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The Good, The Bad and The Stomped Function 

 ולצמן עידו מאת

 

 הקדמה

 וירוסים מאנטי מתחמקת( להיום נכון) השיטה. שמצאתי shellcode להזרקת חדשה שיטה אציג זה במאמר

 במהלך(. Cortex XDR-ו Windows Defender מול בדיקה תוצאות [1]בטוויטר פורסם) כאחד ים-EDR-ו

 staged על קצת, PIC ללא PIC בין ההבדל ומה זה מה, קיים זה למה: בכללי ים-shellcode על נדבר המאמר

shellcode הזרקת ושיטות שביצעתי המחקר על נדבר מכן ולאחר shellcode לשיטה ונשווה קיימות 

 .שמצאתי

 כמה יהיה שהקוד מנת על( בדיקות עשיתי לא כלומר) בטוחים לא שהם קוד קטעי יהיו המאמר במהלך

 .שצריך הבדיקות את הוסיף עליכם האלו הקוד בקטעי משתמשים אתם וכאשר אם. וקצר קריא שיותר

-ב נמצא ויותר כאן שנרשם הקוד כל. Windows 11 הוא המאמר במהלך ההדגמה נעשתה שעליו המחשב

itorysRepo השיטה של :tompingS://github.com/Idov31/Functionshttp 

 : הבאים הנושאים של הכרה נדרשת, המאמר לצורך

 C/C++ 

 Wininternals 

 WindowsAPI 

 

 !מהנה קריאה

 

 

 

https://github.com/Idov31/FunctionStomping
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 shellcode זה מה

 גם ולפעמים ים-section, ים-header: ירוץ שהוא כדי שלמה מעטפת נצטרך קובץ להריץ נרצה כאשר לרוב

DLL-הם כי אם בין: חשודים קבצים ולחתום לסווג יחסית קל הזו המעטפת כל( בגלל או) בזכות. מסויימים ים 

 WriteProcessMemory למשל) לגיטימיים כלא שמזוהים ים-import מכילים או מאושר גורם י"ע חתומים לא

 (.gentilkiwi או Mimikatz: למשל) לגיטימיות לא מחרוזות אפילו לפעמים או( CreateRemoteThread או

Shellcode של אוסף הוא opcodes להריץ :למשל) יחסית פשוטות פעולות לעשות שמאפשרים reverse 

shell )להוות או Stager (למשל :shellcode של סוכן שמוריד Cobalt Strike .)בתחילת כי שמו את קיבל הוא 

 הגדרתו מעצם, כן כמו(. shell-code: ולכן) reverse shell ליצור היה ים-shellcodeב העיקרי השימוש דרכו

shellcode הוא Position Independent Code (PIC )בקובץ היכן משנה לא זה רגיל לקוד שבניגוד משום 

 .לרוץ יצליח עדיין הוא - ירוץ הקוד

 :PIC לא שהוא לקוד דוגמה

jne sub_311000 
jmp loc_820310 

 :PIC לקוד דוגמה

mov eax, 0xdeadbeef 

 לפתוח מטרתו שכל מאוד פשוט shellcode-ב אשתמש כאן וגם Github[2]-ב שפרסמתי Repository-ב גם

 או msfvenom כמו) ים-shellcode ליצירת פלטפורמות באמצעות ים-shellcode ליצור ניתן. מחשבון

shellcraft ב-pwntools )ב הקוד את לכתוב או-C ב ישירות לכתוב או ולקמפל-Assembly מכן ולאחר ולקמפל 

 .המתאימים ים-Opcode-ה את לקחת

 

 קיים זה למה

 הוא shellcode, קודם שציינתי כמו?. קיים זה למה - השני החלק על נדבר shellcode זה מה שהבנו אחרי

 בדרכים הפעולה אותה את לעשות ניתן כי לחתום מסובך יותר שהרבה דבר: ים-opcode של אוסף כ”בסה

 של בסופו) הדבר אותו את יעשה אבל הדבר אותו ייראה לא shellcode-וה אחת שורה לשנות ומספיק שונות

