Windows Shellcoding
מאת ניר רבסקי

הקדמה
אתם ברגע השיא ,מצאתם איזה חוצץ לגלוש ממנו באפליקציה וכל מה שנותר הוא לשים ב payload-את

הקוד שיאפשר לכם לפתוח  , shellאו כל העולה על דעתכם באותו הרגע .אז מה נשאר? לצרף את

ה shellcode-המתאים וזהו ,הפגיעה תושלם בהצלחה.

במאמר הבא נעסוק בהבנת השלבים לכתיבת  shellcodeונכיר את העקרונות הבסיסיים לכתיבת

 .shellcodeאנו נכיר את המושגים בעולם זה ,נציג את ההבדלים במערכות השונות ,נכיר את הצורך

בכתיבת  shellcodeמשלנו ונממש  shellcodeבעצמנו תוך כדי הסבר מלא על התהליך.

אז מהו בכלל ?shellcode

ההגדרה למושג  shellcodeולסקירת הנושא בכללותו נעשתה בגיליון  49מאת דביר אטיאס ,Syst3m -

 ShuTd0wnאשר עוסק בכתיבת  shellcodeתחת פלטפורמת לינוקס ,וכן הוזכר בגיליון  56במאמר מאת
דן בומגרד במדריך המהיר לכתיבה של וירוס פשוט .אנו נעבור ביסודיות על המושגים השונים בתהליך

כתיבת ה ,shellcode-אך מומלץ מאוד לקרוא את שני המאמרים על מנת לקבל תפיסה טובה ורחבה לגבי

הנושא.

למרות היותה מילה גדולה אשר יכולה להיות גם מאוד מרתיעה shellcode ,הוא בסופו של דבר אוסף
תווים המיוצגים בהקסה דצימלי .אוסף תווים זה הינו הייצוג של אוסף פקודות מסוימות בקוד מכונה שאותן

מריצים כ payload-לאחר מציאת החולשה ).(exploit
ומהו קוד מכונה?

קוד מכונה הינו רצף של ביטים  0 -או  , 1לצורך ביצוע פקודות שאותן המעבד יבין .אסמבלי נחשבת שפה

נמוכה אשר הפקודות בשפה מתבצעות ישירות מול המעבד .אי אפשר לתכנת באסמבלי מבלי להבין את
הדרך שבה עובד המעבד .כל פקודה באסמבלי מתורגמת לפקודה בשפת מכונה.

העקרונות והכללים הבסיסיים לכתיבת Shellcode

על מנת לקבל את ה shellcode-האידיאלי ,הדרך הטובה ביותר לכתיבתו היא באסמבלי ,זאת משום שכפי
שציינתי קודם ,הפקודות באסמבלי מתורגמות ישירות לקוד מכונה ,ועובדות ישירות מול המעבד .בצורה
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כזאת ההמרה בין פקודות האסמבלי לצורתן בהקסה דצימלי תהיה האופטימלית ביותר והנכונה ביותר-

המרה ישירה.

לעומת זאת ,אם נרצה להמיר קוד הכתוב ב C/C++-להקסה דצימלי ,קיים סיכוי גדול שההמרה לא תתבצע
בצורה הנכונה ביותר ועלולות להיות שגיאות אשר ימנעו מה shellcode-לרוץ באופן חלק ללא תקלות,

וזאת משום שלא יעמוד בכל חוקי כתיבת ה.shellcode-

לא כל קטע קוד באסמבלי הוא  .shellcodeישנם מספר חוקים המגדירים את אותו קטע קוד להיות
:shellcode

Null Bytes

 ,Null Bytesכלומר  ,0x00 -אלו הם הערכים אשר מסמלים בדרך כלל את סיום המחרוזת בקוד ) null
 .(terminatorכך המעבד יודע להתמודד עם מחרוזות בקוד .במידה וה shellcode-שלנו יכיל את הערכים
האלו ,משמעות הדבר היא שהקוד שלנו ייעצר באמצע והוא לא יועתק או ירוץ בשלמותו .כמו כן רצוי לא
להשתמש בתווים ’ ‘\nאו ב ‘\r\’-אשר יכולים לגרום לבעיות בהרצת הקוד וכן בהעתקתו.

אורך הShellcode-

רצוי שהקוד יהיה קצר ומתומצת ככל שניתן ושבסיום כתיבת הקוד והפיכתו לתווי הקסה דצימליים
המחרוזת הסופית תהיה קצרה .זאת על מנת שלא תהיה בעיה בהכנסת ה shellcode-לתוכנית שבה

נמצאה החולשה ,ושהמקום שמצאנו יהיה מספיק להכנסת ה ,shellcode-ללא כל סיבוך ופיצול למקומות

נוספים במקרה ואין מקום.

לעיתים תכופות קיצור ה shellcode-ייעשה בעזרת מגוון טריקים באסמבלי.

תלות בכתובות

כאשר כותבים תכנית ב , C/C++-קל מאוד לקרוא לפונקציות .כל מה שצריך הוא לכתוב בתחילת

התוכנית  includeלאותה ספרייה שבה רוצים להשתמש ,לוודא שנעשה  linkingלספרייה ,ובתוכנית עצמה

לקרוא לפונקציה לפי שמה .מאחורי הקלעים קורה התהליך הבא :באמצעות ה compiler-והlinker-
מתבצעת מציאת כתובות הפונקציות שנקראו בתוכנית ,לדוגמא מציאת כתובת הפונקציה MessageBox

מהספרייה .User32.dll

העבודה הזו מאחורי הקלעים מאפשרת לנו לקרוא לפונקציה לפי שמה בתוכנית.
כאשר מדברים על כתיבת  shellcodeאין אפשרות לקרוא לפונקציה לפי שמה כי את העבודה "מאחורי

הקלעים" אנחנו מבצעים באופן עצמאי בכתיבת ה .shellcode-לא ניתן לדעת האם ה DLL-שעליו אנו
מסתמכים בכתיבת הקוד נטען לזיכרון ובנוסף איננו יודעים את כתובות הפונקציות .בעקבות מנגנוני הגנה

כגון  ,Address Space Layout Randomization -ASLRאשר טוען באופן רנדומלי למרחב הזיכרון של

התהליך את כלל חלקיו הכוללים את ה Executable base ,Heap ,Stack-והספריות ,לא ניתן לאפיין

ולהסתמך על כתובות קבועות.
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בשל כך ישנו צורך לבצע את מציאת ה-DLL-ים הרצויים לקוד באופן עצמאי וללא תלות בכתובות ,אלא על

סמך מבנה האובייקטים בזיכרון.

מימוש הפונקציה  ExitProcessבסוף ה:Shellcode-
הפונקציה  ExitProcessמקנה את הפונקציונליות לסיום התוכנית בצורה תקינה .בגלל המחויבות לכתיבה
באופן עצמאי ללא תלות בחלקי קוד אחרים ,אלא קוד עצמאי בלבד ,רצוי לממש ב shellcode-את פונקציה
זו על מנת שסיום התוכנית יהיה תקין והתכנית לא תקרוס )לא חייבים תמיד לסיים עם פונקציה זו אך

מאוד רצוי(.

