
                                                                                               

 
 
 

Process Doppelgänging 
 מאת עמרי משגב

 

 הקדמה 

Process Doppelgänging  הינה טכניקתevasion  חדשה במערכת ההפעלהWindows המאפשרת להריץ ,

מטרת שיטה זו היא לאפשר הרצת קוד שלא  .Process Hollowing-קוד בתוך תהליך חדש בצורה דומה ל

( וכלי פורניזקה בזמן AV/NGAVיזוהה במוצרי הגנה הסורקים קבצים בזמן הגישה אליהם ובזמן אמת )

 NTFSחקירת זיכרון. השיטה מתבססת במולאה על יכולות ופונקציות ליגיטמיות של מערכת ההפעלה כגון 

Transactions. 

khat Blac-ב 2017ופורסם בדצמבר  enSiloמחברת  יוג'ין קוגןו טל ליברמן, עמרי משגבהמחקר בוצע ע"י 

Europe. 

במאמר זה נסקור מספר שיטות הזרקת קוד הקיימות היום, נדון כיצד מגנוני אבטחה הסורקים קבצים 

 עובדים, נפרט את השלבים במימוש הטכניקה וכן, נסביר כיצד ניתן להתגונן בפניה.

 

Code Injection 

הזרקת קוד הינה פעולה של הכנסת קוד לתוכנה באופן לא צפוי עבורה במטרה שהיא תריץ אותו. הזרקת 

קוד משמשת לכל שינוי של פונקציונאליות התוכנית ולאו דווקא למטרות זדוניות. עבור תוקף, מדובר 

ישנן מספר לאחר שכבר שהצליח להריץ קוד כלשהו על המחשב הנתקף.  -, קרי Post Infectionביכולת 

 סיבות שבגללן התוקף יבחר להשתמש בהזרקות קוד:

 :לאחר ניצול חולשה ב שרידות-Process אחד נרצה לעבור ל-Process  שפחות סביר שיסגר, למשל בין

Word ל-Explorerהזרקת קוד ל .--Process ים קריטים, דוגמתlsass ו-csrssתקשה על ניקוי וטיפול ב ,-

malware ולה לא נכונה עליהם כמו סגירת הכיוון שביצוע פע-Process  עלולה לגרום לקריסת מערכת

 ההפעלה.
 

http://www.linkedin.com/in/omri-misgav
http://twitter.com/Tal_Liberman
http://www.linkedin.com/in/koganeugene
http://www.ensilo.com/
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  התחמקות והסתרה: פתרונות הגנה מסורתיים בודקים רק את תוכן הקבצים על הדיסק ומאפשרים

לא תיחסם  80ביצוע פעולות מסויימות רק לתוכנות ספציפיות. למשל, תקשורת אל האינטרנט בפורט 

 של הדפדפן. process-עמדת הקצה אם היא תתבצע מהב firewall-ע"י ה

  גישה ושינוי מידע: ישנו מידע הזמין רק במסגרתcontext מסויים כמו ה-desktop  שלsession  ,מסויים

נגיש ברמת חשבון המשתמש על המחשב או שמידע נמצא רק  DPAPIמידע המוצפן בעזרת פונקציות 

 (.MitB1בזיכרון של תוכנה מסויימת )ע"ע 

 נסתכל על הדרך הבסיסית ביותר לביצוע הזרקת קוד:

 .Process-ל handleכדי להשיג  OpenProcessהיעד: למשל בעזרת Process -גישה ל .1

-עבור הקצאת זכרון ב VirtualAllocEx-הקצאת זיכרון שממנו ירוץ הקוד: לדוגמא בעזרת קריאה ל .2

Process .היעד שישמש אותנו להרצת הקוד 

 נכתוב לזכרון שהקצנו. WriteProcessMemoryכתיבת הקוד: בעזרת הפונקציה  .3

 .CreateRemoteThread-היעד ע"י שימוש ב Process-חדש ב threadהרצה: יצירת  .4

 

 שיטות מתקדמות

-ו GhostWriting2 ,AtomBombing3 ,PowerLoader4במהלך השנים פרוסמו שיטות נוספות להזרקת קוד: 

PowerLoaderEx5 ,PROPagate6  ועוד. שיטות אלו מציעות מימושים הרותמים מנגנונים שונים במערכת

שציינו, על מנת לחמוק מזיהוי ע"י פתרונות הגנה, אך סדר  APIההפעלה ולא משתמשים באותם פונקציות 

 הפעולות נשאר זהה בעיקרו.