 לעשות כדי תוקפים על החביבה הדרך להיות הפכה shellcode יצירת, לכן(. לרומא מובילות הדרכים כל דבר

 .עליהם שיעלו בלי שונות פעולות

 י"ע שנוצרים ים-shellcode לזהות ומצליחים השתכללו וירוסים ואנטי אבטחה סורקי, השנים עם

msfvenom ,ה את לטעון זה ייעודם שכל כלים כתבו תוקפים לכך כתגובה-shellcode ורק אותו להזריק או 

 נרחב שימוש גם יש ים-shellcode לחתום קשה יותר שהרבה זה בזכות. מפוענח shellcode-ה ריצה בזמן

 .ים-shellcode-ל ים-DLL להפוך שמאפשר כלי - sRDI-ב האחרונות בשנים
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 Remote Code-ל להוביל שיכולה כלשהי buffer overflow חולשת למצוא מצליחים אתם בו מצב לכם תארו

Execution ,ה עם מוכנים כבר אתם-shellcode לכל ולספר במסך קופץ המחשבון את לראות ומחכים 

 לחלק פשוט ניתן שלא כיוון: staged shellcode שנקרא משהו יש, לכן. מידי קטן buffer-ה... אבל החברים

(, תקשורתי תווך גבי על גדול קובץ להעביר כשנרצה למשל כמו) אותו ולכתוב ים-chunk-ל shellcode-ה את

 יותר מאוחר גדולים יותר נוספים חלקים להוריד מסוגל אבל יותר קטן שהוא מיוחד shellcode להכין ניתן

 .אותם ולהריץ

: להתגלות מבלי זדוני קוד להריץ האולטימטיבית הדרך זו shellcode-ש משוכנעים אתם שעכשיו מאמין אני

 להתחמק ובכך אותם ולשנות להצפין מאוד קל, קטן buffer-שה במקומות בו ולהשתמש להזריק אפשר גם

 על לדבר נוכל, עכשיו. ובמהירות בקלות אותם ליצור שונות ודרכים שונים סוגים יש וגם שונים וירוסים מאנטי

 .קלאסית הזרקה שיטת של ודוגמה shellcode הרצת: הבא השלב

 

 פשוטה הזרקה ושיטת shellcode הרצת

 שזה ממה מפחיד פחות הרבה זה( shellcode להזרקת תקף שזה כך אחר נראה וגם) shellcode להריץ

 באמצעות שלנו בתהליך זיכרון לאלקץ צריך, ראשית. לעשות שעלינו פשוטים ממש שלבים כמה ויש נשמע

VirtualAlloc ה כגודל-shellcode ,מ נקבל שאילקצנו אחרי-VirtualAlloc ה שבה הכתובת את-shellcode 

 מה כל ולבסוף memcpy באמצעות עבורנו שהוקצה לאיזור shellcode-ה את נעתיק, מכן לאחר. נמצא

 :יהיה לדוגמה קוד. זה את להריץ רק זה שנשאר

#include <windows.h> 
 
int main() { 
    unsigned char shellcode[] = shellcode goes here; 
    void *shellcodeAddr = VirtualAlloc(NULL,  
                                       sizeof(shellcode),  
                                       MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, 
                                       PAGE_EXECUTE_READWRITE); 
 
    memcpy(shellcodeAddr, shellcode, sizeof(shellcode); 
    ((void(*)())shellcodeAddr)(); 
} 

 פ"ע MEM_COMMIT | MEM_RESERVE הוא הראשון: חשובים דגלים כמה נתנו VirtualAlloc-של נראה

 שנרצה לציין בשביל האלו הדגלים בשני משתמשים כי להבין ניתן VirtualAlloc[3] של Microsoft של התיעוד

 על מדובר כלומר - NULL הוא הראשון הפרמטר) התהליך בתוך וירטואלי זיכרון ולהקצות גישה לקבל

 (. הנוכחי התהליך

 הרשאות עליו מוגדרות בזיכרון דף לכל: PAGE_EXECUTE_READWRITE הוא עליו לדבר שחשוב השני הדגל

 בהמשך זה על ארחיב - אותו להריץ ניתן והאם אותו לקרוא ניתן האם, אליו לרשום ניתן האם: מסוימות

 . המאמר
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 הרשאות לו ניתן ולכן אותו ולהריץ ממנו לקרוא גם אבל הדף אל לרשום גם רוצים אנו

PAGE_EXECUTE_READWRITE. שה אחרי-shellcode אותו להריץ סוף סוף נוכל לזיכרון הועתק. 