כתיבה ישירה של מחרוזות:
כאשר נכתוב קוד ב C/C++-נוכל להגדיר משתנים גלובליים בתכנית ,לדוגמא מחרוזת מסוימת .מחרוזת זו

תמוקם ב .data section-שבתכנית והיא תדע לקחת אותה מאותו מיקום ולהשתמש בה בעת הצורך.

בכתיבת  Shellcodeלא ניתן להסתמך על קריאה מ section-אחר ,ואיננו יכולים שיהיו תלויות בקוד שלנו

בכתובות .כתוצאה מכך ,נצטרך לכתוב את המחרוזות בהן נרצה להשתמש בקוד עצמו ולאחסן אותן
בצורה נכונה ב.Stack-

דוגמא למימוש שיטה זו נראה בהמשך המאמר ונרחיב עליה.

Linux vs. Windows Shellcode

כתיבת  shellcodeב Linux-נחשבת פשוטה יותר וזאת בשל היכולת פשוט לקרוא לSystem ) System calls-
 .(functionsלא אפרט על מימוש  shellcodeב ,Linux-אך אסביר בקצרה כי  Linuxבניגוד לWindows-

מספקת דרך ישירה לתקשר ולהתנהל מול ה Kernel-וזאת באמצעות ההוראה  .int 0x80גם בWindows-

העיקרון הוא דומה אך מאוד מגביל אותנו.
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נסתכל על הדוגמא הבאה הלקוחה ממדריך שכתב ) Steve Hannaקישור אליו נמצא בסוף המאמר(:

דוגמא זו הינה מימוש קוד להשגת  .Root privilegeאם מסתכלים על הקוד ניתן לראות את החזרה על

איפוס האוגר  ,eaxהשמת ערך ה system call-המתאים ,וקריאה להוראה .int 0x80
Windows Operating System

בשביל לכתוב  shellcodeשלא תלוי מיקום בקוד ב ,Windows-נוכל להיעזר במבני נתונים שמצויים בכל
תהליך .יש למצוא את הכתובות הרלוונטיות באופן ידני לפי המבנים בזיכרון ,לבצע את המעבר ביניהם,

ללא תלות בכתובות או במשתנים קבועים.

כתיבת ה Shellcode-שלנו תעשה על פי השלבים הבאים:

 .1מעבר על אובייקט ה.PEB-

 .2מעבר על האובייקט .PEB_LDR_DATA
 .3מציאת .Kernel32.dll Base address

 .4מציאת טבלת ה Exports-בספרייה .Kernel32.dll
 .5מציאת הפונקציה .GetProcAddress

 .6שליפת הכתובת של הפונקציה הרצויה באמצעות מימוש הפונקציה .GetProcAddress
 .7מימוש הפונקציה הרצויה באמצעות הפרמטרים המתאימים לה.

 .8שליפת הכתובת של הפונקציה  ExitProcessבאמצעות מימוש הפונקציה .GetProcAddress
 .9מימוש הפונקציה  ExitProcessבאמצעות הפרמטרים המתאימים לה.
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שנתחיל?
PEB

 Process Environment Block -PEBהינו אובייקט אשר מייצג את התהליך במרחב ה User land-והוא
נמצא בכתובת קבועה בזיכרון .אובייקט זה מכיל מידע על התהליך אשר כולל בדיקת ריצה תחת

 - image base address ,debuggerכתובת שממנה קובץ ההרצה נטען לזיכרון ,רשימת ה-dll-ים שנטענים

לתהליך ועוד מידע רב .נחמד לציין כי האובייקט המקביל לאובייקט זה במרחב ה Kernel-הינו אובייקט ה-

 EPROCESSאשר מכיל מצביע לאובייקט ה.PEB-

כפי שתיארתי קודם לכן ,ה-DLL-ים שנטענים לתוכנית ייטענו בכל בפעם בכתובות אחרות בזיכרון וזאת
תודות למנגנון ה .ASLR-בשל כך איננו יכולים להסתמך על כתובות קבועות.

אבל

ניתן להסתמך על

כתובתו של אובייקט ה PEB-בזיכרון וזאת כי נטען בכתובת קבועה וממנו למצוא את מיקומי ה-DLL-ים
בזיכרון!

המימוש שלנו בקוד ייראה כך:

] - PEB Structureמתוך האתר של מייקרוסופט [MSDN

xor ecx, ecx
]mov eax, fs:[ecx + 0x30

בשורה הראשונה ,איפסנו את האוגר  ecxעל ידי הפעולה  ,xorובשורה השנייה הגענו לאובייקט הPEB-

שכפי שציינו מקודם ,מיקומו קבוע בזיכרון .חשוב לציין שכתיבת הקוד בשיטה זו מאפשרת יישום של הקוד

ללא  ,Null Bytesכחלק מכללי הייסוד בכתיבת  .shellcodeאיפוס האוגר  ecxעל ידי שיטה זו ולא
באמצעות השמת הערך  ,0וכן שימושו בשורה השנייה בקוד לצורך חישוב הקפיצה לאובייקט הPEB-

מספק כתיבה ללא ערכי  .Nullבמקרה שהשורה השנייה הייתה נראית כך,mov eax, fs:[0x30] :
רצף תווי ההקסה דצימליים היה נראה כך ."64 A1 30 00 00 00" :כאשר השורה השנייה נכתבת בצורה
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המוצגת בתרשים ,אנו מתגברים על בעיית ה Null bytes-בקוד ,ורצף תווי ההקסה דצימליים ייראה כך:
"."64 8B 41 30

ניתן לראות כי השדות באובייקט מאופיינים על ידי טיפוסי מידע ,אשר לכל אחד מהם גודל שונה.

השדה שמעניין אותנו הינו השדה  ,PPEB_LDT_DATA Ldrשהוא המצביע לאובייקט PEB_LDR_DATA
המכיל את המידע על מודולים שנטענו לתהליך.

על מנת להגיע אליו יש לחשב את ההפרש מתחילת מבנה הנתונים של ה PEB-ועד לאותו שדה ,ובעת

כתיבת הקוד לבצע את ההזזה לשדה זה .לאחר הסתכלות אנו יכולים לראות כי הקפיצה לשדה זה בתוך

האובייקט היא קפיצה בגודל .(0xC) 12
המימוש לכך בקוד שלנו:

]mov eax, [eax + 0xc

PEB_LDR_DATA

אז הגענו לאובייקט ה , LDR-שכפי שאמרנו קודם הוא אובייקט המכיל בתוכו את כלל המודולים הטעונים
לתהליך.

] - PEB_LDR_DATA Structureמתוך האתר של מייקרוסופט [MSDN

גם באובייקט זה נבצע את אותו תהליך .נחשב את ההפרש לשדה שנרצה להגיע אליו ,ונבצע את הקפיצה

אליו.

הקפיצה בין אובייקטים בזיכרון מתארת את הקונספט המרכזי במימוש השיטה בכתיבת shellcode
במערכת  ,Windowsוברגע שאנו מבינים תהליך זה ,אנו מקבלים כוחות על להגיע לכל מקום.

