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StackBombing - Next Gen Process Injection 

Technique 

 אלון מזור מאת

 

 הקדמה

עולם אבטחת המידע בשנים האחרונות כמו שאנחנו מכירים אותו, משמש כקרקע פורייה למלחמה הבלתי 

ה המגנים. ממש חתול ועכבר, כך שעבור כל מנגנון הגנה כזה או 'ה התוקפים לחבר'פוסקת בין החבר

 מתישהו יימצא מישהו מוצלח ומוכשר שהצליח לעקוף אותה.אחר, 

שנקראת  Microsoftואיך אפשר שלא לתת את הדוגמא הטובה ביותר לכך, המכונית המשוריינת של 

Windows 10 ,שכבר מזמן הוכיחה עצמה כמערכת הפעלה בין היותר מאובטחות הקיימות היום בשוק ?

 צברו עם השנים. Microsoft-רב שוזאת הודות ללקחים הרבים וגם לניסיון ה

כוללת בתוכה פיצ'רים ושיטות רבות, עליהן אפרט בהמשך, שכל מטרתן היא למנוע  Windows 10אותה 

 הזרקת קוד זדוני אל תוך תהליך מסוים במערכת. 

StackBombing  היא טכניקה חדישה ומורכבת מאוד להזרקת קוד בצורה מורכבת ושקטה, תוך שימוש

-לגיטימי לחלוטין מצד המשתמש. טכניקה זו עוקפת בהצלחה את כלל מנגנוני ההגנה הקיימים נכון ל

Windows 10 1909. 

מחולקת לגרסאות, כאשר כל חצי שנה בערך יוצא לעולם עדכון גרסה  Windowsמערכת ההפעלה 

משמעותי המוסיף למערכת ההפעלה עוד פיצ'רים, ממשקים, ומנגנוני הגנה. מה שמעניין כאן הוא 

. שכן בכל אחת Windowsההתאמה של שיטת התקיפה, ובמקרה שלנו ההזרקה של הקוד לכל גרסה של 

 נפגוש מכשולים ואתגרים אחרים.

ם הקטנים ומעבר אחר כל שלב במהלך הכתיבה אני אספק הסבר מעמיק על השיטה, הכולל ירידה לפרטי

בה, היכרות עם מנגנוני ההגנה ש"מפחידים" אותנו בדרך, ובסופו אתן דגש על מה אנחנו עוד עתידים 

  ועל איך זה ישפיע על הזרקות הקוד העתידיות. Windows 10-לראות בהמשך צמיחת יכולות ההגנה ב

טכנולוגיים כאלה ואחרים, על חלקם אני  בנוסף, אני אתריע מראש כי במהלך המאמר תפגשו המון מונחים

ארחיב ועל חלקם לא כדי לשמור על מסגרת המאמר. תרגישו חופשיים לחפש באינטרנט במידה ומונח 

 לא כתוב כאן משהו שלא תמצאו בחיפוש הראשון בגוגל. -מסוים לא מובן, אחרי הכל 
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יעילה. עידוד חשיבה מחקרית מטרת המאמר היא חשיפה של הקורא לשיטה מורכבת ובו זמנית שמישה ו

 של מערכת הפעלה זה לא מהלך מפחיד כמו שנוהגים לחשוב. Internals-והבנה שירידה ל

 רקע

, Windows-הכל התחיל מתוך הזמנה להרצאה בתל אביב שהנושא שלה הוא הזרקות קוד לתהליכים ב

הזו. כאשר יצאתי  חוקרים ישראלים שאחראיים על המחקר שהוביל לגילוי הטכניקה 2המרצים היו 

מתוך כל השיטות המאוד מיוחדות שהוצגו שם, הייתה אחת שלא  -מההרצאה הזו, נשארתי קצת מבולבל 

 ממש הבנתי איך היא עובדת.

הבעיה היא שלא ממש זכרתי איך קראו לה. אז אחרי כמה חיפושים בעקבות החומרים שאותם החוקרים 

הם קראו לה. שיטה מדהימה שעוקפת  StackBombingמצאתי את השיטה המדוברת.  -הציגו באותו היום 

תיבה בזמן הכ Windows (Windows build 1909 את כל מנגנוני ההגנה הקיימים כיום במערכות ההפעלה

 הנוכחי(. 

הסימפליסטי שאותם  -PoCשהמטרה שלו: לקחת את ה -כאן אפשר להגיד שהתחלתי את המחקר שלי 

שממש יאפשר  -הרבה יותר שמיש  -Scaleהחוקרים כתבו בכדי להוכיח את היכולת של השיטה הזו ל

 למשתמש בשיטה הזו לכתוב קטע קוד אותו הוא ירצה להזריק באמצעותה.

בנוסף לכל הקוד  שהם סיפקו, -PoCאת ה .יניהם, ממליץ בחום לקרוא את המחקר שלהםלכל הסקרנים למ

 .אצרף כלינקים בסוף המאמר שלי שיוצג כאן,

 מאמר זה דורש מהקורא היכרות ושליטה מצד הקורא במספר נושאים:הערה: 

 Windows API 

 x64 Assembly 

 C/C++ 

 מבנה ה-PE ב-Windows. 
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 ?StackBombingאז מה זה בעצם 

 ROPולאחר מכן כתיבה של  Alertable stateכקורבנות מתאימים, ניצול של  -threadבחירה של תהליך ו

chain  אל תוך אזור לא משומש במחסנית של התהליך. אותהROP chain משתלטת על הריצה של ה-

threadולאחר שהיא מסיימת לרוץ היא "מיישרת" את המחסנית בחזרה וה ,-thread  חוזר לריצה הרגילה

 שלו מבלי לפגוע בה.