Reflective Loading 

הקוד עצמו בד"כ קטן ומינימלי וצריך לבנות אותו בעוד שבעזרת השיטות שהזכרנו עד כה ניתן להריץ קוד, 

במיוחד כך שיעבוד תחת השיטה הספציפית בה משתמשים. כאשר משתמשים בסביבת פיתוח רגילה 

. לקבצים אלו ישנם PEבפורמט  executableאו  DLLהתוצר הסופי לאחר תהליך הקימפול הוא קובץ 

כאשר בד"כ  relocations-ו importsשלהם כמו מאפיינים שונים שצריך לדאוג לטפל בהם טרם ההרצה 

 של מערכת ההפעלה הוא זה שמטפל בהם. loader-כלל ה

Reflective Loading קובץ של הזרקה הינה PE את שמחליף קטן קוד חלק אותו עם ביחד לזכרון בשלומותו 

 .PE-ה של התקינה הרצתו להמשך הנדרשים בשלבים לטפל אחראי והוא ההפעלה מערכת של loader-ה

                                                           
 

1 https://attack.mitre.org/wiki/Technique/T1185W 
2 http://blog.txipinet.com/2007/04/05/69-a-paradox-writing-to-another-process-without-openning-it-nor-actually-writing-to-it/ 
3 https://breakingmalware.com/injection-techniques/atombombing-brand-new-code-injection-for-windows 
4 https://www.malwaretech.com/2013/08/powerloader-injection-something-truly.html 
5 https://www.slideshare.net/enSilo/injection-on-steroids-codeless-code-injection-and-0day-techniques 
6 http://www.hexacorn.com/blog/2017/10/26/propagate-a-new-code-injection-trick/ 
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Process Hollowing 

לגיטימי ע"י החלפת תוכנו המקורי בזכרון בלבד כך שהוא מהווה  Process-שיטה להרצת קוד זדוני כ

הבסיסי  7מעטפת תמימה עבור הסתרת הקוד מפני המשתמש ומוצרי הגנה שונים. נסתכל על המימוש

 הבא:

CreateProcess("svchost.exe", ..., CREATE_SUSPENDED, ...); 

NtUnmapViewOfSection(...); 

VirtualAllocEx(..., PAGE_EXECUTE_READWRITE, ...); 

For each section: 

    WriteProcessMemory(..., EVIL_EXE, ...); 

Relocate Image 

Set base address in PEB 

SetThreadContext(...); 

ResumeThread(...); 

 ישנן מספר בעיות במצב הקיים:

 המימוש המוצע יגרום לכך שכל הזיכרון של ה-image  יהיהRWX מצב זה ניתן לזיהוי בצורה מאוד .

 פשוטה במגוון דרכים שונות.

  גם אם עבור כלsection מה-PE  נקצה זכרון בעלpage protection  מתאים כאשר נבחן את הרשומה

 =! image (VadType-י ליהיה חסר מיפוETHREAD.Win32StartAddres -המתאימה ל VAD tree-ב

VadImageMapבנוסף, מצב שבו ה .)-main executable .אינו ממופה כלל לקובץ הוא גם חשוד מאוד 

 בהחלפת ה-image על ידי מיפוי מחדש כ-data הרשומה ב-VAD עדיין תראה כי המיפוי אינו ל-image. 

 במיפוי מחדש כ-image :עדיין יהיה ניתן לזהות בקלות את ההבדלים בין 

o ה-entry point לכתובת ההתחלה של ה-thread main (ETHREAD.Win32StartAddress8.) 

o ה-FILE_OBJECT המקושר ל-process (EPROCESS.ImageFilePointerלזה הממופה ב )-VAD 

(VAD(ETHREAD.Win32StartAddress).Subsection.ControlArea.FilePointer *.) 

 

 מחשבה קדימה

גם בשיטה הזו כבר לא ממש טוב להשתמש ובשיטות ההזרקה הקודמות הקוד בזיכרון יופיע במקומות 

 שלא מצפים להם בד"כ ויהיה חסר מיפוי לקובץ.