בשלב זה ,נרצה להגיע לשדה  .LIST_ENTRY InMemoryOrderModuleListזהו מבנה נתונים המייצג
רשימה מקושרת דו כיוונית המכילה אינפורמציה על כלל המודולים שנטענו לתהליך .הקפיצה תהיה בגודל

.(0x14) 20

הרשימה כוללת את המצביעים לאובייקטים  ,LDR_DATA_TABLE_ENTRYשעליהם תכף נרחיב.
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בואו נראה ,מבנה הנתונים  LIST_ENTRYנראה כך:

] - LIST_ENTRY Structureמתוך האתר של מייקרוסופט [MSDN

ניתן לראות את השדות  Flinkו Blink-המשמשים כמצביעים למודול הבא והקודם בהתאמה )מייצגים

כתובות כ 4-בתים( .מצביעים אלו מצביעים לאובייקטים מסוג  LDR_DATA_TABLE_ENTRYהנראים כך:

] - LDR_DATA_TABLE_ENTRY Structureמתוך האתר של מייקרוסופט [MSDN

כפי שרואים במבנה הנתונים של האובייקט ,ישנו שדה מסוג  LIST_ENTRYהנקרא InMemoryOrderLinks
שאליו בעצם מתרחשת ההצבעה ולא לתחילת האובייקט כפי שראינו את ההצבעות לאובייקטים עד כה.

השדה  InMemoryOrderLinksהינו שדה מסוג  .LIST_ENTRYשדה זה עוזר לנו לבצע את המעבר בין
המודלים השונים הטעונים בתהליך ,באמצעותו אנו מבצעים את המעבר למודול הבא הטעון ,כלומר את

הקפיצה

הבאה

לאובייקט

מסוג

 InMemoryOrderLinksבאובייקט.

LDR_DATA_TABLE_ENTRY

בכתובת

שבה

נמצא

השדה

נתקדם ברשימה עד שנגיע למודול אותו אנו מחפשים והוא  .Kernel32.dllבמודול זה נמצאת הפונקציה

שאנו רוצים למצוא והיא  .GetProcAddressהמודול  Kernel32.dllנטען כמודול השלישי ברשימה ,כאשר

המודול הראשון הינו ה executable-עצמו והשני הינו המודול .ntdll.dll

סוף סוף הגענו לאובייקט השלישי מהטיפוס  LDR_DATA_TABLE_ENTRYהמייצג את המודול שרצינו -

 .Kernel32.dllומה עכשיו? עכשיו ניקח את ה BaseAddress-שלו ,כלומר את המצביע לכתובת שממנה ה-
 DLLנטען לזיכרון .זהו השדה  DllBaseמהטיפוס  ,PVOIDאשר נמצא במיקום  0x18מתחילת האובייקט.
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חשוב לראות כי איננו נמצאים בתחילת האובייקט ,אלא בשדה  InMemoryOrderLinksהממוקם במיקום
 0x8מתחילת האובייקט .לכן ,נצטרך לחשב את ההפרש ביניהם והתוצאה תהיה הקפיצה שיש לבצע על

מנת לקבל את המצביע לכתובת הבסיס של  .Kernel32המעברים בין האובייקטים יכולים להישמע טיפה

מורכבים אך כאשר נפרוס זאת לתרשים נוכל לראות כלל התהליך בבירור .אז כל מי שעדיין לא בטוח

ברצף המעברים יבין יותר טוב בתרשים הבא:

]קרדיט[ https://securitycafe.ro -
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מימוש לחלק זה בקוד שלנו ייראה כך:
mov esi, [eax + 0x14] // InMemoryOrderModuleList
lodsd
// Load double word at address ds:(e)si into eax- Get the second Module
xchg eax, esi
lodsd
// Load double word at address ds:(e)si into eax- Get the third Module
mov ebx, [eax+ 0x10] // Base Kernel32.dll address
ניתן לראות את המעבר לשדה  InMemoryOrderModuleListבאובייקט ה ,PEB_LDR_DATA-וממנו לשדה

 InMemoryOrderLinksמסוג  ,LIST_ENTRYאשר נמצא בתוך האובייקט .LDR_DATA_TABLE_ENTRY

באמצעות הפקודות  lodsdו , xchg-נבצע את המעבר על המודולים הטעונים ,עד אשר נגיע למודול השלישי
שהוא  ,Kernel32.dllוממנו נוציא את כתובת הבסיס לאוגר  ,ebxזאת באמצעות הפקודה

].mov ebx, [eax, 0x10

לאחר שמצאנו את כתובת הבסיס של  Kernel32.dllאפשר להמשיך לצלול פנימה.

מציאת טבלת ה exports-בתוך המודול Kernel32.dll

מבני קבצי  DLLזהים למבנה קבצי  ,EXEאשר נמצאים תחת הקטגוריה של קבצי Portable Executable-PE

במערכות  .Windowsאני לא אפרט בהרחבה לגבי מבנה קבצי  ,PEאך אסביר באופן כללי ואתייחס

לחלקים הרלוונטיים אלינו .מבנה הקבצים האלו הינו קבוע .באופן כללי מחולק לשני חלקים ,כאשר הראשון

נקרא  Headersוהשני נקרא  .Sectionsכמו כן ,כל חלק מחולק בתוכו לתת חלקים נוספים.
נמחיש את החלוקה באמצעות האיור הבא:

]קרדיט[http://resources.infosecinstitute.com-
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כאן נראה את החלוקה בבירור ובסדר שבו היא נמצאת לפי ה Headers-וה Sections-בהתאמה .אנו

מעוניינים להגיע לפונקציות שאותן מכיל המודול ,ולפונקציה  GetProcAddressבפרט ,ולכן נצטרך להגיע
לטבלת ה export-שם נמצאות כל הפונקציות שקיימות במודול זה.

על מנת להגיע לטבלה זו במודול ,נצטרך לעבור על מבנה הקובץ לפי הסדר עד אשר נמצא את הטבלה

שאנו מחפשים ובתוכה את הפונקציה הרצויה.

שלב DOS Header -1

זהו ה Header-הראשון בחלק זה .גודלו  64בתים והם נמצאים בכל קבצי ה .PE-חלק זה מאמת את

ההרצה של הקובץ גם ב ,DOS stub mode-והמבנה שלו כאובייקט מיוצג כך:

]קרדיט[http://www.pinvoke.net -

זהו מבנה הנתונים הראשון שנראה לאחר מציאת המודול הרצוי בזיכרון.
ניתן לראות את השדה הראשון שנמצא  ,e_magicהנקרא  ,magic numberאשר מייצג את המזהה של סוג

הקובץ ויכיל תמיד את הערך  0x54ADשהוא ייצוג של הערך  .MZכמו כן ,ניתן לראות את השדה
 .e_lfanewשדה זה נמצא במיקום  0x3Cמתחילת האובייקט והוא מייצג את ה Header-הבא שהוא לא

אחר מאשר .(NT HEADER) PE HEADER
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שלב NT Header - 2

לאחר שעשינו קפיצה מה Header-הראשון ,הגענו ל Header-זה ,כאשר המבנה שלו נקרא כך:

] -IMAGE_NT_HEADERS Structureמתוך האתר של מייקרוסופט [MSDN

כפי שניתן לראות המבנה מורכב משלושה שדות.