אז נאמרו כאן הרבה דברים יפים, אבל מה באמת קורה מאחורי הקלעים? ולמה לעזאזל צריך לעשות את 

כל זה בשביל להזריק קוד לתהליך? הרי כולם מכירים את שיטות ההזרקה המוכרות עם 

CreateRemoteThread ו-APC Injectionלבצע , או אפילו לעלות שלב וReflective Injection התשובה .

 לשאלה הזו מגיעה בהסבר הבא.

 

 מה מונע מאיתנו להשתמש בשיטות מוכרות?

מושבע, אז ממש רגע  Windowsכמובן שנקודת ההנחה היא שלא כל קורא של המאמר הזה הוא חוקר 

 אסביר למה בכלל צריך אותה ומה השימוש בה. -לפני שנכנס לשיטה עצמה 

וכנראה שהם גם יהיו  Windows 10בעולם שבו אנו נמצאים כיום, בו לכולם )בתקווה( יש כבר מחשבי 

(, קיימים מנגנונים הגנתיים רבים. כל מי שקרא על אקספלויטציה או (64bit x86-64מעבד  בארכיטקטורת

 במקומם מונח. , שני מנגנוני הגנה שכבודםASLR-ו DEPמיטיגציה בעשור האחרון כנראה שמע את השמות 

הביאה לעולם  DEPאמנם הם הקשו לא מעט על תוקפים אך הם גם התגלו כלא כל כך יעילים עם הזמן. 

גרמה לפיתוח  ASLR-( שעליהן ארחיב בהמשך, וROP) return-oriented-programmingתקיפות מבוססות 

 שעליהן אני לא ארחיב, אך מוזמנים לקרוא בעצמכם. heap spraysשל 

Windows 10 חשפה אותנו לכמה מנגנונים חדשים שנכנסו כבר באחד ה-Builds  הראשונים שלה. אנחנו

 .נתייחס לכמה מהם

 

)CFG( Guard Flow Control 

מנגנון זה נועד כדי למנוע השמשה של חולשות השחתת זיכרון. הוא יוחל על כל תהליך רק במידה והוא 

הוא יוצר  -במערכת, כאשר עבור התהליך שהוא רץ בו  per-processפועל  CFGקומפל עם הגדרה לכך. 

bitmap פעולה שמבצע ה( בטעינה שלו לזיכרון-Loader  אותו .)עצמוbitmap  מכיל את כל הכתובות

. כלומר, בכל פעם שהתהליך יבצע קריאה לכתובת indirect-callsה"חוקיות" אליהן יכול התהליך לבצע 

 שהיא איננה כתובת אבסולוטית.
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 לדוגמא: 

 

היא קריאה לכתובת שהיא אינה אבסולוטית. ההנחה היא שכל כתובת לא מוחלטת  "call esi"הפקודה 

ומוודא  -שכזו  callמבצע דגימה של כל פקודת  CFGיכולה להשתנות ולהיכתב מחדש בידי תוקף, ועל כן 

 הכתובות החוקיות. של bitmapמכיל( נמצאת ב esiהכתובת שהאוגר  -שהכתובת שנקראת )במקרה שלנו 

 :guard_check_icall_אותה בדיקה מתבצעת באמצעות הקריאה לפונקציה 

 

 -, ולא "call esi"במידה והבדיקה בפונקציה הזו עוברת בהצלחה, הריצה ממשיכה ותתבצע הפקודה 

 התוכנית תעצור את ריצתה. תרשים המסביר את התהליך במלואו:
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Code Integrity Guard (CIG) 

עשו בו שימוש בין היתר כדי  Microsoft, אז Device Guard-מנגנון הגנה שבתחילת דרכו היה חלק מ

 Microsoft Edge. בהמשך הוא הוכנס גם אל תוך Windows 10-ב למנוע השחתה או זיוף של דרייברים

 וקצת אחרי זה אפשרו גם למפתחי תוכנות צד שלישי להשתמש בו.

או  Microsoft( שנחתמו על ידי dlls, binariesתטען אך ורק קוד ) CIG-תוכנה שהוגדרה להשתמש ב

Windows Store לא עוד  -לא מתאפשרת טעינה של כל ספרייה כזאת או אחרת. מה שאומר  -. כלומרDll 

Injections. 

Arbitrary Code Guard (ACG) 

מבטיח לנו שרק ספריות חתומות יטענו מהדיסק לזיכרון התהליך, הוא לא מספק לנו שום  CIG-בזמן ש

בזיכרון. שזה אומר, שתוקף יוכל בעצם לטעון קוד  Mappingאחריות על מצב הדפים שכבר נטענו ועברו 

 ריץ.זדוני באמצעות יצירה של דפים חדשים או שינוי של דפים קיימים כך שיכילו את הקוד שהוא רוצה לה

 , שכל מטרתו היא מניעה וזיהוי של:ACGהביאו לעולם את  Microsoftולכן 

 שינוי וכתיבה מחדש של קוד קיים )דפים המשוייכים ל-Code Segment לא יכולים להפוך ל-

Writable.) 

 כתיבה של קוד אל תוך ה-Data Segment ( והרצה שלו לאחר מכןdata לא יכול להפוך ל-code.) 

( Wמכיל את החוק הפשוט הבא: דף בזיכרון לא יכול להיות בעל הרשאות כתיבה ) ACGבכדי לאכוף זאת, 

 (.Xוהרצה )

 היה מונע: ACG-דוגמא של הזרקת קוד ש

   

 סיכום ביניים

אפשר לומר שכל אחד מהמנגנונים האלה מגן בגזרתו. אך ביחד נוצרת לנו מיטיגציה חזקה ומערכת 

שטח תקיפה מצומצם מאוד. כאשר מונעים ממך מלפעול בדרכים לא לגיטימיות, הפעלה מוקשחת, עם מ

 לפעול בדרכים לגיטימיות! -נשארה רק דרך אחת 

כל ההגנות האלה מונעות שליטה מרוחקת על תהליך, כתיבה אליו, או הרצה של קוד דרכו. ואנחנו בסך 

, Microsoftרות העבודה הטובה של הכל רצינו להזריק קוד. אז איך בכל זאת נצליח לעשות זאת, ולמ

 לעקוף את כל מנגנוני ההגנה האלה?