 דיברנו ככה גם הרי? shellcode-ה את להזריק כתוקף שנרצה מדוע. shellcode הזרקת על לדבר נוכל, כעת

 יזהה לא וירוס אנטי ששום המושלם shellcode-ה את תכינו אם גם. אותו לזהות קשה יותר שהרבה זה על

 בני הם שחוקרים בגלל, אותה לחקור יגיעו וחוקרים תימצא אותה שתקפתם העמדה דבר של בסופו אותו

 רץ evil.exe יראו הם אם אדומה נורה תידלק לחוקרים shellcode-ה את זיהה שלא וירוס לאנטי בניגוד אדם

 של כתובות למרחב לרשום היכולת: לנו סיפקו שמייקרוסופט נהדר feature-ב נשתמש, לכן. העמדה על

 . קוד תחתיו ולהריץ אחר תהליך

 זה את עושים שכבר תהליכים יהיו windows עמדת שבכל בשביל מספיק נחמדים היו אפילו מייקרוסופט

 .shellcode להזרקת שלנו התוכנה את היום נרשום אנחנו אבל( DLL[4] להזריק שיכול mavinject לדוגמה)

 Handle לקבל נצטרך, כל קודם. shellcode להרצת מהצעדים שונים מעט הם shellcode להזרקת הצעדים

 הרשאות של קומבינציה או) PROCESS_ALL_ACCESS הרשאות בעל להזריק נרצה שאליו לתהליך

 ולכן מאוד גבוהות הרשאות שהן( Thread ולהריץ לתהליך לכתוב: שנרצה מה כל את לעשות שמאפשרות

 של context-ב רץ שהתהליך או Administrator הוא שהמשתמש או: להתקיים יצטרכו תנאים משלושה אחד

 . שלנו התהליך של בן תהליך הוא שהתהליך או הנוכחי המשתמש

 יקבל הוא הראשון שבפרמטר שבמקום ממקודם VirtualAlloc-ה את נשנה Handle-ה את שקיבלנו אחרי

NULL ה את יקבל עכשיו הוא-Handle שקיבלנו . 

-ב במקום ונשתמש מרוחק תהליך על שמדובר כיוון memcpy-ב להשתמש נוכל לא, מכן לאחר

WriteProcessMemory הוא האחרון ההבדל. מרוחק בתהליך מסוימת לכתובת לרשום שמאפשרת פונקציה 

 באמצעות אותו להריץ ונצטרך הקודמת בדוגמה כמו shellcode-ה את להריץ פשוט נוכל שלא

CreateRemoteThread .כזה לקוד דוגמה: 

#include <windows.h> 

 

int main() { 
    unsigned char shellcode[] = shellcode goes here; 

    DWORD pid = 3110; 

    HANDLE procHandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, pid); 

    PVOID shellcodeAddress = VirtualAllocEx(procHandle,  

                                             NULL, 

                                             sizeof(shellcode),  

                                             MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, 

                                             PAGE_EXECUTE_READWRITE); 

 

    WriteProcessMemory(procHandle,  

                       shellcodeAddress,  

                       shellcode,  

                       sizeof(shellcode),  

                       NULL); 
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 HANDLE remoteThread = CreateRemoteThread(procHandle, 

                                             NULL,  

                                             0, 

                                      (LPTHREAD_START_ROUTINE)shellcodeAddress,   

                                             NULL,  

                                             0,  

                                             NULL);  

    CloseHandle(remoteThread); 

    CloseHandle(procHandle); 