השדה הראשון הינו  Signatureאשר מיוצג ע"י  4בתים המכילים את הערך ” .“PE\0\0השדה השני הוא
ה FileHeader-המיוצג ע"י האובייקט  ,IMAGE_FILE_HEADERוהוא מכיל אינפורמציה נוספת על הקובץ.
השדה השלישי והרלוונטי ביותר אלינו הינו שדה ה ,OptionalHeader-אשר מיוצג על ידי האובייקט
 ,IMAGE_OPTIONAL_HEADERאליו נבצע את הקפיצה הבאה שלנו.

שלב Optional Header - 3

מבנה זה מכיל בתוכו מידע רב .נוכל להבין את גודל האינפורמציה על ידי הסתכלות על המבנה:

] - IMAGE_OPTIONAL_HEADER Structureמתוך האתר של מייקרוסופט [MSDN
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אכן האובייקט מכיל נתונים רבים .ניתן לראות שדות כגון  AddressOfEntryPointהמכיל את הכתובת

שממנה מתחיל לרוץ קובץ ההרצה ,ניתן לראות את השדה  ,ImageBaseאשר מייצג את המקום שבו ה-

 DLLנטען לזיכרון ועוד.אך מבין כל השדות שבאובייקט ,השדה שמעניין אותנו הוא דווקא השדה האחרון-

השדה .DataDirectory

שלב Data Directory - 4

שדה זה הינו מערך של אובייקטים מסוג  .IMAGE_DATA_DIRECTORYמערך זה בגודל  16וכל תא במערך

מייצג הפנייה למבנה אחר שבו משתמשים בקובץ .דוגמאות למבנים אלו הן Resource ,Import Directory
 Exception Directory ,Directoryועוד מספר מבנים נוספים.

המבנה שבו נתמקד הוא המבנה  .Export Directoryולמה דווקא בו? כי זה המבנה שמכיל את הפונקציות

שאותן הקובץ מייצא ,ומאפשר לתוכניות אחרות להשתמש בפונקציות האלה כאשר הן טוענות את הקובץ

לזיכרון.

במקרה שלנו נרצה למצוא מ Kernel32.dll DLL-שטעון בזיכרון ,את הפונקציה  GetProcAddressאשר

נמצא בטבלת ה exports-שלו.

אז מתוך מערך האובייקטים מסוג  ,IMAGE_DATA_DIRECTORYאשר מיוצגים לפי המבנה הבא:

] - IMAGE_DATA_DIRECTORY Structureמתוך האתר של מייקרוסופט [MSDN

נקפוץ אל התא הראשון במערך המפנה אותנו אל הכתובת למבנה שאנו מחפשים .Export Directory-כפי
שניתן לראות במבנה  IMAGE_DATA_DIRECTORYמופיע השדה  VirtualAddressשהוא בדיוק מה שאנחנו
מחפשים  -הכתובת שתפנה אותנו ל.Export Directory-

ולפני שנמשיך לטבלת ייצוא הפונקציות ,נמחיש את מה שעברנו עליו עד עכשיו בקוד שלנו:

mov edx, [ebx + 0x3c] // DOS -> e_lfanew
add edx, ebx
// edx = PE Header
mov edx, [edx + 0x78] // Get the virualAddress to the offset of ExportDirectory from the
//DataDirectory array
// edx = ExportTable

גליון  ,82מאי 2017

Windows Shellcoding
www.DigitalWhisper.co.il

add edx, ebx

15

שלב IMAGE_EXPORT_DIRECTORY -5

הגענו לאובייקט  ,IMAGE_EXPORT_DIRECTOYהמייצג את המבנה שבו נמצאות הפונקציות שהתוכנית
מייצאת ובכך מאפשרת לתוכניות אחרות המייבאות אותה ,להשתמש בפונקציות אלו.

] - IMAGE_EXPORT_DIRECTORY Structureקרדיט[ https://securitycafe.ro -

על פי מבנה האובייקט נוכל לראות כי הוא מכיל מספר שדות ,מבניהם  3שדות שרלוונטיים אלינו:

 .1השדה  AddressOfFunctionמסוג  DWORDהמייצג את הכתובת המפנה למערך של כתובות
הפונקציות המיוצאות.

 .2השדה  AddressOfNamesמסוג  DWORDהמייצג את הכתובת המפנה למערך של שמות פונקציות
המיוצאות.

 .3השדה  AddressOfNameOrdinalsמסוג  DWORDהמייצג את הכתובת המפנה למערך של המספרים
הסידוריים של הפונקציות המיוצאות )מספרים סידוריים בגודל  16ביטים  2 -בתים(.

אנו נרצה למצוא את הפונקציה לפי שמה כי זהו כל המידע שיש לנו בשלב זה .על מנת למצוא את
הפונקציה לפי שמה ,נבצע מעבר על שלושת המערכים שעליהם דיברנו קודם לכן.
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המערך הראשון שעליו נעבור הינו המערך  .AddressOfNameאנו נעבור לפי הסדר על אברי המערך,

נחפש את שם הפונקציה  GetProcAddressובכל פעם נעלה את המונה שלנו ב ,1-עד אשר נגיע לתא שבו
נמצא שם הפונקציה שאנו מחפשים.

בשלב זה המונה שלנו יהווה את המקום שבו נמצאת הפונקציה במערך  .AddressOfFunctionsלדוגמא,

אם המונה מכיל את הערך  ,8המקום שבו תהיה הפונקציה במערך כתובות הפונקציות יהיה במקום ה8-
במערך.

אז בהמשך לקוד שלנו ,החלק הזה ייראה כך:

mov esi, [edx + 0x20] // esi = Offset names table
add esi, ebx
// esi = Names table

בשורה הראשונה נמצא את ה Offset-למערך  ,AddressOfNamesובשורה השנייה נוסיף לאוגר  esiאת ה-

 Base Addressשל המודול  kernel32.dllלקבלת הכתובת המדויקת )כלל הכתובות רלטיביות לכתובת

הבסיס של המודול(.

על מנת שנתחיל בתהליך החיפוש ,תחילה נאפס את האוגר  ,ecxשישמש אותנו בהמשך בתור המונה

למיקום במערך.

// ecx = 0

xor ecx, ecx

נזכור שכל  4בתים מייצגים לנו מצביע לשם פונקציה .נדמיין את הכתיבה למעין לולאת  ,whileשכל עוד
לא נמצא את שם הפונקציה תעלה את המונה באחד וחזור להתחלה ,לתחילת הקוד בתוך הלולאה.

כך זה ייראה בקוד שלנו:

// Get Name offset
// Get Function name
// GetP
// rocA
// ddre

GetProcAdderss_Function:
inc ecx
lodsd
add eax, ebx
cmp dword ptr[eax], 0x50746547
jnz GetProcAdderss_Function
cmp dword ptr[eax + 0x4], 0x41636f72
jnz GetProcAdderss_Function
cmp dword ptr[eax + 0x8], 0x65726464
jnz GetProcAdderss_Function

ניצור  Labelבשם  ,GetProcAddress_Functionממנה יתבצעו האיטרציות בכל פעם עד למציאת המחרוזת

.GetProcAddress

נעלה את המונה ב 1-בכל פעם ובבדיקה נבצע השוואה בין המחרוזת בכתובת הנוכחית לבין המחרוזת

המבוקשת ,שאותה ,כפי שניתן לראות בקוד ,חילקנו ל 4-בתים בכל פעם אשר כתובים בסדר הפוך )little
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 (endianוזאת בשל העבודה עם המחסנית .כאשר הבתים של המחרוזת מאוחסנים בזיכרון המחסנית ,הם
מאוחסנים בצורה הפוכה בסדר הבתים שלהם.