 אז נתחיל.
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StackBombing 

 APC: Asynchronousעובדת, נדבר קצת על  StackBombingקצת לפני שנצלול ממש לשלבים שלפיהם 

procedure callזהו מנגנון ב .-Windows סינכרוניות ב-שמאפשר לנו להריץ פונקציות א-context  של

thread .מסוים 

-, והוא ירוץ ברגע שהthread-של אותו ה APC queue-מסוים, הוא מצטרף ל thread-ל APCכשיוצרים 

thread  יכנס למצא שנקראAlertable state מצב בו הוא "מחכה" לפעולה מסוימת שתקרה, בין אם זה .

 תסיים לרוץ ובין אם זה לחכות לאובייקט מסוים. SleepEx(1000)שפונקציית 

 , והן:Alertable state-ל threadשמכניסות  Windows-פונקציות ב 5יש בסה"כ 

Function syscall in ntdll.dll Function 

NtDelayExecution SleepEx 

NtWaitForSingleObject WaitForSingleObjectEx 

NtWaitForMultipleObjects WaitForMultipleObjectsEx 

NtSignalAndWaitForSingleObject SignalObjectAndWait 

NtUserMsgWaitForMultipleObjectsEx RealMsgWaitForMultipleObjectsEx 

, ובמידה ויש threadשל אותו  APC Queue-, הקרנל דוגם את הAlertable state-נכנס ל threadכאשר 

APCs בתור הזה, הקרנל מוחק אותן מהתור וגורם ל-thread  .לבצע אותן, אחת אחת, עד שמתרוקן התור

יעשה  ==יחזור לריצה הרגילה שלו  thread-, הAPCs-ברגע שהקרנל מבין שהוא סיים להריץ את כלל ה

return מתוך הפונקציה שהכניסה אותו ל-.Alertable stat 

 

 



 
 

StackBombing - Next Gen Process Injection Technique 

www.DigitalWhisper.co.il 

 7  2020 יולי ,119גליון 
 

בדיוק איפה שהעיגול  Alertable state-, שכשמו שאמרנו מכניסה לNtDelayExecutionזו הפונקציה 

הזו אנחנו מנצלים  retn-זו פקודת החזרה מהפונקציה, בדיוק את פקודת ה retn-האדום נמצא, כאשר ה

 שלנו. Payload-כדי להשתלט על המחסנית ולהריץ את ה

הגיע הזמן להרכיב אותו. חשוב מאוד להבין את כל  אז עכשיו אחרי שיש לנו כמה חתיכות מתוך הפאזל,

 מה שנכתב עד החלק הזה מכיוון שכל המשך המאמר מסתמך עליו.

 

 מציאת קורבנות - 1 שלב

 Context-הנבחר וקריאה של ה Thread-עליהם תתבצע ההזרקה. עצירת ה Thread-בחירה של תהליך ו

 :payload-שלו, מה שישמש אותנו לאורך כל תהליך בניית ה

SuspendThread(t); 

 

CONTEXT context; 

context.ContextFlags = CONTEXT_ALL; 
if (!GetThreadContext(t, &context)) 

{ 

    return 0; 

} 

runtime_parameters["orig_tos"] = (DWORD64)context.Rsp; 

runtime_parameters["tos"] = runtime_parameters["orig_tos"] - 0x2000; 

ומכניסים אותה לתוך מילון  RSP-אנחנו שומרים את הכתובת השמורה ב -אז כמו שניתן לראות כאן 

(. כלומר, אנחנו שומרים על הערך tos = top of stack) orig_tosבשם  runtime_parameters-שהגדרנו כ

 אצלנו כדי שנדע להחזיר את המצב לקדמותו, ועל זה נדבר בהמשך. RSPהמקורי של 

 . ומה זה אומר?RSP - 0x2000 :כתוצאה של tosאנחנו מגדירים את  -בשורה הנוספת 

 :אם נזכר לרגע איך מחסנית שומרת את הנתונים בה

מה  -נמוך )או קטן  tos-יהיה בעל ערך קטן יותר. לכן, כאשר אנחנו נקבע ש  RSPככל שהמחסנית גדלה,

שעוזר לכם לדמיין את זה( מהמצביע הנוכחי למחסנית, אנחנו בעצם קובעים שהוא יימצא באזור במחסנית 

 כלשהן, אזור לא משומש במחסנית בזמן הריצה הנוכחי שלה.  Framesשבו לא יימצאו

ליצור לעצמנו נמצא, אם מסתכלים על התמונה. ולמה שנרצה  Available stack space-ממש איפה שה

 מצביע לכתובת כל כך רחוקה מהמחסנית הנוכחית?
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שלנו. הזכרתי מקודם שעתידה  payload-ויבינו ששם כנראה נכתוב את ה 1ועוד  1חדי האבחנה יעשו 

 :מתישהו. אבל אל דאגה, שלב שלב  ROP chainלהיכתב לכאן

 

 

 Payload-בניית ה - 2 שלב

אנחנו קודם כל צריכים להבין איך הוא אמור להראות. עד  -הרצוי שלנו  Payload-אז בשביל לבנות את ה

 .thread-שתכנס למחסנית של ה ROP chainכה אנחנו יודעים שהמטרה היא בנייה של 

, לקוראים שכבר בקיאים בנושא אני אמליץ להתקדם לתת הכותרת ROPאפתח עכשיו בהסבר קצר על 

 הבאה.