פתור את הבעיות הללו? כיצד אפשר יהיה ליצור מיפוי אם כך, אנחנו צריכים לחשוב על פתרון חדש. כיצד נ

סורקים קבצים! לכן,  Anti-Virus(? אבל מוצרי הגנה כמו filelessלקובץ בלי שהוא באמת יהיה קיים )

 נצטרך להבין תחילה כיצד הם בדיוק עובדים.

                                                           
 

7 http://www.autosectools.com/process-hollowing.pdf 
 Digital Whisper-שהוצג בעבר ב Threadmap-בדומה ל  8
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AV Scanners 

 עליהם את הדעת:כאשר ניגשים לפתח מנוע סריקת קבצים ישנם לא מעט אתגרים שצריך לתת 

 כיצד לפתוח את הקובץ לסריקה? האם פותחים את הקובץ מ-user-mode או מה-kernel כתוצאה ?

)במקרה שקיים(  file-system-ב path ,Id-לפי ה -מכך גם נשאלת השאלה של כיצד מזהים את קובץ 

 או האובייקט של מערכת ההפעלה?
 

  שינוי אינה פרקטית משום שהיא תגרור פגיעה מתי יש לבצע את הסריקה? סריקה מחדש לאחר כל

קשה בביצועי המערכת. סריקת הקובץ בגישה אליו, עוד לפני שהוא כלל מורץ, עלולה לפספס משום 

 שתוכנו ניתן לשינוי בין נקודות הזמן הללו.

 תו: שבהם ניתן לחסום את הרצ kernel-בבחינת ציר הזמן של הרצת קובץ יש מספר מקומות ב

 

1. Minifilter IRP_MJ_CREATE: 

-נוכל לראות את ה kernel debugger. בעזרת Processבפתיחת הקובץ, למשל כחלק מיצירת 

callstack :במצב זה 

AV Blocks here 

FLTMGR!FltpPerformPostCallbacks+0x2a5 

nt!ObOpenObjectByNameEx+0x1dd 

nt!IoCreateFileEx+0x115 

nt!NtCreateUserProcess+0x431 

-------------------- Kernel mode ---------------- 

ntdll!NtCreateUserProcess+0x14 

יכול לבצע את סריקת הקובץ ולא לאפשר את פתיחתו במידת הצורך. פעולת  AV-בנקודה הזו ה

( user-space-ו מאחר ממנו הקובץ יפתח שוב )אפיל thread-הסריקה עצמה יכולה להתבצע גם מ

ניתן יהיה לראות  AV-ובאותו זמן פעולת הפתיחה תחכה עד סיום הסריקה. עבור פתיחת הקובץ ע"י ה

callstack  :דומה לזה 

nt!ObpLookupObjectName+0x8b2 

nt!ObOpenObjectByNameEx+0x1dd 

FLTMGR!FltCreateFile+0x8d 

AV minifilter code here 

FLTMGR!FltpDispatch+0xe9 

nt!IopXxxControlFile+0xd9c 

nt!NtDeviceIoControlFile+0x56 

nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13 

  

Open 
file 

Create 
Section 

Mem 
Map 

Execute 

1 2 3 
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2. Minifilter IRP_MJ_ACQUIRE_FOR_SECTION_SYNCHRONIZATION: 

section9  הוא אובייקט המקשר בין זיכרון שממופה לקובץ לבין הקובץ עצמו. כחלק מהתהליך מיפוי

ובנקודה הזו תתקבל ההודעה על  file-system-קובץ לזכרון ישנן פעולת פנימיות שצריכות להתבצע ב

 :sectionהבא במהלך יצירה של  callstack-כך שהתהליך מתחיל. נוכל לראות את ה

AV Blocks here 

FLTMGR!FltpPerformPreCallbacks+0x2ea 

nt!FsRtlAcquireToCreateMappedSection+0x4e 

nt!FsRtlCreateSectionForDataScan+0xa6 

FLTMGR!FltCreateSectionForDataScan+0xec 

WdFilter!MpCreateSection+0x138 

יוביל  SEC_IMAGEשל  section .attribute-ל attributes-ו page protectionמגדירים  sectionביצירת 

 page protection-, גם כשהPAGE_EXECUTEיהיה בעל הרשאות  PEלכך שזיכרון המומפה לקובץ 

כך שבמצב שהקובץ הוא  callback-. העניין הוא שנתון זה אינו מועבר לPAGE_READONLY-הוגדר כ

PE לא ניתן לדעת האם הוא מיועד למיפוי כ-data או כ-executable . סריקת כלsection  שנוצר תוביל

 לפגיעה בביצועים.