במקרה שההשוואה לא נכונה ,ההוראה  jnzתחזיר את התוכנית ל Label -שיצרנו ובכך תמשיך לעבור על
המערך .נוכל לראות שבהמשך ,לאחר שמצאנו את ארבעת הבתים הראשונים ,נחפש את ארבעת הבתים

שאחריהם באותה צורה ,עד שנגיע למחרוזת שלמה.

בשלב זה מצאנו את המספר הסידורי שבו נמצאת הפונקציה  -GetProcAddressזאת לפי המספר

המאוחסן במונה ,המיוצג באמצעות האוגר  -ecxאוגר בגודל  4בתים.

עכשיו נוכל להמשיך למערך הבא .AddressOfNameOrdinals -ניקח את המצביע לאובייקט

 ,IMAGE_EXPORT_DIRECTORYהמאוחסן באוגר  ,edxוב offset-במיקום  0x24ממנו נמצא את המערך

.AddressOfNameOrdinals

כפי שביצענו גם במעבר על המערך הראשון ,נוסיף את ה base address-של המודול

 ,Kernel32.dllעל מנת לקבל את הכתובת המדויקת למיקום המערך .בשלב זה האוגר  esiמכיל את

המצביע למערך  ,AddressOfNameOrdinalsאשר מכיל ערכי מספרים בגודל  2בתים.Ordinal numbers -

// Ordinal number of GetProcAddress function
// Offset Ordinals

// esi = Ordinals table

// multiple in 2 because the array contains two byte
//numbers. cx= number of function
// offset of address table
// esi = address table

// edx = pointer (offset)- the array contains 4 byte values
// edx = GetProcAddress

]mov esi, [edx + 0x24
add esi, ebx
]mov cx, [esi + ecx * 2

dec ecx
]mov esi, [edx + 0x1c
add esi, ebx
]mov edx, [esi + ecx * 4
add edx, ebx

נבצע הכפלה ב 2-לאוגר  ,ecxונוסיף את התשובה לאוגר  .esiתוכן הכתובת שייצא מהווה את מיקום
הפונקציה ,פחות אחד ,וזאת משום שהסידור במערך מתחיל מ.0-

ועכשיו נגיע לשלב השלישי והאחרון במציאת כתובת הפונקציה! במיקום  0x1cמתחילת האובייקט

 IMAGE_EXPORT_DIRECTORYנמצא המערך  .AddressOfFunctionsכמו בפעמיים הקודמות ,נוסיף את

כתובת הבסיס של המודול  ,Kernel32.dllלהגעה לכתובת המדויקת של המערך.

במצב זה  ecxמכיל את המספר הסידורי המדויק של הפונקציה  ,GetProcAddressדבר המאפשר לנו
לגשת למיקום שבו נמצאת כתובת הפונקציה במערך .AddressOfFunctions

רק דבר אחרון נשאר -המערך מכיל ערכים בגודל  4בתים ולכן יש לכפול את האוגר  ecxב 4-וכן להוסיף

את ערך האוגר  esiלצורך הזזה מתחילת המערך .זהו! בשורה האחרונה של קטע הקוד נוכל לראות את
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ההוספה של כתובת הבסיס של  kernel32.dllעל מנת שנקבל את הכתובת המדויקת של הפונקציה

.GetProcAddress

חשוב להבין שהגענו לשלב קריטי וחשוב מאוד .מימשנו בעצמנו את הקריאה לפונקציה .GetProcAddress

ברגע שיש לנו אותה ,נוכל לקרוא לכל פונקציית  APIמכל מודול שנרצה ,בין אם מהמודול  Kernel32.dllאו
בין אם זה מכל מודול אחר שנרצה באמצעות קריאה לפונקציה  LoadLibraryלייבוא כל מודול לדוגמא

.User32.dll

הפונקציה הנבחרתWinExec -

לצורך משימה שקיבלתי -פתיחת מחשבון באמצעות הזרקת  ,shellcodeהחלטתי שהפונקציה WinExec
תהיה המהירה ביותר לבצע את העבודה )מה גם שהיא נמצאת כבר במודול  ,Kernel32.dllכך שנחסכת

הקריאה ל.(LoadLibrary-

אז איך נבצע את הקריאה לפונקציה אתם שואלים? פשוט מאוד -נשתמש בפונקציה שהשגנו

 GetProcAddressונמצא את כתובת הפונקציה  WinExecבמודול  Kernel32.dllולאחר מכן נקרא לה עם
הפרמטרים שהיא מקבלת.

נחלק לשני חלקים:
חלק ראשון  -מציאת כתובת הפונקציה  .WinExecחלק שני  -קריאה לפונקציה עם הפרמטרים המתאימים.
אך לפני שנתחיל את החלק הראשון -הסבר קצר ,נחמד ויעיל על עבודה עם מחסנית.
כאשר אנו קוראים לפונקציה בקוד שלנו ב C-לדוגמא ,מתבצעים מספר דברים מאחורי הקלעים,

המתבצעים באמצעות תפעולה של המחסנית מול הפונקציה.

נמחיש זאת על ידי הדוגמא הבאה:

לפנינו קטע הקוד הבא:

פונקציה המקבלת שלושה פרמטרים  b ,aו ,c-מגדירה בתוכה משתנה  sumמטיפוס  ,integerשאליו היא

סוכמת את כלל הפרמטרים ומחזירה את התוצאה.
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מאחורי הקלעים מתבצעים הדברים הבאים:
ראשית נדחפים הפרמטרים המיועדים לפונקציה מימין לשמאל כך שקודם כל נדחף הפרמטר  ,cלאחר מכן

 ,bולסוף הפרמטר .a

a
-8
-4
0

b
c

כפי שניתן לראות בתרשים ,המחסנית עובדת בצורה הפוכה משאר החלקים האחרים בזיכרון -ככל

שנדחפים יותר ערכים למחסנית כך יורדים בכתובות כלפי מטה.

בשלב השני נקרא לפונקציה שאנו רוצים שתתבצע .כאשר מבצעים קריאה לפונקציה ,נדחפת הכתובת

הבאה לאחר הפונקציה .זאת על מנת שלאחר ביצוע הפונקציה ,התוכנית תוכל להמשיך לרוץ מהנקודה

שאחרי הפונקציה .האוגר  eipמייצג את כתובת החזרה מהפונקציה ,משום שהוא מסמן את הכתובת

הבאה לביצוע.

נתחיל בפרולוג -שמירת כתובת בסיס המחסנית של הפונקציה הקוראת .אנו נדחף את האוגר  .ebpולמה

גם את האוגר הזה אתם שואלים? מכיוון שאוגר זה מסמן את תחילת המחסנית ) (base pointerשל

הנקודה שנמצאים בה כרגע ,כלומר של הפונקציה הקוראת לפונקציה החדשה .זהו רגע לפני תחילת

העבודה עם המחסנית מול הפונקציה .זהו ה stack frame -של הפונקציה הראשית )הפונקציה שקראה

לפונקציה  ,(addFuncועל אוגר זה נרצה לשמור לחזרה תקינה לאחר מכן.