ROP Chain 

Return Oriented Programming -  דרך אותה גילו חוקרי אבטחה, שבאמצעותה ניתן להריץ קוד על

מכונה, גם בהמצא מנגנוני אבטחה המונעים הרצה של קוד מהמחסנית במקרה של השחתת זיכרון וקבלת 

 פרימיטיב כתיבה אליו.
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נית, לא הנכתב למחס Shellcode-של התוכנית, כאשר ה -RETהם עושים זאת על ידי שימוש במנגנון ה

יכלול את הקוד הרצוי על ידי התוקף, אלא את הכתובות לקטעי קוד שכבר מצויים בזיכרון של התהליך 

 (. Execute Privilegeהנתקף, שלהם יש הרשאות לרוץ )

. ובכך RET-כל גאדג'ט חייב להסתיים ב -(. דגש חשוב הוא Gadgetsאותם קטעי קוד, נקראים גאדג'טים )

 :וכך הלאה RETולבצע אותה, ושוב לבצע  Shellcode-הכתובת חזרה הבאה מתוך הבעצם לשלוף את 

 

 [https://medium.com/@nikhilh20/return-oriented-programming-rop-chaining-def0677923ad]מקור: 

, מכיוון Code segment-כך שהטור השמאלי מסמל את מרחב הזיכרון של התהליך, אך ספציפית את ה

שהתוקף  Shellcode-וזה מה שאנחנו מחפשים. הטור הימני מסמל את ה -בעל הרשאות ריצה  שרק הוא

והוא מכיל את הכתובות של הפקודות אותן נרצה לשרשר, כך שלבסוף תיווצר לנו מעין שרשרת  -יכתוב 

 ארוכה המורכבת מקטעי קוד קצרים, והיא תבצע את כל מה שהתוקף ירצה להשיג.

. מה גם שקיימים המון לינק לויקיפדיהה יותר, ממליץ בחום לקרוא על שיטה זו: לקריאה נוספת ומעמיק

 .ROPעל  Digital Whisperהסברים מעולים בגליונות קודמים של 

 

 Payload-המשך בניית ה

 צריך גאדג'טים, אז איך נשיג את הגאדג'טים שלנו?  ROP chainבשביל 

מהתהליך כדי שנדע למקם את עצמנו בתוך  Information leakageברוב המקרים, אנחנו נסתמך על 

הזיכרון המרוחק שלו. ממליץ בחום לקרוא על זה בהרחבה ברחבי האינטרנט, לא אכנס לכאן מהסיבות 

 של מסגרת המאמר. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Return-oriented_programming
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בתוך הזיכרון הווירטואלי  -PEאז מה שקורה בדרך כלל זה שכל הספריות וקבצי ה ASLRכשמדברים על 

 של התהליך טעונים בכתובות רנדומליות. כמו בדוגמא הבאה:

 

 [windows-in-mitigations-threat-of-protection/overview-us/windows/security/threat-https://docs.microsoft.com/en-10: מקור]

בדוגמה הזו כל מספר מסמל תהליך מסוים בזיכרון. כך שלכל אחד קיימות כתובות ווירטואליות שונות 

 לאותן הספריות בדיוק.

 אבל, טוויסט בעלילה!

עובד בצורה קצת לא חכמה... טוב, אולי מאוד לא חכמה.   Windows 10,ASLR-למזלנו המצב כאן שונה. ב

מלא, אך אני באמת לא בטוח לגבי הסיבה  ASLRאני מניח שהסיבה לכך היא שיש חסרון מסוים בלממש 

 האמיתית של זה.

נדבר על שני  .Windows-מה שבטוח, זה שזה עושה לתוקפים חיים הרבה יותר קלים כשמדובר ב

 .explorer.exe-ו chrome.exeתהליכים לדוגמא: 

מסוים נטען לזיכרון בפעם  Image-היא כזאת: בכל פעם ש ASLRמממשת  Windowsהדרך שבה 

 imageהראשונה, הוא מקבל כתובת רנדומלית בזיכרון שמביא לו הקרנל, אך בכל פעם נוספת שבה אותו 

יטען לזיכרון, הוא יקבל את אותה הכתובת. מה שאומר, שכל הספריות המשותפות בין התהליכים, יהיו 

 .Reboot-טעונות באותה הכתובת בכל התהליכים במערכת. והכתובות האלו ישתנו רק ב

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/overview-of-threat-mitigations-in-windows-10
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 כמו בדוגמא הבאה:

Chrome Memory Explorer Memory 

chrome.exe 0x7b200000 explorer.exe 0x7c900000 

ntdell.dll 0x7c600000 ntdell.dll 0x7c600000 

kernelbase.dll 0x7d100000 kernelbase.dll 0x7d100000 

kernel32.dll 0x7cb00000 kernel32.dll 0x7cb00000 

user32.dll 0x7ca10000 user32.dll 0x7ca10000 

עצמו טעונה במיקום שונה. זהו ההבדל היחיד בין שני  exe-של ה Image-שימו לב כי רק כתובת ה

השייכים ייחודית לכל אחד מהתהליכים האלה גם יקבלו כתובת משל  DLLsהתהליכים הללו, וכמובן שגם 

 עצמם.

מסוים, נוכל לדעת מה נמצא בכתובות  processמסקנה מכל הסיפור הזה: כאשר אנחנו רצים מתוך 

 ההפעלה, בכתובות של הספריות המשותפות. אחר במערכת process-ב מסוימות

 ולכן, כאן נתחיל את חיפוש הגאדג'טים שלנו, בספריות המשותפות.

