiUserApcDispatcher[ 

)המכיל את  ECX-ל , הבאהCFG-ל קריאות בקטע הקוד הנ"ל. הקריאה הראשונה הינה 3ניתן לראות 

 הלא מתועד. syscall  ZwContinue-ל , והאחרונה היא(APC-ה הכתובת של פונקציית
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-ה ומשחזר את הריצה. למעשה, CONTEXT structure-ל pointerמצפה לקבל  syscall ZwContinue-ה

kernel ב יבדוק אם יש עוד פונקציות-APC queue ה של-thread  ויקרא להם לפני שהוא לבסוף ישחזור את

 .הריצה, אך ניתן להתעלם מעובדה זו

-ל המועבר CONTEXT structure-ה שומרת את הכתובת של KiUserApcDispatcherהפונקציה 

ZwContinue ב-EDI ה לפני שהיא קוראת לפונקציית-APC הנמצאת( ב-ECX נוכל לשמור את הערך של .)

EDI ה בתחילת-shellcode ל שלנו, ולקרוא-ZwContinue ב עם הערך המקורי שהיה-EDI ה בסוף-

shellcode.ובכך לשחזר את הריצה בבטחה , 

 .AtomBombingשל  GitHub repository-ב  AtomBombingShellcodeראה את 

, מכיוון שהיא משנה את NtSetContextThread-ל לא נהרס בזמן הקריאה EDIעלינו לוודא שהערך של 

-ה ששדה CONTEXT structure. ניתן לוודא זאת בקלות על ידי העברה של registers-ה הערכים של

ContextFlags ל שלו שווה-CONTEXT_CONTROL .CONTEXT_CONTROL ל אומר-NtSetContextThread 

כל עוד  .SEGSS-ו ,EBP ,EIP ,SEGCS ,EFLAGS ,ESPהקשורים ל"שליטה":  registers-ל להתייחס אך ורק

(CONTEXT.ContextFlags|CONTEXT_INTEGER == 0) .לא צפויות לנו בעיות כלשהן 

https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing/blob/f5a04e3fd6eda114e1a7e66429d7e9ec864ec7d4/AtomBombingShellcode/main.c#L31
https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing


 
 

AtomBombing - ל חדשה הזרקה שיטת-Windows 

www.DigitalWhisper.co.il 

 02  2016 דצמבר ,78גליון 

 
 
 
 
 

 הצלחה חלקית

 

 [chrome.exe-זרקה לה]

הקלאסי המעיד על כך שהוא  calc.exe. הקוד המוזרק שלנו יצר את chrome.exeהזרקנו קוד לתוך  -והנה 

 עבד.
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 :vlc.exeבואו ננסה גם להזריק קוד לתוך 

 
 [vlc.exe-הזרקה ל]

וגם על  Windows 10 x64 Build 1511 (WoW). הוא נבדק על GitHub-ב את המימוש המלא ניתן למצוא

Windows 10 x86 Build 10240. 

 :mspaint.exeבואו ננסה לעשות אותו דבר עם 

 
 [#1נסיון  - mspaint.exe-הזרקה ל]

https://github.com/BreakingMalwareResearch/atom-bombing
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 בואו נדבג: אוי לא, זה קרס.

 :KiUserApcDispatcher( על windbg: bp) breakpointנשים 

0:009> bp KiUserApcDispatcher 

 breakpoint  :(windbg: g)-ב , עכשיו ניתן לקוד לרוץ עד שהוא יעצורbreakpointאוקי, שמנו 

0:009> g 

Breakpoint 0 hit 

ntdll!KiUserApcDispatcher: 

77298d50 8d8424dc020000  lea     eax,[esp+2DCh] 

ניתן  KiUserApcDispatcherאם נסתכל על  שלנו. breakpoint-ב מעולה, התהליך לא קרס עדיין, ועצרנו

 .ds:__guard_check_icall_fptr-ל לראות שכנראה כדאי לנו לרוץ עד לקריאה

 

]KisUserApcDispatcher[ 

 

 :(windbg: pc)הבא  call-ל נעשה זאת על ידי ריצה עד

0:001> pc 

ntdll!KiUserApcDispatcher+0x25: 

77298d75 ff15d0c13277    call    dword ptr 

[ntdll!__guard_check_icall_fptr (7732c1d0)] 

ds:002b:7732c1d0={ntdll!LdrpValidateUserCallTarget (772aaa30)} 
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 , ונחשו מה הולך לקרות?(windbg: p)הזה  call-ה מעל step overאנסה לעשות 

0:001> p 

(44d4.37a8): Security check failure or stack buffer overrun - code 

c0000409 (!!! second chance !!!) 

ntdll!RtlFailFast2: 