גליון  ,82מאי 2017

Windows Shellcoding
www.DigitalWhisper.co.il

20

-16
-12
-8
-4
0
כקוד באסמבלי שלבים אלו ייכתבו כך:

ebp
ret
a
b
c

push c
push b
push a

call startFunc

)// eip

(push ret

ניתן לראות כי שמתי  jmp endבקוד כדי שאוכל לבחון האם הערך המוחזר תואם לתוצאה ,אותה אבדוק

בהמשך.

שלב לאחר מכן תתבצע ההשמה של הערך  espלערך  ebpלצורך ניהול הפונקציה באמצעות המחסנית

וליצירת  stack frameלפונקציה .addFunc

mov ebp, esp
בפונקציה זו אנו מקצים משתנים מקומיים בתוך הפונקציה .כאשר תהליך זה מתבצע ,יש להקצות את

המקום הנדרש לגודל המשתנה ,כלומר נחסיר מהאוגר  ,espאשר מסמן את סוף המחסנית ,את הגודל
שהמשתנה החדש תופס בזיכרון.

במקרה זה המשתנה  sumהוא מסוג  ,integerכלומר יש להקצות  4בתים בזיכרון.

sub esp, 4
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esp

-20
-16
-12
-8
-4
0

ebp

ebp
ret
a
b
c

לאחר מכן מתבצעת פעולת החיבור ומוחזר הערך חזרה .פעולת החיבור הינה לקיחת הערכים
שהפונקציה קיבלה ,חיבור כולם והשמתם במשתנה שהקצנו בתוך הפונקציה .נעזר באוגר .ecx

באסמבלי הפעולה תראה כך:

]16
]12
]8
ecx

ecx, [ebp +
ecx, [ebp +
ecx, [ebp +
[ebp – 4],

mov
add
add
mov

]mov eax, [ebp - 4
השורה האחרונה בקוד הינה השמת ערך המשתנה באוגר  eaxמכיוון שחזרה של משתנים מפונקציה
נעשית על ידי אוגר זה.

לאחר מכן ,שנייה לפני שנחזור להמשך התוכנית ,נבצע את האפילוג ,כלומר ,נבצע ניקוי למחסנית ונחזיר

add esp, 4
mov esp, ebp

את הערכים הקודמים לאוגרים המתאימים.

pop ebp

בשורה הראשונה החסרנו את המקום שהמשתנה שהגדרנו בפונקציה תפס בזיכרון .לאחר מכן ,בשורה

השנייה ,הגדרנו כי ראש המחסנית שווה לתחילת המחסנית ,כלומר סיימנו להשתמש במחסנית לביצוע

הפונקציה,

ועכשיו

נחזיר

את

האוגרים

לערכים

המתאימים

להמשך

ריצה

של

התוכנית.

נוציא מהמחסנית את הערך  ebpששמרנו ונכניס אותו חזרה ל .ebp-לבסוף נחזור לכתובת שבראש
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המחסנית ,אותה שמרנו בהתחלה ,וננקה  12בתים מהמחסנית -כמספר הבתים שהפרמטרים לפונקציה
תפסו במחסנית.

בסיום התוכנית ניישם את :end

end:
mov ans, eax

נוכל להגדיר משתנה בתחילת התוכנית  ,ansאשר יהיה מטיפוס  .integerבסוף התוכנית ,הערך המוחזר

מהפונקציה תמיד יהיה מוחזר דרך האוגר  .eaxנוכל לשים את הערך שבאוגר  eaxבמשתנה שהגדרנו

 ,ansולראות שאכן הוא שווה לסכום כלל הפרמטרים שנתנו לפונקציה .באמצעות הפקודה:

)printf(“%d \n”, ans

נוכל לראות בקלות את התוצאה ואת ההצלחה שלנו .הקוד המלא עם הפלט ייראו כך:

השימוש של המעבד במחסנית מאוד נוח ומאפשר יעילות וקלות לטיפול בפונקציה במהלך התוכנית.

כמו כן ,חשוב להדגיש שניקוי המחסנית הכרחי לכך שהמשך הקוד ירוץ כהלכה ובנוסף שלא יקרה מצב

של זליגת זיכרון ומידע מהתוכנית ,דבר שיהווה חולשה בתוכנית.
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בכתיבת  shellcodeחשוב מאוד לשים לב לפרטים אלו ,אף אחד לא יקרא לפרמטרים של הפונקציה שאנו

מזמנים ולכן זהו תפקידנו  -השמת הפרמטרים הנכונים למימוש הפונקציה בסדר הנכון ,ניהול נכון של
האוגרים ,וכמובן ניקוי המחסנית לאחר ביצוע הפונקציה.

ועכשיו כשאנחנו מבינים יותר את פעולות המחסנית ותפעולה ,נוכל לחזור לתוכנית שלנו.
חלק  - 1מציאת כתובת הפונקציה WinExec

לצורך מציאת הכתובת של הפונקציה  WinExecנשתמש בפונקציה שעבדנו מאוד קשה כדי להשיג אותה,

 .GetProcAddressתחילה נאפס את האוגר  ecxעל מנת שיוכל לשמש אותנו בתהליך זה.

לאחר מכן נשמור על המחסנית שני ערכים חשובים מאוד שהשגנו :הראשון הוא האוגר  ebxאשר מכיל את

כתובת הבסיס של  .Kernel32השני הוא האוגר  edxאשר מכיל את המצביע לפונקציה .GetProcAddress

אלו ישמשו אותנו בעתיד בתוכנית.

בשלב זה נכניס את הפרמטרים המתאימים לפונקציה ובסדר הנכון .הפונקציה  GetProcAddressמקבלת

שני פרמטרים -האחד הוא מודול והשני הוא שם הפונקציה שמוכלת במודול זה .במקרה שלנו ,הפונקציה
תקבל את המודול  ,Kernel32ואת שם הפונקציה שאנו מחפשים .WinExec -כפי שראינו בניהול המחסנית,
הפרמטרים לפונקציה נכנסים מימין לשמאל .לכן הפרמטר הראשון שנכניס הוא שם הפונקציה.

אבל רגע ,מחרוזת תמיד נגמרת ב ,null-ובחוקים לכתיבת  shellcodeדיברנו על כך שאסור שיהיה את

הערך של  nullבקוד.
אז מה עושים?

זוכרים שממש לפני רגע איפסנו את האוגר  ,ecxכאן הוא הולך לשמש אותנו! אנו נדחף אותו למחסנית,

נדחף את המחרוזת ” 4 ,“WinExecבתים בכל פעם ,בצורה הפוכה כמובן בהתאמה להתנהגות המחסנית,

וכך נשיג את המטרה מבלי להשתמש בערך  nullבקוד שלנו 

 4בתים בכל פעם אמרנו נכון? אבל רגע יש פה עוד בעיה  -המחרוזת  WinExecהיא  7בתים ,זאת אומרת

שיהיה לנו בית אחד מיותר .אז מה עושים עכשיו? אין מה לדואג ,טריק נוסף שבו נשתמש יהיה לפי הצורה

הבאה :ארבעת הבתים הראשונים שנדחוף יהיו שלושת התווים האחרונים של המחרוזת ובנוסף תו נוסף
רנדומלי .נבחר את התו  ,aשערכו הקסה דצימלי הוא .0x61

המחרוזת שנדחף למחסנית תראה כך , “xeca” -בצורה הפוכה כמובן ,כאשר בערכי הקסה דצימלי היא
תראה כך .0x61636578 -אבל אנחנו לא רוצים שיהיה לנו את התו  aכחלק מהמחרוזת.