 נסתכל על הקוד הבא ונבין מה בדיוק הוא מבצע:

DWORD64 GadgetFinder(const void* const needle, const size_t needle_len) 
{ 

    // Searches a given gadget in the text sections of shared libraries. 

    // Text section is the only one which is executable. 

 

    DWORD64 gadget; 

    CHAR modules[6][11] = { "ntdll", "kernel32", "user32", "kernelbase", 

"gdi32", "gdiPlus" }; 

 

    for (int i = 0; i < 6; i++) 

    { 

        HMODULE hmod = GetModuleHandleA(modules[i]); 

        if (hmod != NULL) 

        { 

            MODULEINFO modinfo; 

            GetModuleInformation(GetCurrentProcess(), hmod, &modinfo, 

sizeof(modinfo)); 

 

            TEXT_SECTION_INFO textSection = GetTextSection(hmod); 
            gadget = (DWORD64)memmem((BYTE*)textSection.address, 

textSection.size, needle, needle_len); 
            if (gadget) 

                return gadget; 

        } 

    } 

    return 0; 

} 

רצוי ואת האורך שלו כפרמטר, מתבצע לנו מעבר עם הגדרה של פונקציה כזאת, המקבלת גאדג'ט 

 memmemהפונקציה  של הספריות המשותפות המוגדרות בפונקציה. text sections.-ה אוטומטי על כלל

 .Windows-היא פונקציה הקיימת בלינוקס, אך אפשר לכתוב שימוש זהה שלה גם ב

  



 
 

StackBombing - Next Gen Process Injection Technique 

www.DigitalWhisper.co.il 

 12  2020 יולי ,119גליון 
 

 למשל גאדג'ט ספציפי לפעולה מסוימת? אז עכשיו יש לנו את הפונקציה שמוצאת גאדג'טים. מה אם נרצה

GADGET_addrsp = GadgetFinder("\x48\x83\xC4\x28xC3", 5); // add rsp, 0x28; ret 

GADGET_poprcx = GadgetFinder("\x59\xC3", 2); // pop rcx; ret 

כאשר  שלנו. ROP chain-כך באופן גנרי לחלוטין, ניתן למצוא את מה שאנחנו מחפשים ולהוסיף אותו ל

rop_pos הוא ה-counter שלנו, שמאפשר לנו להיות במעקב על מספר האיברים בשרשרת: 

void SetRcx(DWORD64 value) 

{ 

    ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_poprcx; 

    ROP_chain[rop_pos++] = value; 
} 

מכיוון שבגרסה מסוימת יימצא , Windowsקיים קושי מסוים בהתאמה של גאדג'טים בין גרסאות של 

גאדג'ט מסוים, אך בגרסה אחרת, הוא לא קיים. הסיבה לכך היא השוני בקוד של הספריות המשותפות. 

הדרך שבה אפשר להתמודד עם קושי שכזה, היא מציאת גאדג'טים אחרים שיעבדו קצת שונה אך לבסוף 

 יביאו לאותה התוצאה:

void SetR8(DWORD64 value) 

{ 

    if (GADGET_popr8) 
    { 

        ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_popr8; 

        ROP_chain[rop_pos++] = value; 
    } 

    else 

    { 

        ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_poprax; 

        ROP_chain[rop_pos++] = value; 

        ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_movr8deax; 
    } 

} 

? במידה וכן, נשתמש בו ונכתוב את הכתובת שלו, popr8האם קיים גאדג'ט של  -כאן מתבצעת הבדיקה 

גאדג'טים שונים כדי להכניס את הערך  2ולאחר מכן את הערך אשר ייכנס אליו. במידה ולא, נשתמש ב

 בדרך עקיפה. R8-הרצוי ל

. זהו מונח שקובע Stack alignmentשלנו, הוא שמירה על  ROP chain-דגש חשוב מאוד בבניית ה

 4משתנים בגודל  -שהמחסנית תמיד צריכה להיות "מיושרת" בהתאם לארכיטקטורת המעבד. כלומר 

 8. והסיבה לכך היא שהמעבד מוגדר לקרוא 64bitבתים במחסנית כשמדברים על מעבד  8בתים יתפסו 

 בתים כיחידת קריאה הכי קטנה שלו.

הבנו איך נראית הכתיבה של השרשרת, שהיא בעצם הקוד שבסופו של כל התהליך הארוך הזה,  כהעד 

שנבחר כקורבן. בשביל להצליח להציג במאמר כמה צילומי מסך שיהיו  thread-יוזרק אל המחסנית של ה

 מתוך התהליך שאליו הקוד הוזרק. MessageBoxנוחים להבנה לקורא, בחרתי בהקפצה של 

שנבנית  ROP chain-במקרה שלנו, מגיע החלק החשוב ביותר ב MessageBox -הקוד הרצוי  לאחר הרצת

כאן, והוא לסדר את כל הבלגן שנוצר בעקבותיה. ליישר את המחסנית בחזרה לתצורה המקורית שלה, 



 
 

StackBombing - Next Gen Process Injection Technique 

www.DigitalWhisper.co.il 

 13  2020 יולי ,119גליון 
 

מהנקודה בה הוא עצר. זהו הדובדבן שבקצפת של  thread-ולהביא להמשך ריצה נורמלית של ה

StackBombing.אז תחזיקו חזק , 

מכיוון שאנחנו רוצים לנקות אחרינו ולהחזיר את הריצה, נצטרך לשכתב את הכתובות בזיכרון שדרסנו 

-המקורית שלו, ולא ב Stack frame-כדי שיחזור ל RSPבהשתלטות על המחסנית, ולאחר מכן לשנות את 

Stack frame שאנחנו בנינו ובה נמצאת ה-ROP chain. 