 

3. process create notify routine  עבור(executables :)בלבד 

ים חדשים. החל -Processמערכת ההפעלה מאפשרת לדרייברים להירשם לקבלת הודעה על יצירת 

-כאשר משתמשים ב Process-ניתן גם לבטל את יצירת ה Vista SP1ממערכת ההפעלה 

ExsSetCreateProcessNotifyRoutineP ובמצב זה נראה את ה-callstack :הבא 

AV Blocks here 

nt!PspCallProcessNotifyRoutines+0x1cf 

nt!PspInsertThread+0x5ea 

nt!NtCreateUserProcess+0x8be 

-------------------- Kernel mode ---------------- 

ntdll!NtCreateUserProcess+0x14         

KERNEL32!CreateProcessWStub+0x53 
 
 

. כמו כן, process-של ה executable-יש לזכור כי באפשרות זו ניתן להשתמש רק עבור סריקה של ה

 מכיוון שהפעולות על הזכרון מתרחשות רק לאחר מכן. Process Hollowingבנקודה זו לא ניתן לזהות 

                                                           
 

9 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/section-objects-and-views 
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 בינייםסיכום 

-לפתח יכולת לסריקת קבצים אינה משימה פשוטה, ישנו איזון עדין מאוד בין ביצועים ליכולת כיסוי. ב

Windows  כמות הפעמים שפעולות פתיחה ומיפוי של קובץ קורות הינה גדולה מאוד ותדירה מאוד. מלבד

( x86 ,x64ת מעבד )(, ארכיטקטורו10עד  XP-זאת ישנו קושי נוסף בתמיכה במספר גרסאות שונות )מ

 (. ואם עד עכשיו זה לא היה מסובך מספיק...FAT ,NTFS ,Networkשונים ) file-systemומגוון 

 

Transactional NTFS 

)הנקרא גם  NTFS-, מיקרוסופט מספקת תמיכה במנגנון טרנזקציות מובנה בWindows Vista-החל מ

TxF10המנגנון מומש ב .)-NTFS דרייבר ב-kernel בלבד ואינו תומך בכונני רשת.  עבור דיסקים מקומיים

 .database11-העקרון מאחורי המנגנון דומה למנגנון הטרנקציות ב

TxF  נועד להקל על מפתחים ומנהלי רשת את התמודדות עם שגיאות ואת שימור שלמות הנתונים. המנגנון

, אם בעת התקנה או בעת עידכון לאחר מספר שינויי קבצים. למשל rollback-למעשה מפשט את פעולת ה

של תוכנה לאחר שכבר בוצעו מספר שינויים לקבצים קרתה תקלה לא צפויה שאינה מאפשרת את 

נרצה לבטלו. ניתן לעשות שימוש במנגנון גם במסגרת של  -השלמתו של התהליך בצורה טובה 

Distributed Transaction Coordinator (DTC)  בין מספר תוכנות שונות במחשב אחד או בין מספר

 מחשבים שונים.

 MSDN-ביט, ב 64-דרייבר ב NTFS-מהגודל של ה 30%-תופס בערך כ TxFעולה כי  2009-ב SDCמכנס 

-על הקבצים וה I/Oפעולות  22חדשות והפנקציונליות של  Win32 *Transacted() APIפונקציות  19ישנן 

API ה בשלהם הושפעו מתמיכ-TxFמיד כשמיקרוסופט שחררו את המנגנון הם הכריזו עליו כ .-

deprecated  כמו שבד"כ קורה לדברים שעושים להם( אולם הוא עדיין בשימוש היוםdeprecateב )-

Windows Update ,11 .שנים אחרי 

  

                                                           
 

10 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363764(v=vs.85).aspx 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Database_transaction 
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 TxF-שימוש ב

הרלוונטי.  API-חייבות לעשות זאת בצורה מפורשת ע"י שימוש ב TxF-תוכנות אשר רוצות להשתמש ב

 נסתכל על קטע הקוד הבא לדוגמא:

HANDLE hTransaction = CreateTransaction(NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, NULL); 

HANDLE hFile = CreateFileTransacted(FILE_NAME, ..., hTransaction); 

WriteFile(hFile); 

CloseHandle(hFile); 

CommitTransaction(hTransaction); 

CloseHandle(hTransaction); 