} 

 :הבא התרשים באמצעות הזו השיטה את לסכם אפשר

 

 1337שאנחנו עכשיו. הקוד והרצת כתיבת של והחלק OpenProcess-ה בעיקר הוא השוני לראות שניתן כפי

hax0rz - על הוא נדבר שעליו הבא הדבר! מצויין עובדת הזו השיטה? אחרות בשיטות נשתמש שבכלל למה 

 .כאלו הזרקות לזהות מצליחים זיכרון וסורקי וירוסים אנטי איך

 

 shellcode הזרקת של זיהוי

 Volatility של Malfind הם ביותר המוכרים בין. נוצרו זיכרון וסורקי התפתחו וירוסים אנטי השנים במהלך

 pe-sieve-ב שמשתמש hollows-hunter-ו עמדה של זיכרון תמונת בהינתן בחקירה הזרקות למצוא שנועד

 . hashrazade של

 חשודה הרשאה זו RWX למשל) Page-ה של ההרשאות את לבדוק כוללות הזרקות למצוא מהשיטות חלק

 קיים הוא והאם בדיסק גם קיים לזיכרון שטעון הקובץ האם לבדוק(, לגיטימיות תוכניות בקרב נפוצה ולא

 לא) VAD-ה את לבדוק(, Process Hollowing כמו שיטות למצוא כדי) בזיכרון כמו צורה באותה לא בדיסק

 זה על שמסביר DigitalWhisper-ב שנכתב המצויין המאמר את לקרוא מוזמנים, כאן זה על ארחיב

 . [5](לעומק
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. ממנה והתגוננות חדשה הזרקה שיטת של מציאה: ועכבר חתול של משחק להיות הפך זה השנים במהלך

-ל כתגובה) ”Process Tampering“ למצוא זה מטרתו שכל חדש Event הוסיפו Sysmon גם לאחרונה יחסית

Process Herpaderping - נוספת הזרקה שיטת.) 

 להניח מאוד סביר אבל, shellcode-ה את להזריק תצליח אמנם Shellcode של הפשוטה ההזרקה שיטת

 החשוד התהליך את למצוא יצליחו זיכרון וסורקי התהליך את יהרגו וירוסים אנטי מעט לא ההזרקה שלאחר

 .בקלות

 נצלול שונות זיהוי ושיטות הזרקה לשיטת דוגמה, למיניהם ים-shellcode על יותר יודעים שאנחנו אחרי, כעת

 .בה להשתמש כדאי ולמה הנוכחית השיטה את מצאתי איך: שלי למחקר

 

 השיטה ומציאת המחקר

 הוקסמתי. F-Secure י"ע שסוקרה ModuleStomping שנקראת אחרת הזרקה משיטת נבעה שלי ההשראה

 אין כאן אחרות הזרקה לשיטות בניגוד: ואעמיק אדבר שעליו חדש קונספט הביאה שהיא כיוון מהשיטה

 .DLL על דובר ההיא ובשיטה קיים משהו של דריסה אלא חדש מקום של אילקוץ

 אפשר ואיך אם ולראות לחקור התחלתי ולכן? שלם DLL לדרוס מדוע: חשבתי השיטה על שקראתי אחרי

 DLL-ה של החלפה שינוי ואין DLL-ה בכל להשתמש שניתן הוא המשמעותי היתרון. אחת פונקציה רק לדרוס

 .Shellcode-ב אחת פונקציה של החלפה אלא( מחשיד דבר) עצמו

 כמו התחלתי כך לצורך. המרוחק בתהליך הפונקציה של הכתובת את להשיג להצליח הוא הראשון המכשול

 Handle-ה את שקיבלתי אחרי. PROCESS_ALL_ACCESS עם לתהליך Handle פתיחת: הזרקה שיטת כל עם

 . הפונקציה של DLL-ל Handle-ה את לקבל צריך הייתי

 להשתמש צריך DLL-ל Handle-ה את לקבל כדי. MessageBoxA ואת User32.dll את בחרתי, זמן באותו