 :x64-ב Calling Conventionתזכורת קצרה לגבי 

func1(int a, int b, int c, int d, int e); 

// a in RCX, b in RDX, c i R8, d in R9, e pushed on stack 

 (.לקריאה נוספת) כך מועברים פרמטרים לפונקציות בשילוב של המחסנית והאוגרים בארכיטקטורה זו

 תזכורת זו תשמש אותנו בקריאה של הקטע קוד הבא, בו כל הקסם מתרחש:

SetRcx((*run)params)["orig_tos"]); 
 

ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_poprdx; 

saved_return_address = rop_pos++; //rdx 
 

SetR8(8); 

SetR9(DONT_CARE); 
SetApi((DWORD64)GetProcAddress(ntdll, "memmove")); 

 

ROP_chain[rop_pos++] = GADGET_pivot; 

ROP_chain[rop_pos++] = (*run_params)["orig_tos"]; 

כך שהאוגרים יכילו פרמטרים שיועברו  ROP chain-השורות הראשונות, ניתן לראות כתיבה ל 6-ב

קבלת , וניתן לראות זאת לפי -memcpy. זוהי פונקציה שעובדת מאוד דומה לmemmoveלפונקציה 

 הפרמטרים שלה:

void *memmove(void *dst, const void *src, size_t n) 

המקורי בריצה  RSP, והיא הכתובת של orig_tos -נכנסת הכתובת ששמרנו בהתחלה  Destination-אז כ

על ידי  -אמנם לא הכנסנו ערך כרגע, אך שמרנו לערך שלנו מקום בשרשרת  Source-. כthread-של ה

יקבל את המיקום שנשמר לו  saved_return_address. בנוסף, המשתנה 1-ב Counter-הגדלה של ה

, שזה מספר הבתים של כתובת 8מקבל את המספר  Sizeבשרשרת. הערך כאן ייכתב בשלב הבא. 

 במחסנית.

הוא  Gadget_pivotקטע קוד זה, הן גם השורות האחרונות בשרשרת. כלומר, השורות האחרונות ב 2

, הכתובת orig_tosשלנו הוא אל תוך  Pivot-הגאדג'ט האחרון שירוץ בשרשרת, וכפי שניתן לראות, ה

 .memmoveשאליה ביצענו את 

אל המחסנית  thread-, אפשר לומר שסיימנו את העבודה שלנו, והחזרנו את הPivot-ברגע שמתבצע ה

 המקורית שלו, בכדי להמשיך ריצה.
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 כתיבה לזיכרון התהליך - 3שלב 

 

שנקראת  ntdllהכתיבה שלנו לזיכרון התהליך הקורבן תתבצע על ידי פונקציה בתוך 

NtQueueApcThread:נשיג את הכתובת שלה על ידי הפקודה הבאה . 

NtQueueApcThread = (NTSTATUS(NTAPI*)(HANDLE, PVOID, PVOID, PVOID, __int64)) 
GetProcAddress(ntdll, "NtQueueApcThread"); 

זו, ולא בפונקציה המתועדת שמספק לנו  Ntעכשיו, נשאלת השאלה למה אנחנו משתמשים בפונקצית 

WinApi:והיא , 

DWORD QueueUserAPC( 

    PAPCFUNC    pfnAPC, 

    HANDLE      hThread, 

    ULONG_PTR   dwData 

); 

 APC-שהיא הפונקציה שאותה קריאת ה - APC Procedureפרמטרים:  3ניתן לראות שפונקציה זו מקבלת  

שיבצע את הקריאה, ואת הפרמטר שהפונקציה עצמה מקבלת. מה שמותיר אותנו עם  thread-תריץ, ה

בעיה מסוימת: לא נוכל להריץ שום פונקציה שתכתוב באופן כלשהו לזיכרון כאשר מספר הפרמטרים 

 המועברים לה הוא אחד. 

 5א מקבלת , והיQueueUserApcשל  syscall-היא ה NtQueueApcThreadשהפונקציה  -העניין היפה הוא 

. כבר נשמע טוב יותר. עם Procedure-פרמטרים המועברים ל 3-ו Thread ,APC Procedureפרמטרים: 

. הן כבר memmove-, וmemsetליתר דיוק, אפשר להשתמש בפונקציות:  3אותה כמות של פרמטרים, 

 יעשו לנו את העבודה.

 ם עיקריים:חלקי 4-מה שנשאר עכשיו זה להתחיל לכתוב, נחלק את הכתיבה ל

  .ROP chain-שלנו שמכילה את ה Payload-כתיבה של המחסנית החדשה, שהיא בעצם ה .1

for (int i = 0; i < rop_pos * sizeof(DWORD64); i++) 
        (*NtQueueApcThread)(t, GetProcAddress(ntdll, "memset"), (void*)(tos  

    + i), (void*) * (((BYTE*)ROP_chain) + i), 1); 

 

ככל שהיא תיקח  -אחד, בכדי לשמור על האטומיות של הכתיבה  byteתתבצע כתיבה של  APCבכל 

 פחות זמן כך הסיכוי שמשהו יקרה לה באמצע קטן.