תיצור קובץ במסגרת  CreateFileTransactedניצור טרנזקציה חדשה.  CreateTransactionבעזרת 

הטרנזקציה שיצרנו, ואם הקובץ כבר קיים בדיסק התוכן שלו יהיה נגיש במסגרת הטרנזקציה. עד הקריאה 

הקובץ והשינוים שביצענו עליו יהיו קיימים רק בתוך הטרנזקציה ואף אחד לא יהיה CommitTransaction -ל

לא נראה  Explorer-יכול להשתמש בו מחוצה לה, כך שגם אם נפתח את התיקייה שבו יצרנו את הקובץ ב

במסגרת  לטרנזקציה. על מנת לבטל את כל הפעולות שבוצעו commit-שהוא קיים עד לאחר ביצוע ה

 . RollbackTransaction)(-הטרנזקציה ניתן להשתמש ב

 של טרנזקציה. context-המקבלת נתיב לקובץ ישנה גרסא של פונקציה אשר פועלת ב APIלכל פונקצית 

 

Windows Process Loader 

נראה כי המימוש של  Windows 10-ל Windows XPבין  Kernel32!CreateProcessWכאשר מסתכלים על 

או  ntoskrnl-ל kernel32-אותה הפונקציה השתנה לחלוטין. בדיקה מעמיקה יותר תראה שהמימוש עבר מ

נהפכה user-space -ובאופן אירוני הפונקציה ב kernel-ל user-space-במילים אחרות המימוש עבר מ

 לארוכה יותר.

חות לטובת המטרה שלנו, רק שפונקצית ניתן לראות בהמשך כי מרבית השלבים נשארו זהים, לפ

מקבלת  NtCreateProcessEx. בעוד NtCreateUserProcess-הוחלפה ב NtCreateProcessExהמערכת 

handle ל-section  .הפונקציה החדשה מקבלת נתיב לקובץNtCreateProcessEx  עדיין זמינה ומשמשת

 Windowsלא קיים יותר לאחר  user-space-אך כל קוד המעטפת שהיה ב minimal processכעת ליצירת 

XP .ונצטרך לממש אותו בעצמנו 
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Windows XP: 

• CreateProcessW 

• CreateProcessInternalW 

• NtOpenFile - Open image file 

• NtCreateSection - Create section from opened image file 

• NtCreateProcessEx - Create process from section  

• PspCreateProcess - Actually create the process 

• ObCreateObject - Create the EPROCESS object 

• Add process to list of processes 

• BasePushProcessParameters - Copy process parameters 

• RtlCreateProcessParameters - Create process parameters 

• NtAllocateVirtualMemory - Allocate memory for process parameters 

• NtWriteVirtualMemory - Copy process parameters to allocated 

memory 

• NtWriteVirtualMemory - Write address to PEB.ProcessParameters 

• RtlDestroyProcessParameters - Destroy process parameters 

• BaseCreateStack - Create Stack for process 

• NtCreateThread - Create main thread 

• NtResumeThread - Resume main thread 

  

Kernel 
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Windows 10: 

• CreateProcessW 

• CreateProcessInternalW 

• BasepCreateProcessParameters - Create process parameters 

• RtlCreateProcessParametersEx - Create process parameters 

• NtCreateUserProcess - Create process from file 

• PspBuildCreateProcessContext - Build create process context 

• IoCreateFileEx - Open image file 

• MmCreateSpecialImageSection - Create section from image file 

• PspCaptureProcessParams - Copy process parameters from user mode 

• PspAllocateProcess - Create process from section  

• ObCreateObject - Create EPROCESS object 

• MmCreatePeb - Create PEB for process 

• PspSetupUserProcessAddressSpace - Allocate and copy 

process 

• KeStackAttachProcess - Attach to process memory 

• ZwAllocateVirtualMemory - Allocate memory for process 

parameters 

• PspCopyAndFixupParameters - Copy process parameters 

to process 

• Memcpy 

• Set PEB.ProcessParameters 

• KiUnstackDetachProcess - Detach from process memory 

• PspAllocateThread - Create thread 

• PspInsetProcess - Insert process to list of processes 

• PspInsertThread - Insert thread to list of threads 

• PspDeleteCreateProcessContext - Delete process create context 

• RtlDestroyProcessParameters - Delete process parameters 

• NtResumeThread - Start main thread  

  

Kernel 
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Process Doppelgänging 