אז כחלק מהטריק אנחנו נבצע פעולת חיסור במיקום שבו התו  aנמצא על המחסנית .נחסר מ 0x61-את

הערך  ,0x61כלומר ’ ,‘a’-‘aובכך נקבל את הערך  nullמבלי להשתמש בו ב shellcode-שלנו! עוד בעיה
נפתרה בהצלחה 
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עכשיו נוכל להמשיך לדחוף למחסנית את יתר המחרוזת שנותרה לנו ,“WinE” -שבצורה הפוכה בערכים

הקסה דצימליים תראה כך .0x456e6957 -דחפנו למחסנית את המחרוזת מהסוף להתחלה ,האוגר esp
מהווה את כלל המחרוזת -ולכן נבצע דחיפה שלו למחסנית ,אשר תהווה את הפרמטר לשם הפונקציה.

לאחר מכן נדחוף את הפרמטר הראשון  Kernel32אשר נמצא באוגר  .ebxהגענו לשלב האחרון -כל מה
שנותר לעשות הוא לקרוא לפונקציה  GetProcAddressשכתובתה נמצאת באוגר .edx

המימוש בקוד ייראה כך:
// Get WinExec Function
xor ecx, ecx
push ebx
// Kernel32.dll base address
push edx
// GetProcAddress Address function
push ecx
// 0
push 0x61636578
)// xeca (little endian + ‘a’ in order to fill the gap to 4 bytes
'sub dword ptr[esp + 0x3], 0x61 // Remove 'a
push 0x456e6957
)// WinE (little endian
push esp
// "WinExec" full string from the entry point address
push ebx
// Kernel32.dll base address
call edx
// execute GetProcAddress- In order to find the address of WinExec
חלק  - 2קריאה לפונקציה

החלק הראשון עבר בהצלחה -השגנו את הכתובת לפונקציה  .WinExecמה שנשאר הוא לקרוא לה .על
מנת לעשות זאת ,יש לדחוף למחסנית את הפרמטרים השייכים לפונקציה ,בדיוק כפי שעשינו בקריאה

לפונקציה  ,GetProcAddressובדיוק מה שנעשה בכל פעם .השיטה היא קבועה.

כפי שדיברנו קודם לכן ,בכל סוף ביצוע פונקציה ,יש לדאוג לנקות את המחסנית בהתאם לפרמטרים

שדחפנו .לכן השלב הראשון שנעשה בחלק השני הוא לנקות את המחסנית לאחר המימוש שביצענו לפני
כן לפונקציה  .GetProcAddressניקוי המחסנית יהיה על ידי הוספה של מספר בתים מסוים המייצג את

גודל כלל הערכים שהכנסנו ואין לנו צורך בהם יותר.

לאחר מכן נכניס את הפרמטרים המתאימים שהפונקציה דורשת .הפונקציה  WinExecמקבלת שני

פרמטרים:

הפרמטר הראשון הוא ה ,“Command line”-כלומר מה שנרצה להריץ .החיפוש במערכת לאפליקציה
שבחרנו להריץ יתבצע לפי הסדר הבא )רשימה שניתן למצוא בדוקומנטציה באתר של מייקרוסופט

:(msdn

 .1מתוך התיקייה שהתוכנית הנוכחית נמצאת בה.
 .2מהתיקייה בנתיב הנוכחי.

 .3מתיקיית המערכת ).(Windows System directory
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 .4מתיקיית .(Windows directory) Windows

 .5מהתיקיות שנמצאות במשתנה הסביבה .PATH
הפרמטר השני הוא סוג התצוגה ,כלומר ישנה רשימה שממנה ניתן לבחור את האופן שבו יוצג הפלט .יש

לבחור את הערך המתאים ולצרף כפרמטר לפונקציה )את הרשימה המורחבת ניתן לראות באתר של

מייקרוסופט .(msdn

אז זה מה שנעשה  -נאפס את האוגר  ecxונדחף אותו למחסנית כדי שיהווה לנו את ערך ה.null byte-
לאחר מכן נדחף את המחרוזת לאפליקציה שאותה נרצה להריץ .במקרה זה הרצתי את האפליקציה של

 calc.exeולכן זוהי המחרוזת שנתתי לפונקציה ,אך באותה במידה יכולתי לבחור להריץ  ,cmd.exeכפי
שמוצג בדוגמא בהמשך ,או להריץ כל אפליקציה אחרת הנמצאת במערכת לבחירתי.

ניתן לראות בקוד ,ולפי ניהול המחסנית ,נדחף את הפרמטרים מימין לשמאל .ראשית נדחף את הערך

 0x05אשר מסמן את אופן תצוגת הפלט ובמקרה זה יציג את חלון האפליקציה .לאחר מכן נדחף את

הפרמטר המייצג את שם הפונקציה שאותה הכנסנו למחסנית .יש לנו את כל הפרמטרים הנחוצים ,ועכשיו-
מימוש הפונקציה .נקרא לפונקציה  WinExecשאת כתובתה מצאנו בשלב הראשון ושמרנו באוגר .eax

הרצת calc.exe
// Clean the stack
// ecx = 0
)// .exe (little endian
)// calc (little endian
"// "calc.exe
)// WinExec("calc.exe", 5

הרצת cmd.exe
// WinExec
add esp, 0xc
xor ecx, ecx
push ecx
push 0x6578652e
push 0x636c6163
push 0x05
]lea ecx, [esp + 4
push ecx
call eax

// WinExec
add esp, 0xc
// Clean the stack
xor ecx, ecx
// ecx = 0
push ecx
push 0x61657865
)// exea (little endian
'sub dword ptr[esp + 0x3], 0x61 // Remove 'a
push 0x2e646d63
)// cmd. (little endian
push 0x05
]lea ecx, [esp + 4
push ecx
"// "cmd.exe
call eax
)// WinExec("cmd.exe", 5

ExitProcess Function

בתחילת המאמר דיברנו על החוקים לכתיבת  .shellcodeאחד מהחוקים שהזכרנו היה בנוגע לפונקציה

 .ExitProcessרצוי לממש את הפונקציה בסוף כל  shellcodeעל מנת שהקוד יהיה עצמאי והתוכנית
תסתיים באופן תקין וכמובן ללא קריסה מיותרת.

גם כאן ,כמו בכל מימוש פונקציה ,תהיה חלוקה לשני שלבים:

 .1מציאת כתובת הפונקציה.

 .2מימוש הפונקציה עם הפרמטרים המתאימים לה.
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שלב ראשון -מציאת כתובת הפונקציה ExitProcess

ננקה את המחסנית מביצוע הפונקציה הקודמת .לאחר מכן נוציא מהמחסנית את הערכים ששמרנו בה
בהתחלה ונמקם אותם באוגרים בהתאמה .נוציא את כתובת הפונקציה  GetProcAddressונמקם באוגר

 ,edxנוציא את כתובת בסיס המודול  Kernel32.dll base addressונמקם באוגר  .ebpנבצע הכנסה של
המחרוזת של שם הפונקציה  ExitProcessלפי הטריק שלמדנו עם הכנסת התו הרנדומלי והוצאתו.