 

כדי שבסוף ההרצה  -המקורית אל תוך המחסנית החדשה שיצרנו  Return address-העתקה של ה .2

-חזרה לכתוב בכדי לשמור על הריצה המקורית של ה, היא תדע בדיוק איזה כתובת Payload-של ה

thread. 
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. הערך ROP chain-אל תוך ה orig_tosכאן בדיוק מתבצעת הכתיבה של הערך שמכילה הכתובת 

 .ROP chain-הזה נכתב בחזרה כמצביע של המחסנית, לאחר ההרצה של ה

 :כהשהיה ריק עד  Source-מקבלת את ה -שרצה מתוך השרשרת  memmoveובכך 

(*NtQueueApcThread)(t, GetProcAddress(ntdll, "memmove"), 

(void*)(ROP_chain[saved_return_address]), (void*)orig_tos, 8); 

  

 Stack-ששמרנו קודם, והשמה של כתובת לגאדג'ט שיבצע את ה return addressדריסה של אותה  .3

pivoting: 

GADGET_pivot = GadgetFinder("\x5C\xC3", 2); // pop rsp; ret 

 

שהוזכר מוקדם יותר  tosכך שהוא יקבל את הערך של המשתנה   RSPהמטרה שלו היא שליפה של

 :שאנחנו יצרנו -במאמר, וזה המצביע למחסנית המזויפת 

for (int i = 0; i < sizeof(tos); i++) 

        (*NtQueueApcThread)(t, GetProcAddress(ntdll, "memset"), (void*)(orig_tos 

+ i), (void*)(((BYTE*)& GADGET_pivot)[i]), 1); 

 

 בשלב הקודם. gadget_pivotאל הכתובת שאותה שולף  tosכתיבה של  .4

for (int i = 0; i < sizeof(tos); i++) 

        (*NtQueueApcThread)(t, GetProcAddress(ntdll, "memset"), (void*)(orig_tos 
+ 8 + i), (void*)(((BYTE*)& tos)[i]), 1); 

 

 

 סיכום ביניים

שלנו, ולאחר  Payload-עד כה עברנו את שלושת השלבים הראשונים, שבהם מצאנו קורבן, בנינו את ה

, ובנוסף 2-מחולקת ל Payload-מכן הזרקנו אותו. דגש מאוד חשוב שעלול להפיג בלבול מסוים זה להבין ה

 של התהליך הכולל. Flow-להבין את ה

, וגם כתובות הריצה הנורמלית Payload-כאשר מתבצעת הכתיבה לזיכרון בתהליך היעד, נכתבים גם ה

 .ROP chain-משוכתבות על ידינו, בכדי להשתלט על המחסנית ולהריץ את ה thread-של ה

, ובחלקה נכנסת לפעולה, בחלקה הראשון היא תריץ את הקוד לבחירת המשתמש ROP chain-כאשר ה

היא תדאג לנקות את כל השינויים ששלב הכתיבה לזיכרון יצר, ותחזיר את השליטה למחסנית  -השני 

 הלגיטימית.
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 המשך הריצה - 4שלב 

-אפשר לומר שדי סיימנו את החלק שלנו, נשאר רק לתת לקסם לקרות מעצמו, ולהמשיך את הריצה של ה

threadהמחסנית ונשים לב לאיך היא משתנה: . נעקוב אחר הריצה שלו עם הסתכלות על 

ResumeThread(t); 
 

 

 retnעל הפקודה  Breakpoint, ללא התערבות שלנו. thread-כך נראית המחסנית בריצה רגילה של ה

-, זוהי פונקציה בsleep_funcמראה לנו שכתובת החזרה היא איפשהו בתוך פונקציה שקראתי לה 

kernelbase.dll שSleepEx- .משתמשת בה. לגיטימי בסה"כ 

 שעליו הסתכלנו קודם: thread-שכתבנו מראש כך שיזריק לאותו ה StackBomber-עכשיו נריץ את ה
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 flow-אפשר לראות שעכשיו הכתובת חזרה היא שונה, והיא נמצאת בתוך פונקציה שלא כל כך קשורה ל

 שלנו, נבדוק מה נמצא בכתובת הזו:

 

 .3שכתבנו לזיכרון בשלב  gadget_pivotנשמע מוכר? זה בדיוק 

 שלנו נמצאת עכשיו בתהליך לו הזרקנו אותה. Payload-מה שאומר, שכרגע כל המחסנית שבנינו כ

 אפשר לראות את זה כאן:

 

 ROP chain-, כאשר הפלט הוא הדפסה של הStackBombing.exeשל  output-צד שמאל הוא חלון ה

המחסנית הנוכחית של התהליך אותו תקפנו. ואיך אפשר שלא, ההוכחה לכך היא  -שהוא בנה, ובצד ימין 

MessageBox: 
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 איך מונעים טכניקה כזו?

 

Microsoft  אף פעם לא מפסיקים לשים דגש על הגנה במערכות ההפעלה שלהם, והם עובדים לשם כך

)חלקם כבר יצאו(, לא  Windowsסביב השעון, כך שהמנגנונים העתידים לצאת בגרסאות הקרובות של 

לרוץ. אסביר על אותם מנגנונים בחלק זה של המאמר, ואסביר איך בדיוק הם  StackBombing-יאפשרו ל

 .עובדים

אם נחזור רגע לסיבה בגללה לא נחסמנו בשום שלב של הריצה, נבין שהדבר היחיד ש"הציל" אותנו היא 

 אל תוך התהליך, וכך להריץ את הקוד הרצוי. ROP chainהאופציה להזריק 

CFG ,ACG ו-CIG .שלושת המנגנונים הכי רלוונטיים לסוג מתקפה זו, לא הספיקו בשביל למנוע אותה ,

מודעים לזה טוב מאוד, עוד מהשנייה שבה הם הכניסו את המנגנונים  Microsoft-הוא, ש העניין היפה

 זה משהו שהמערכת שלהם לא יודעת לטפל בו נכון לעכשיו. ROP-הללו, הם ידעו ש

, לא יעבוד טוב כאשר הוא ROPכי פיתוח של מנגנון שיגן מפני  Microsoftהבינה  מספר מחקרים, לאחר

, על החומרה אין להם Microsoftחומרתי. לצערי פתרון א יעבוד הרבה יותר טוב כיהיה תוכנתי, ושהו

חדש  Instruction setיגיעו עם פיתוח משלהם לכך. העניין הוא שפיתוח של  Intel-שליטה, אז הם קיוו ש

 לוקח זמן, וגם השיווק של המעבד החדש לוקח זמן, ועד שיתחילו למכור אותו, ייקח עוד יותר זמן.