  :GetModuleHandle :EnumProcessModules-ל המרוחקת באלטרנטיבה

// Getting the module name. 
if (GetModuleFileNameEx(procHandle, currentModule, currentModuleName, MAX_PATH - 
sizeof(wchar_t)) == 0) { 
    std::cerr << "[-] Failed to get module name: " << GetLastError() << std::endl; 
    continue; 
} 
 
// Checking if it is the module we seek. 
if (StrStrI(currentModuleName, moduleName) != NULL) { 
 
    functionBase = (BYTE*)GetProcAddress(currentModule, functionName); 
    break; 
} 
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 גם טעון שנרצה DLL-ה האם ולראות לתהליך שטעונים המודולים כל את לקבל נוכל הזו הפונקציה באמצעות

 :לשימוש קלה מאוד עצמה הפונקציה. הוא

BOOL EnumProcessModules( 
   [in]  HANDLE  hProcess, 
   [out] HMODULE *lphModule, 
   [in]  DWORD   cb, 
   [out] LPDWORD lpcNeeded 
); 

 שטעונים התהליכים של הרשימה את lphModule-ב ומחזירה לתהליך Handle-ה את מקבלת הפונקציה

 DLL-ל שקיבלנו Handle-ה עם GetProcAddress-ב שימוש של פשוט עניין זה מכאן. המרוחק לתהליך

 . מאחורינו הפונקציה של הכתובת קבלת של הראשון והשלב

-ו Kernel32.dll-ל כששיניתי אבל לפונקציה הכתובת את להשיג הצלחתי לא מה משום, טעיתי כאן

CreateFile (ב בסוף שהשתמשתי מה גם שזה-PoC )יעבוד לא שזה למה אז, חלק עבד הכל? 

 :לבעיה המקור את ראיתי ואז הפונקציה על MSDN-ב עוד קראתי

 

 :עוד עליו קראתי ולכן לבעיה המקור כמו נשמע זה אבל הזה Flag-ה את הכרתי לא

 

 כמו Handle לקבל יכולתי לא ולכן הזה Flag-ה באמצעות טעון היה User32.dll-ש כנראה: מובן הכל עכשיו

 תהליך כל עבור נטען DLL-ה: העדיפה הייתה Kernel32.dll-ל לעבור ההחלטה עובד היה זה אם גם. שצריך

 . יציב ליותר PoC-ה את הופך גם זה ולכן דיפולטי באופן

 .PoC-ה את לרשום זה לנו שנשאר מה כל הפונקציה של הכתובת את לקבל שהצלחנו אחרי, עכשיו
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 PoC-ה פיתוח

 אחרות הזרקה לשיטות הזו השיטה בין שוני גם אבל דימיון קווי הרבה תראו אתם PoC-ה כתיבת במהלך

 הדרך :שלנו shellcode-ה עבור מקום מספיק יש שאכן לאמת עלינו, ראשית. בפרט למעלה שציינתי וזו ככלל

 מהכתובת לקרוא ביקשתי: ReadProcessMemory הפונקציה באמצעות היא זה את לעשות בחרתי אני בה

 אם אבל ולרשום להמשיך וניתן מקום מספיק יש משמע הצליח זה אם - shellcode-ה כגודל מידע שקיבלנו

 .מידי גדול shellcode-שה יודעים אנחנו לא

 להזריק שנרצה למקטע כתיבה הרשאות להוסיף מנת על VirtualProtectEx בפונקציה נשתמש, מכן לאחר

 ההבדל זהו. shellcode-ה את לרשום נרצה אליו המקום עבור PAGE_READWRITE הרשאות ונבקש אליו

 ולכן לרשום נרצה אליו המקום את נדע לא( ההזרקה שיטות וברוב) הקודמת ההזרקה בשיטת: הראשון

 shellcode-ה את לרשום נרצה, לבסוף .הללו ההרשאות עם מקום לקבל בשביל VirtualAllocEx-ל נקרא

  :הרצה אפשרות שתהיה כך ההרשאות את ולשנות( שיטה בכל כמו) WriteProcessMemory באמצעות