7718b5a0 cd29            int     29h 

 :(windbg: k) בואו נסתכל על המחסנית

0:001> k 

ChildEBP RetAddr  

007bf990 7716c7a2 ntdll!RtlFailFast2 

007bf9bc 7718aa88 ntdll!RtlpHandleInvalidUserCallTarget+0x73 

007bfa44 77178d7b ntdll!LdrpValidateUserCallTargetBitMapRet+0x3b 

007bfee8 770338f4 ntdll!KiUserApcDispatcher+0x2b 

007bfefc 77165de3 KERNEL32!BaseThreadInitThunk+0x24 

007bff44 77165dae ntdll!__RtlUserThreadStart+0x2f 

007bff54 00000000 ntdll!_RtlUserThreadStart+0x1b 

LdrpValidateUserCallTarget  הינה הפונקציתvalidation  שלCFGה . היא בדקת האם-indirect call 

target (ECX הוא )valid  מבחינתCFG. 

 :ECXבואו נסתכל על 

0:001> u ecx 

ntdll!NtSetContextThread 

ECX  מכיל את הכתובת שלNtSetContextThreadובן אינה , שכמvalid המכיוון ש-syscall  הזה מאפשר

 .CFGלעקוף את 

בשביל פרטים נוספים   .CFG bitmap-ב valid-כ NtSetContextThreadמה שעלינו לעשות זה לסמן את 

 : alwareBreakingMת, אני מזמין אותכם להסתכל באתר שלנו לגבי איך ניתן לעשות זא

http://breakingmalware.com/documentation/documenting-undocumented-adding-control-flow-

guard-exceptions 

 

https://breakingmalware.com/
http://breakingmalware.com/documentation/documenting-undocumented-adding-control-flow-guard-exceptions
http://breakingmalware.com/documentation/documenting-undocumented-adding-control-flow-guard-exceptions
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CFG  לא אוהבStack Pivot 

 :בואו ננסה להריץ את זה שוב CFG-ב אוקי, עכשיו שטיפלנו

 

 [#2נסיון  - mspaint.exe-הזרקה ל]

נקרא,  NtSetContextThread-ש מכיוון שלא הייתה קריסה ניתן להניח .calcהפעם אין קריסה, אבל גם אין 

 לא רץ. shellcode-ה סיבה כלשהימאבל 

 

]NtSetContextThread[ 
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 :NtSetContextThreadעל  breakpointנשים 

0:000> bp NtSetContextThread 

0:000> g 

Breakpoint 0 hit 

ntdll!NtSetContextThread: 

771782f0 b872010000      mov     eax,172h 

 return-ה , ננסה לתת לקוד לרוץ עדNtSetContextThreadשהתוכנית עצרה בהתחלה של מ כעת,

(windbg: pt) ה כמו שצריך,. אם הכל יעבוד-kernel ישנה את ה-context של ה-thread ולעולם לא נגיע ל-

return. 

0:000> pt 

ntdll!NtSetContextThread+0xc: 

771782fc c20800          ret     8 

 
 .return-וכן הגענו אל ה thread-של ה context-לא שינה את ה kernel-ה נראה שזה לא עבד כמו שקיווינו.

 :EAX (windbg: r)על ידי הצגת התוכן של  SYSCALL-שחזר מה NTSTATUS-ה נסתכל על

0:000> r eax 

eax=c000000d 

STATUS_INVALID_PARAMETER - .באסה.. 
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 Kernel-מעבר זריז אל ה

 :kernel-ב NtSetContextThreadנסתכל על המימוש של 

NtSetContextThread ל קוראת-PsSetContextThread: 

 

]call PsSetContextThread[ 

PsSetContextThread ל קוראת-PspSetContextThreadInternal: 

 

]call PspSetContextThreadInternal[ 

PspSetContextThreadInternal ל קוראת-KeVerifyContextRecord: 

 

]call KeVerifyContextRecord[ 



 
 

AtomBombing - ל חדשה הזרקה שיטת-Windows 

www.DigitalWhisper.co.il 

 09  2016 דצמבר ,78גליון 

 
 
 
 
 

KeVerifyContextRecord ל קוראת- RtlGuardIsValidStackPointer  שלCFGא שהערך . הפונקציה הזו תווד

 :תקין NtSetContextThread-ל שהועבר CONTEXT structure-ב ESPשל 

 

]call RtlGuardIsValidStackPointer[ 

את הערך  ESI-ב הפונקציה שמה מתחת למיקרוסקופ: RtlGuardIsValidStackPointerבואו נשים את 

 :(lpContext->Espשהפונקציה הולכת לבדוק )

 

]RtlGuardIsValidStackPointer Prologue[ 

 EAX-ב הנוכחי ומשתמשת thread-ה של ETHREAD-ה את הכתובת של EAX-ב לאחר מכן היא שמה

-ה של TEB-ה את הכתובת של ECX-ל הנוכחי( כדי לטעון thread-ה של ETHREAD-ל )שעכשיו מצביע

thread הנוכחי: 