לגיטימי וללא שימוש  Processשנרצה בתור  executableהמטרה שלנו היא לטעון ולהריץ כל קובץ 

 :Process Hollowing-חשודות בהן משתמשים ב APIבפונקציות 

 NtUnmapViewOfSection 

 VirtualProtectEx 

 SetThreadContext 

כלל לא יצליח לסרוק את הקבצים או לכל היותר הקבצים יסרקו רק כשהם  AV-לשם כך נצטרך גם ש

 הקיימים היום לא יצליחו לזהות אותנו. forensics-"נקיים". נרצה גם שכלי ה

 שלבים: 4-נחלק את השיטה ל

1. Transact -  שינויexecutable .לגיטימי לזדוני 

שדרישת הקדם היחידה היא לפתוח  נפתח קובץ לגיטימי קיים בתוך טרנזקציה חדשה. יש לשים לב

 את הקובץ עם הרשאת כתיבה.

hTransaction = CreateTransaction(...); 

hTransactedFile = CreateFileTransacted("svchost.exe", GENERIC_WRITE |  

GENERIC_READ, ..., hTransaction, ...); 

WriteFile(hTransactedFile, MALICIOUS_EXE_BUFFER, ...); 

 
2. Load - טעינת ה-executable .הזדוני לזכרון 

NtCreateSection(&hSection, ..., PAGE_READONLY, SEC_IMAGE,  

hTransactedFile); 
 

הזדוני שלנו ותוכנו יטען לזכרון אך המיפוי לזכרון  executable-שנוצר יפנה ל section-בנקודה זו, ה

 .Process-עצמו יעשה רק בהמשך בעת יצירת ה
 

3. Rollback - שיחזור ה-executable .הלגיטימי 

RollbackTransaction(hTransaction); 
 

 על הטרנזקציה למעשה מונע מהשינויים שעשינו להישמר על הדיסק בצורה כלשהי. rollbackביצוע 
 

4. Animate - להפיח בDoppelgänger- .חיים 

 -. נדרש לטפל גם ביצירת הmain thread-וה Process-בשלב זה ניצור את האובקייטים של ה

RTL_USER_PROCESS_PARAMETERS12 כחלק מה(-PEB מבנה זה אינו מתועד לחלוטין ומחזיק .)

נתונים הנדרשים ע"י חלקים שונים של מערכת ההפעלה כמו הנתיב לתיקייה הנוכחית, משתני סביבה 

 וכו'. 

  

                                                           
 

12 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa813741(v=vs.85).aspx 
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 user-space-של מערכת ההפעלה ב loader-ב UserProcessParameters-ללא אתחול תקין של ה

 עוד לפני תחילת הריצה התקינה שלו. process-תהיה שגיאה שתוביל לקריסת ה

NtCreateProcessEx(&hProcess, ..., hSection, ...); 

RtlCreateProcessParametersEx(&ProcessParams, ...); 

VirtualAllocEx(hProcess, &RemoteProcessParams, ..., PAGE_READWRITE); 

WriteProcessMemory(hProcess, RemoteProcessParams, ProcessParams, ...); 

WriteProcessMemory(hProcess, RemotePeb.ProcessParameters,  

&RemoteProcessParams, ...); 

NtCreateThreadEx(&hThread, ..., hProcess, MALICIOUS_EXE_ENTRYPOINT,  

...); 

NtResumeThread(hThread, ...); 

Mitigation ב-TH2 

התוצאה הייתה  Windows 10הכל עבר בהצלחה אך בניסיון ההרצה הראשון על  Windows 7בהרצה על 

BSODמהעדכון הראשון ל .-Windows 10 (Threshold 2 במימוש הפונציקה )NtCreateProcessEx  ישנו

NULL pointer dereference ע"י  13לראשונה, שדווחJames Forshaw. 

ששוחררה  Windows 10 (Fall Creators Update)מיקרוסופט תיקנה את הבאג בגרסא עדכנית ביותר של 

פתרון אפשרי במספר המצומצם של הגרסאות הבעיתיות  בנובמבר כך שהשיטה עובדת בצורה תקינה.