. מנגנון שעובד עם מחסנית RFG - Return Flow Guardהחליטו לפתח בעצמם את  Microsoftר כך, לאו

(, מחסנית זו היא מחסנית נוספת אשר כל מטרתה היא לאכלס את כל כתובות Shadow Stackצללים )

, כתובת החזרה שנדחפת למחסנית הרגילה שכולנו CALLהחזרה. כך שברגע שמתבצעת הפקודה 

 תדחף גם לאותה מחסנית צללים.מכירים, 

-. החולשות לא איחרו לבוא, וכבר הוגשו לCLANGכמה חודשים עברו, ומנגנון זה הוטמע בקומפיילר 

Microsoft  בגיליון המאמר של אייל איטקיןכמה שיטות על עקיפת המנגנון הזה. דוגמא מעולה לכך היא ,

החליטו לוותר על  Microsoftועל איך הוא הצליח לעקוף אותה.  Microsoftשל  RFGהמסביר על אותה  87

החברות פתחו צוות משותף שיעבוד על  2, ולכן Intelמנגנון זה, ולחכות לאימפלמנטציה חומרתית שלו ע"י 

 כך.

 

 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x57/DW87-1-RFGBypass.pdf
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Windows CET 

Control-flow Enforcement Technology -  החברות, במעבדי  2לבסוף, ולאחר כל המאמץ המשותף של

Intel  מגרסתTiger Lake  שיצאו לעולם בשנה הקרובה, נוסף עיצוב חדש הכוללInstruction set  ייחודי

(, תומכת באופן 2020)שיצאה במאי  2004מגרסה  Windows 10ומנגד, בצד התוכנתי,  עבור מנגנון זה.

 מספקת. ובכך, מתקיימת ההגנה המושלמת על מערכות ההפעלה. Intel-חומרתי ש CETמלא באותו 

 ?CETאז מה מספקת לנו 

 סוגי השחתות זיכרון נפוצות: 2-שני הפיצ'רים העיקריים בה מיטיגציות ל

 Forward-edge Violations -  קריאותCALL ו-JMP מרתי ללא ישירות. זהו בעצם מימוש חו-CFG יספק .

 אימות עבור כתובות יחסיות לפני הקפיצה אליהן.

 Backward-edge Violations -  זוהי המיטיגציה המעניינת יותר, באמצעותה תקיפותROP  כבר לא יהיו

 איום בלתי פתיר.

 

Backward-edge Violation 

והיא שכפול כתובות , ששוב מבצעת את אותו הפעולה המדוברת Shadow Stack-חזרתה למשחק של ה

החזרה הלגיטימיות אל תוך מחסנית נוספת. רק שעכשיו באמת אפשר להגדיר אותה כ"מחסנית צללים" 

 בעקבות הימצאותה בזיכרון שקוף לחלוטין למשתמש במערכת ההפעלה.

 SSP (Shadow Stack Pointer.)עם מחסנית זו, נחשף גם אוגר חדש למעבדים התומכים בה, והוא: 

 -יושוו לכתובות במחסנית הרגילה, כך שבמקרה של אי התאמה  Shadow Stack-נמצאות בכתובות ה

 CET-לא ארחיב עוד על כך, כי אני מאמין של תקפוץ חריגה המראה על שינוי כתובת החזרה המקורית.

 מגיע מאמר שלם בנפרד, וזה כבר לגיליון אחר.

רואים את תפיסת ההגנה שלהם לגבי תקיפות השחתת  Windows 10שקופית מתוך מצגת המסבירה איך 

 זיכרון:
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 סיכום

במאמר זה היה לי חשוב מאוד לתת הצצה מצד אחד לעולם של התוקפים, ולהציג שיטה מורכבת ומאוד 

חזקה שתחזיק המון זמן באוויר, אחרי הכל, ייקח לא מעט זמן להגנות נגדה להמצא בפריסה רחבה 

 להסתכל על האפקטיביות בפיתוח ההגנה נגד תקיפות מסוג זה.ברחבי העולם. ומצד שני, 

שנים, אבל זה כל היופי שאני מוצא  5עוד  ROPאני אישית לא יודע מה יבוא ויחליף תקיפות מבוססות 

 בתחום, הזה, שכל הזמן בתזוזה ולא מפסיק להתפתח.

StackBombing  היא שיטה מורכבת אך מאוד קלה להבנה כאשר כאשר צוללים אל הקוד שלה )או קוראים

את המאמר הזה(. אני מקווה שהצלחתי להעביר את הפואנטה הטכנולוגית וגם את הפואנטה התפיסתית 

 של משחק החתול ועכבר בעולם אבטחת המידע.

 

 קישורים רלוונטיים

Git  שלי המכיל את כל הקוד שלStackBombing :עם תוספות הקוד שהצגתי במאמר 

StackBombing/maziland/com.github://https 

Git  של הפרויקטPinjectra - :אותו הציגו החוקרים 
pinjectra/Labs-SafeBreach/com.github://https 

 לינק למחקר:

-Them-Catch-Gotta-Techniques-Injection-Process-Kotler-19-us/Thursday/19-USA/com.blackhat.i://https

pdf.wp-All 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/maziland/StackBombing
https://github.com/maziland/StackBombing
https://github.com/SafeBreach-Labs/pinjectra
https://github.com/SafeBreach-Labs/pinjectra
https://i.blackhat.com/USA-19/Thursday/us-19-Kotler-Process-Injection-Techniques-Gotta-Catch-Them-All-wp.pdf
https://i.blackhat.com/USA-19/Thursday/us-19-Kotler-Process-Injection-Techniques-Gotta-Catch-Them-All-wp.pdf
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