// Changing the protection to PAGE_READWRITE for the shellcode. 
if (!VirtualProtectEx(procHandle, functionBase, sizeToWrite, PAGE_READWRITE, 
&oldPermissions)) { 
    std::cerr << "[-] Failed to change protection: " << GetLastError() << std::endl; 
    CloseHandle(procHandle); 
    return -1; 
} 
 
SIZE_T written; 
 
// Writing the shellcode to the remote address. 
if (!WriteProcessMemory(procHandle, functionBase, shellcode, sizeof(shellcode), 
&written)) { 
    std::cerr << "[-] Failed to overwrite function: " << GetLastError() << std::endl; 
    VirtualProtectEx(procHandle, functionBase, sizeToWrite, oldPermissions, 
&oldPermissions); 
    CloseHandle(procHandle); 
    return -1; 
} 

 היא הסיבה?!". PAGE_EXECUTE_READ-ל להחזיר לא למה" למסך עכשיו צועק שחלקכם להיות מאוד יכול

-ב להשתמש ניתן לא כמובן אבל ים-shellcode-ה סוגי לכל מענה לתת שכתבתי PoC-ב שרציתי

PAGE_EXECUTE_READWRITE מאנטי להתחמק היא המטרה, זאת בכל) מקודם שהסברנו מסיבות 

 (.וירוסים

 קצת קראתי. PAGE_EXECUTE_WRITECOPY המעניינת בהרשאה ונתקלתי אחרת הרשאה חיפשתי, לכן

 !שצריך מה בדיוק נשמע וזה ההרשאה על MSDN-ב יותר

 

 -ב ישיר באופן להשתמש מבלי PAGE_EXECUTE_READWRITE של הרשאות נותן שזה נראה

PAGE_EXECUTE_READWRITE !של מאמר גם מצאתי הזו ההרשאה על עוד חיפשתי כאשר Cyberark[6] 

 .הזו ההרשאה על עוד שמפרט



 
 

The Good, The Bad and The Stomped Function 
www.DigitalWhisper.co.il 

 9  2022 מרץ ,317גליון 
 

 :השיטה נראת איך בתרשים נסכם אם

 

 זיהוי דרכי

 מוזמנים, [2]השיטה של Repository-ה לאותו אותו והוספתי YARA חוק יצרתי השיטה את לזהות מנת על

 להוסיף אותו לסורקים השונים שאתם משתמשים בהם. החוק נראה כך:

/* 

    A rule to detect functionstomping based on imports. 

    Author: Ido Veltzman (Idov31) 

    Date: 28-01-2022 

*/ 

 

rule FunctionStomping { 

    meta: 

        description = "A rule to detect functionstomping." 

        author = "Idov31" 

        date = "2022-01-28" 
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    strings: 

        $s0 = "OpenProcess" ascii 

        $s1 = "EnumProcessModules" fullword ascii 

        $s2 = "GetModuleFileName" ascii 

        $s3 = "GetProcAddress" fullword ascii 

        $s4 = "VirtualProtect" ascii 

        $s5 = "WriteProcessMemory" fullword ascii 

 

    condition: 

        uint16(0) == 0x5A4D and all of ($s*) 

} 

 

 סיכום

 בטוויטר פורסם שזה עד זה את להעביר התחילו ואנשים וואטסאפ בקבוצות בהתחלה פרסמתי השיטה את

 כיף באמת וזה השיטה אחרי ועקבו אהבו, שיתפו אנשים מלא: לחלוטין התפוצץ זה ומשם Ring3API י"ע

 נכון. שאלות ושואלים מגיבים, הלאה זה את ומעבירים זה עם" משחקים" אנשים הרבה כך שכל לראות

 שאלה לכל. להשתנות יכול זה אבל השיטה את מזהים לא וירוסים אנטי עדיין המאמר את שפרסמתי למתי

 Idov31@טוויטר: ב הודעה לי לשלוח או Pull request לעשות, Repo-ב issue לפתוח יכולים תגובה או
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