 (.VSM14)בין היתר משמש גם כבסיס עבור  minimal processהוא יצירת 

  

                                                           
 

13 https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=852 
14 https://blogs.technet.microsoft.com/ash/2016/03/02/windows-10-device-guard-and-credential-guard-demystified/ 
    https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/mt809132(v=vs.85).aspx 
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 השלכות על מוצרי אבטחה

כחלק מניסיון להבין עד כמה הטכניקה אפקטיבית בעולם האמיתי ערכנו בדיקה כנגד מספר משמעותי של 

 המובילים בשוק. anti-virusמוצרי 

 גרסאת מערכת הפעלה מוצר

Windows Defender Windows 10 

AVG Internet Security Windows 10 

Bitdefender Windows 10 

ESET NOD 32 Windows 10 

Qihoo 360 Windows 10 

Symantec Endpoint Protection 12 & 14 Windows 7 SP1 

Kaspersky Endpoint Security 10 Windows 7 SP1 

Kaspersky Antivirus 18 Windows 7 SP1 

McAfee VSE 8.8 Patch 6 Windows 7 SP1 

Panda Windows 8.1 

Avast Windows 8.1 

 

מזהה את הקבצים  on-access scan-כל מוצר נבדק לאחר ביצוע עדכון חתימות ולאחר שנבדק כי מנגנון ה

שמזוהה ע"י כל אותם היצרנים נעשו גם הרצות של מספר  mimikatzהנגועים כמצופה. מלבד הרצת הכלי 

malware-ים המזוההים ע"י אותם מוצרי ה-AV. 

שנבדקו אינם מצליחים לזהות אף לא אחד מן הקבצים הזדוניים בעת שהם הורצו נמצא כי כלל המוצרים 

 בעזרת הטכניקה שתוארה לעיל.
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 זיהוי ומניעה

Real-time 

תוך שימוש  Processעל יצירת  callback-כדי לזהות שימוש בטכניקה את סריקת הקובץ ניתן לבצע בעת ה

המסופק בעת הזו ע"י מערכת ההפעלה שכן דרכו תתאפשר גישה לתוכנו העדכני ביותר.  FILE_OBJECT-ב

 ...Process-בכל מקרה של שגיאה ניתן לחסום את המשך יצירת ה

, הינה בעייתית מאוד כיוון שהדבר image sectionולא רק  data sectionשנוצר, גם  sectionסריקה של כל 

 יגרור פגיעה משמעותית בביצועים.

Forensics 

ערכו של  EPROCESS-המקושר ל FILE_OBJECTשל זכרון ניתן לבדוק האם באובייקט  dumpבזמן חקירת 

. פרט זה מצביע על כך שהקובץ נפתח במוקר עם הרשאות כתיבה, מה TRUEהינו  WriteAccessהשדה 

ניתן לבדוק גם אם השדה  Windows 10-של מערכת ההפעלה. ב loader-שלא נעשה ע"י ה

ImageFilePointer ב-EPROCESS  הואNULL משום שמקרה זה הוא תוצר לוואי של השימוש בפונקציה ,

NtCreateProcessEx  ליצירתprocess- ים תחתWin32 Subsystem. 

 

 סיכום

החדש שיווצר יראה כאחד שהינו לגיטימי  Process-ה Process Doppelänging-כתוצאה משימוש ב

יהיה ממופה בצורה נכונה לקובץ בדיסק. כמו כן, היעדר של קוד לא  -Processלחלוטין. ככזה, הקוד של ה

-ממופה משפר את היכולת לחמוק מפתרונות אבטחה מודרניים שבדרך כלל מחפשים זאת. מכיוון שה

process  נוצר בצורה הנראת זהה לכלProcess רגיל, אין צורך ב-loader דה שהיעודיי עקב העוב-loader 

 Process-של מערכת ההפעלה עצמו הוא חלק מהתהליך גם במיפוי הקוד לזיכרון.. בחקירת זכרון, ה

 .Volatilityשנוצר לא יזוהה ע"י כלי פורנזיקה דוגמת 

משום שבפועל לא משונה או נשמר באמת  fileless-הופך את הטכניקה ל NTFS transactions-שימוש ב

תרון נוסף הוא במקרה של קריסה בזמן הריצה לא ישאירו עקבות כיוון שברירת שום קובץ על הדיסק. י

 שידאג לנקות את כל הפעולות שטרם נשמרו. rollbackהמחדל בעת סגירת טרנזקציה היא לבצע 

והאפקטיביות שלה מוכחת לאור התוצאה שכל  Vista-החל מ Windowsהטכניקה מתאימה לכלל גרסאות 

 שנבדקו. AV-מוצרי ה

 

 