 

]RtlGuardIsValidStackPoint - Store TEB in ECX[ 
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 (:StackLimit-ל מצביע ECX+8) StackLimit-ל מצביע מתחת ESIאם 

 

]RtlGuardIsValidStackPoint  - בדיקת ה Stack Limit[ 

 (:StackBase-ל מצביע ECX+4) StackBase-ה מצביע מעל ESIאו אם 

 

]RtlGuardIsValidStackPoint  - בדיקת ה- Stack Base[ 

 :FALSE (0=)תחזיר 

 

RtlGuardIsValidStackPoint] - Stack Pointer  תחזיר  -לא תקין[FALSE 

 :TRUE (1=)תחזיר  אחרת

 

RtlGuardIsValidStackPoint] - Stack Pointer  תחזיר  -תקין[TRUE 
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-ל StackBase-ה לא נמצא בין RtlGuardIsValidStackPointer-ל בצורה פשוטה יותר, אם הערך שהועבר

StackLimitונקציה מחזירה , הפFALSEה . אם הוא כן נמצא בין-StackBase ל-StackLimit הפונקציה ,

-ל שהועבר CONTEXT structure-ב ESP. במילים אחרות הפונקציה בודקת אם הערך של TRUEמחזירה 

NtSetContextThread ה באמת נמצא בתוך-Stack ה של-thread .הנוכחי 

-ש ניתן לראות קצת משחקי ביטים שיגרמו לכך RtlGuardIsValidStackPointer-מ לאחר החזרה

KeVerifyContextRecord  תחזירSTATUS_SUCCESS (0x00000000במידה ו ) - RtlGuardIsValidStack 

Pointer  מחזירהTRUE (0x01) ו-STATUS_INVALID_PARAMTER (0xC000000Dבמידה ) ו- RtlGuardIs 

ValidStackPointer  מחזירהFALSE (0x00): 

 

[call RtlGuardIsValidStackPointer] 
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 משוכה אחרונה

 יש לנו שתי אופציות לעקוף את ההגנה הזו:

של המרחב זיכרון של התהליך הקורבן, ויש לו הרשאות זיכרון  user-mode-ה נשמר בחלק TEB-ה .1

RW( נוכל לשנות את הערכים .StackBase ו-StackLimit כך שה )-ROP chain א נמצא יראה כאילו הו

 על המחסנית.

קרוב אליו. דרך זו  ROP chain-ה בתהליך הקורבן ולכתוב את StackLimitנוכל לקרוא את הערך של  .2

ימשיך להשתמש במידע השמור עליה ברגע  thread-ה)מכיוון ש corruption-מ תשמור על המחסנית

-ה ם( לא יזההו אתאחרי mitigation)בנוסף למוצרי אבטחה ומנגנוני  CFG-ו שנשחזר את הריצה(

stack pivot .שלנו 

כדי לשלוף את הכתובת  GetThreadSelectorEntry-ב שתי. השתמ2החלטתי לממש את אופציה מספר 

-ו StackBase-ה כדי לקרוא את ReadProcessMemory-ב י, ואז השתמשתthread-ה של TEB-ה של

StackLimit. 

 . העברתanti-exploitationהתפס בקלות על ידי מוצרי יגרום לשיטה ל stack pivot-ב באופן כללי, שימוש

למחסנית הופכת את התקיפה הזו להרבה יותר קשה לזיהוי ומניעה. בנוסף, הזרקה שהיא  ROP chain-ה

"fully weaponized" ה תבנה את-ROP chain ל שלה באופן כזה שיעקוף מנגנוני הגנה הדומים-EMET. 

 לא נפרסם קוד זה.בשביל להימנע מניצול השיטה לרעה 
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 הצלחה

 פעם נוספת: mspaint.exeבואו ננסה להזריק את הקוד שלנו לתוך 

 

 [#3נסיון  - mspaint.exe-הזרקה ל[

 :PoC-ה מוזמנים להסתכל על

https://youtu.be/nqql15DCZXg 

 סיכום

קות תקיפה חדשניות ומתקדמות. עלינו לפעול מתוך הנחה טכני תוקף בעל מוטיבציה ומשאבים לעד ימצא

שהתוקף תמיד ימצא דרך להיכנס, ולנסות למנוע את הנזק אשר יוכל לעשות. עלינו גם להבין שמאפיינים 

 של טכניקות תקיפה שהתגלו בעבר אינן בהכרח משליכות על טכניקות תקיפה שעתידות לבוא.

 . Twitter-ב או LinkedIn-ב אותכם צרו איתי קשרבמידה ועבודה מהסוג הזה מעניינת 

https://youtu.be/nqql15DCZXg
https://www.linkedin.com/in/tal-liberman-36a904115
https://twitter.com/Tal_Liberman