נכניס את הכתובת של ) Kernel32.dllהכנסת הפרמטרים לפונקציה מימין לשמאל( ולבסוף נקרא
לפונקציה  GetProcAddressלמציאת הפונקציה  ExitProcessמהמודול .Kernel32.dll
// Clean the stack

// GetProcAddress
// Kernel32.dll base address
// essa
'// Remove 'a

// Proc
// Exit
"// "ExitProcess
// Kernel32.dll base address
// execute GetProcAddress- In order to find the address of
//ExitProcess function

// Get ExitProcess Function
add esp, 0xc
pop edx
pop ebp
mov ecx, 0x61737365
push ecx
sub dword ptr[esp + 0x3], 0x61
push 0x636f7250
push 0x74697845
push esp
push ebx
call edx

שלב שני ואחרון בתוכנית  -הקריאה לפונקציה ExitProcess

הגענו לשלב האחרון בכתיבת ה shellcode-שלנו .נבצע ניקוי למחסנית מהפונקציה הקודמת וכל מה
שנותר הוא להכניס את הפרמטר לפונקציה  ExitProcessולקרוא לה .הפונקציה  ExitProcessמקבלת

פרמטר אחד והוא קוד סיום הפונקציה.

הקוד שלנו יראה כך:
// Clean the stack
// ecx = 0

// Return code = 0
// ExitProcess
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// ExitProcess
add esp, 0x14
xor ecx, ecx
push ecx
call eax
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המרת הקוד
כתבנו את הקוד שלנו באסמבלי .השלב האחרון הוא להמיר אותו למחרוזת של תווים בהקסה דצימלי

ולוודא את תקינותו.ישנן מספר דרכים להמיר קוד מאסמבלי להקסה דצימלי ,אני אציג שלושה.

IDA

ניתן לפתוח את התוכנית שלנו ב ,IDA-להגדיר הצגה של ה ,OPCODES-זאת באמצעות בחירת הלשונית

 ,optionsב General-ושם לשנות את בחירת  Number of opcode bytesל .8-לאחר מכן יש להעתיק את

ה opcodes-הרצויים למחרוזת של תווים לפי פורמט  shellcodeמתאים.

CFF Explorer

דרך נוספת היא באמצעות התוכנה  .CFF Explorerניתן לטעון את התוכנית שלנו אליה ובמעבר ללשונית
 Hex Editorנראה את כלל הקוד בהקסה דצימלי .משם ניקח את קטע הקוד הספציפי המתאים לנו ונסדר

אותו במחרוזת לפי פורמט ה shellcode-המתאים.

אתרי אינטרנט

ישנם אתרים רבים חינמיים אשר עוזרים בביצוע המרת הקוד .אתר מאוד נוח שנתקלתי בו נמצא בכתובת:

https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly

האתר מבצע את ההמרה של הקוד באופן מאוד יעיל ומהיר בלי להתאמץ כלל .מכניסים את קוד האסמבלי
שלנו והפלט הוא המחרוזת בפורמט המתאים של התווים בהקסה דצימלי.

תקינות הshellcode-
זהו ה shellcode-שלנו:

"\x31\xC9\x64\x8B\x41\x30\x8B\x40\x0C\x8B\x70\x14\xAD\x96\xAD\x8B\x58\x10\x8B\x53\x
\3C\x01\xDA\x8B\x52\x78\x01\xDA\x8B\x72\x20\x01\xDE\x31\xC9\x41\xAD\x01\xD8\x81\x38
x47\x65\x74\x50\x75\xF4\x81\x78\x04\x72\x6F\x63\x41\x75\xEB\x81\x78\x08\x64\x64\x72
\x65\x75\xE2\x8B\x72\x24\x01\xDE\x66\x8B\x0C\x4E\x49\x8B\x72\x1C\x01\xDE\x8B\x14\x8
E\x01\xDA\x31\xC9\x53\x52\x51\x68\x78\x65\x63\x61\x83\x6C\x24\x03\x61\x68\x57\x69\x
\6E\x45\x54\x53\xFF\xD2\x83\xC4\x0C\x31\xC9\x51\x68\x2E\x65\x78\x65\x68\x63\x61\x6C
x63\x6A\x05\x8D\x4C\x24\x04\x51\xFF\xD0\x83\xC4\x0C\x5A\x5D\xB9\x65\x73\x73\x61\x51
\x83\x6C\x24\x03\x61\x68\x50\x72\x6F\x63\x68\x45\x78\x69\x74\x54\x53\xFF\xD2\x83\xC
"4\x14\x31\xC9\x51\xFF\xD0

לפני שנזריק את ה shellcode-שלנו באפליקציה שבה מצאנו חולשה ,יש לבדוק את תקינותו .ניתן לעשות
זאת באמצעות תכנית פשוטה ב C-אשר תיקח את ה shellcode-שלנו ותנסה להריץ אותו.
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התכנית תראה כך:

נריץ את התוכנית לבדיקת תקינות ה shellcode-ותנחשו מה התוצאה שתתקבל 

גליון  ,82מאי 2017

Windows Shellcoding
www.DigitalWhisper.co.il

29

סיכום
לכתיבת  shellcodeיש אמנם עקרונות רבים ,אך ברגע שמבינים את אופן הפעולה לכתיבת הshellcode-

הכולל הבנה של המבנים בזיכרון ,ועם הצלחתנו לממש את הפונקציה  GetProcAddressבעצמנו ,אין דבר
שיכול לעצור אותנו .עם קצת יצירתיות נוכל ליישם כל דבר.

חשוב לזכור שבכל מימוש פונקציה אנחנו הם אלה שאחראיים להבאת הפרמטרים המתאימים ולניקוי
המחסנית לאחר מכן .כמובן שיש תמיד לזכור את חוקי כתיבת ה shellcode-על מנת שמה שנכתוב יהיה

הטוב ביותר.

כתיבת  shellcodeהיא עולם ומלואו ותמיד יש מקום להתפתח .אני ממליצה שלפני הכתיבה תתכננו מה
אתם רוצים להשיג ותפרקו את הקוד לשלבים ,כך תוכלו לקבל תוצאות אופטימליות.

בהצלחה לכולם בכתיבה ולכל שאלה ,בעיה או הערה אשמח שתפנו אלי דרך המייל:

21nir21@gmail.com

ביבליוגרפיה
כלל מבני האובייקטים בזיכרון ניתן למצוא באתר של https://msdn.microsoft.com - msdn ,Microsoft

המרת  Assemblyלמחרוזת בhttps://defuse.ca/online-x86-assembler.htm - Hex-

מאמר מעמיק על פורמט https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms809762.aspx - PE
Linux System Calls table - http://shell-storm.org/shellcode/files/syscalls.html

Shellcode tutorial by Steve Hanna - http://www.vividmachines.com/shellcode/shellcode.html
Export Directory -http://resources.infosecinstitute.com/the-export-directory/
Epilogue & Prologue -https://en.wikipedia.org/wiki/Function_prologue
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